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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak iki oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bosna Hersek ve Kıbrıs konusunda Türk Hükü

metinin, üzerine düşen görevleri gereğince yapmadığına ve bundan böyle konu üzerine çok da
ha fazla hassas durması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Erdal tnönü, 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, hayat pahalılığı ve yapılan zamlar sonunda vatan
daşın düştüğü sıkıntılı duruma ilişkin gündem dışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri, ı 

Cevap verdiler. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut'un, bakanlığı sırasında, SSK - Sl-

SATEV ilişkilerinde, kamu yararı gözetmesi gerektiği halde, ilişkilerin Yönetim Kurulu Başka
nı bulunduğu SİSATEV yararına cereyan ettiğine ve bu nedenle, durumunun, Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesi muvacehesinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı yazısı üzerine, Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan inceleme sonucunda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut'un durumunun Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre değerlendirilmek üzere TBMM'nin takdirine sunulmasının uygun görüldüğü
ne ilişkin Başbakanlık ve 

Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergele
rin sadece milletvekilleri tarafından en az 45 imzayla verilebileceğine; böyle bir önerge olma
dan, TBMM Başkanlığının, söz konusu dosyayla ilgili olarak Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin bir işlemi resen yürütmesine imkân bulunmadığına; konunun Genel Kurula sunulması
na ve dosyanın, milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine; 

Almanya Federal Meclisi Savnuma Komisyonu Başkanının resmî davetine icabetle bu ül
keyi ziyaret edecek üç kişilik Parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine; 

İlişkin TBMM Başkanlığı tezkereleri; 
DYP Grup Başkanvekilleri, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Tur

han Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 9 arkadaşının, AbhazyaÖzerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa 
kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergeleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin 
sırasında yapılacağı açıklandı. 

Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın (6/338) 
Gaffar Yakın'ın (6/331), (6/332), 
Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin (6/354) 
Numaralı sözlü srularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri 

verildiği bildirildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 

10 uncu sırasında yer alan 133 Sıra Sayılı Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına alınmasına ve görüşmelerinin Genel 
Kurulun bugünkü Birleşimde yapılmasına, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma sü
resinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
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Tümü ve 11 inci maddesine kadarki bölümleri üzerinde görüşmeleri tamamlanan, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Kanun Tasarısının (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) 12 nci maddesi için 
yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

22 Eylül 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.12'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Işıiay Saygın Ali Günaydın 
tzmir Konya 

Kâtip Üye < Kâtip Üye 
© • - ' 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

18.9.1992 Cuma 

Sözlü Soru önergesi 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında basında çı
kan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.9.1992) 

Yazılı,Soru önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Muğla'nın Bodrum İlçesinde araştırma 
denizaltısı inşa eden şahısa engellemeler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1992) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Türkiye ile A.B.D. arasındaki üsler and-
laşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, yeni tedavüle çıkacak olan 250 binlik bank
notlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1992) 

4. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, hâkim adaylığı sınavı için oluşturulan 
komisyona ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru "önergesi (7/348) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.9.1992) 

Geri Alınan Sözlü Soru önergesi 

1.— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'da gözaltına alınan bir vatandaşa 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesini 17.9.1992 tari
hinde geri almıştır (6/354) 

21.9.1992 Pazartesi 

Tasarılar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/447) (Dışişleri Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 
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2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Transfe
rine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/448) (Adalet 
ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

Teklifler 

1. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/440) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.9.1992) 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 55 
inei Maddesinin Harçlarla İlgili (c) Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunu Teklifi 
(2/441) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihin : 11.9.1992) 

3. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 2 Arkadaşının, Adıyaman İline Bağlı Na
rince Adında Bir İlçenin Kurulması Hakkında Yasa Teklifi (2/442) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1992) 

4. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 2 Arkadaşının, Adıyaman İline Bağlı Su-
varlı Adında Bir İlçe Kurulması Hakkında Yasa Teklifi (2/443) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1992) 

Tezkere 
1. — Ankara Milletvekili Halis Uluç Gürkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/596) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağılma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

2. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbirliği ve İyi 
Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür ve Bilim
sel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/386) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma tari
hi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

5. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti hükümeti Arasında Kül
tür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının, Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/354) (S. Sayısı: 
128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalis Cumhuriyeti Arasındaki İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) (GÜNDEME) 
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7. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı: 130) (Dağıt
ma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

8. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Sulama Alan
larında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) (S. Sayısı: 131) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

9. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşanın, 6136 Sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü Fıkra
sından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/238) 
(S. Sayısı 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Kamulaştır
ma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) (GÜNDEME) 

11. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve.Adalet Komisyonu Raporu (2/264) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadışının, 6570 Sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 

13.— T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/445 (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tari
hi : 21.9.1992) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Cengiz Üretmen (Manisa) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Dönem İkinci Yasama Yılının 5 
inci Birleşimini açıyorum. 

Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyazla, Genel Kurula başa
rılar diliyor, saygılar sunuyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin, Genel Kurulda hazır bulunduklarını, yüksek sesle ve işaretle belirtmelerini rica 
ediyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN •—Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köseriin cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden Önce, gündem dışı söz talebinde bulunan arkadaşlarım
dan üç sayın üyeye söz vereceğim. , 

Fındık üreticilerinin sorunları hakkında, Giresun Milletvekili Sayın Burhan Kara, buyu
run. (ANAP sıralarından alkışlar) -

Sayın Kara, sizin de, diğer gündem dışı konuşan üyeler gibi, süreniz 5 dakikadır. 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadeniz Bölgesinin 

tek geçim kaynağı fındıktır. Karadenizli, eylül ayını, düğün ayı gibi bekler; bir yıl boyunca ey
lül özlemiyle yaşar. Çocuğunun okul malzemelerini almış, kırtasiye borcu vardır; kızının çeyiz 
borcunu ödeyecektir; ev yaptırmış, eylül ayına veresiyedir... Yani, Karadenizli, eylülde yeniden 
doğar; çünkü, bir yıllık emeği olan fındığını hasat edip, eylülde satacak ve borcunu ödeyecek
tir, diğer ihtiyaçlarını da böylece giderecektir. 

Ülkemizde fındık, 1970-1980 yıllan arasında uygulanan yanlış fındık dikim alanları poli
tikaları yüzündün, batıda birçok taban arazilerine yayılmış; Terme, Çarşamba ovaları, Hen
dek, Düzce gibi verimli arazilere fındık dikimi yapılmıştır. Neticede, fındığın Türkiye üretimi 
600 bin tonlara çıkmış, ihracat ise, 150-200 bin tonlarda kalmıştır. Rekoltenin yüksekliği, dün
ya fındık fiyatlarının düşmesine, dolayısıyla, Karadeniz üreticisinin enflasyona yenik düşmesi
ne sebep olmaktadır.-

Bu yıl fındık taban fiyatı 9 bin lira olarak açıklandı, Enflasyonun altında olmasına rağ
men, üretici, peşin fiyat beklentisinde olduğu için, sessiz kaldı. Nasıl beklentisi olmasın ki!.. 
Giresun meydanında, devletin bakanı gelmiş, "Fındık, 9 bin lira tikko para" diye millete söz 
vermiş. 
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Şimdi, fındık üreticisi soruyor, Karadenizli soruyor : "Tiko para diye açıklama yapan Sa
yın Bakan, acaba fındık paraları ne oldu diye hiç merak ediyor mu?" 

Sayın Bakanın sözüne güvenip, Fiskobirlik'e fındık teslim eden üretici kan ağlıyor... Fis-
kobirlik şu anda, üreticiden 550 milyarlık fındık almış, sadece 45 milyar lira ödeme yapmıştır. 
Fiskobirlik'in peşin ödememesi yüzünden, serbest piyasada fındık, 7 bin liradan işlem görmek
tedir. Karadeniz üreticisi alın terini, Sayın Bakanın yağmur gibi yağan vaatlerine kaptırmış git
miştir. 

Diğer taraftan, üretici, Fiskobirlik'e verdiği ürünün parasını alamazken, Tarım Kredi Ko
operatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borcunun taksitleri gelmiş, hacizler kapıya dayanmıştır. 

Sayın Bakan, parasını peşin ödeyemediğiniz benim çiftçimin, köylümün borcunu hiç ol
mazsa erteleyiniz veya faizlerini işletmeme yollarını deneyiniz ki, üreticinin mağduriyeti gide
rilmiş olsun. 

Sayın Bakan, hiçbir şey yapma imkânınız yoksa, ANAP İktidarları dönemindeki gibi, dar 
gelirli üreticinin bin kiloya kadar olan fındık paralarını peşin ödeyiniz. Bu da bir çıkış yolunuz 
olur. 

Sayın Bakanın fındık konusundaki acemiliği, teknisyenlerinin yetersizliği, bu konuda da 
ortaya çıkıyor. Taban fiyatları açıklanmış, alımlar başlamışsa, fonda indirim, sadece bir avuç 
tüccara menfaat sağlar. Eğer, fondaki indirimi taban fiyatlarıyla beraber yapsaydınız, piyasaya 
yansır ve bir kısmı üreticinin cebine gidebilirdi. 150 miyonluk pul alımında fırtınalar koparan 
Sayın Bakan, kilo başına fonlardaki indirimden dolayı, tüccara en az 1 500 lira kazandırdınız. 
Yüz milyarlarca lira, devletten ve üreticiden, bir avuç tüccarın cebine giderken,.bu soygunun 
ve ihmalin hesabını kim verecek? istanbul'dan Artvin'e kadar, yedi milyon üreticiye olan sözü
nü Sayın Bakanın yerine getirmesini bekliyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kara teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Köse, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Hükümetimiz, bu yıl taban fiyatlarını, çiftçimizi memnun ede
cek seviyede vermiştir, vermeye de devam ediyor. 

Giresun Milletvekili Sayın Kara, Giresun'da fiyatı açıkladığımız zaman orada olsaydı, halkın 
memnuniyetini de görebilirdi. 

BURHAN KARA (Giresun) — Tiko para! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Geleceğim o 

konuya. 
Bu seneki fındık alımlarını bu şekilde başlattık. 
Sayın milletvekilimiz, "tiko para"yı merak ediyor. 
Fındık alımları, bu ayın 5 inde başladı. Geçen, daha 15 gün... Geçen sene, sizin, paraları 

ne zaman ödediğinize şöyle bir bakalım arzu ederseniz. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan, bugüne bakalım, bugüne!.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bugüne de 

geleceğim, bugüne de geleceğim. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Lütfen lafı çarpıtmayın!.. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Geçen sene, 
sadece Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 1 trilyon 610 milyar lira borcunu, 20 Kasım tari
hinden sonra biz ödedik. 

RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Sayın Bakan "tık para" ne demek? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖŞE (Devamla) — Tık para... 
1 trilyon 610 milyar lira borcunuzu biz ödedik, Ne zaman ödedik? 20 Kasım tarihinden 

sonra ödedik. Biz, çiftçimize, elimizden gelen her türlü desteği yapmak arzusundayız. Fiyatla
rı, nasıl memnun edici seviyede verdiysek, paralarını da en kısa sürede yine "tık para" ödeye
ceğiz, ödemeye çalışacağız. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Üreticiyi tüccara boğduruyorsunuz... 
/ SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Hiç kimseye 
boğdurmuyoruz, hiç kimseye boğdurmuyoruz. Fiskobirlik'i ne duruma getirdiğinize bir bakalım. 

Mustafa Bahri Kibar (Ordu) — Siz paradan haber verin Sayın Bakan! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Fiskobirlik... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, her sayın üye, elbette, ne konuşacağını kendisi tayin ve takdir eder; 

konuşma muhtevasını ve üslubunu tayin, takdir hakkı, sadece hatibe aittir. Rica ediyorum... 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakanın demagoji yapmasının bir anlamı 

yok. Söylediğimize cevap istiyoruz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, müsaade buyurunuz... Onu takdir yetkisi sa

dece bir üyenin değildir. Müsaade buyurun... Zabıtlara geçiyor. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Demagoji yap

mıyoruz, gerçekleri söylüyoruz. 
Fiskobirlik, 13 tane birliğin içinde en çok borcu olan kooperatifimizdir. Bugünkü borcu 

4 trilyon 120 milyar liradır. 
Fiskobirlik'in diğer birliklerden daha önemli bir farkı daha var : 13 birliğin içinde hiçbir 

birlik, özel bankalardan borç para almamış; maalesef, Fiskobirlik, tefeciye de yakasını kaptırmış. 
Geçtiğimiz dönemlerde Fiskobirlik, özel bankalardan 160 milyar lira borç almış, bunun 

300 milyar lirasını ödemiş ve bugün 600 milyar lira daha borcu var; yani, 160 milyar lira almış, 
bugünkü borcu 900 milyar lira; bunun 300 milyarını ödemiş, 600 milyar daha borcu var; ayrı
ca, 4 trilyon 120 milyar lira da yine Ziraat Bankasına borcu var. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan, demagoji yapmanın bir anlamı yok; 
bizim istediğimiz cevap nerede?. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bu, Anavatan 
döneminde de birkaç defa borçların tahkim edilmesine rağmen... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Bakan, tefeci Ziraat Bankası mı? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Özel bankalar. 
BURHAN KARA (Giresun) — Özel bankaların adını söyleyin lütfen. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sayın üyeler, 

biz her zaman, çiftçimizin alın terini en iyi şekilde değerlendiren bir Hükümetin mensupları
yız, bunu değerlendirmeye de devam edeceğiz. Geçen seneye ait çiftçi borçları, seçimden üç 
ay sonra ödendi. Altı ayda ödenen borca rağmen, bugün bu ürünlerin bedellerinin onbeş yirmi 
gün gecikmeyle ödenmesinden dolayı kıyameti koparmanın mantığını da anlamıyorum. 
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BURHAN KARA (Giresun) — Ne zaman ödeyeceğinizi söyleyin. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Biz, çiftçimi

zin alın terini en iyi şekilde değerlendireceğiz ve bunu en kısa sürede de ödeyeceğiz; hiç merak 
etmeyin. (ANAP sıralarından "Ne zaman?.." sesleri, gürültüler) 

BURHAN KARA (Giresun) — Ne zaman?.. 
SÂNAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Yüce Meclise 

saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Partizanlık yapacağınıza, milletin paralarını ödeyin. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.' 

2. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, dünyada değişen dengeler ve Türkiye'nin 
bu değişim karşısındaki tutumu ile Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde hâkim ve savcının teröristler
ce şehit edilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, "yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin yeri" hakkın
da, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Mezarcı söz istemişlerdir. 

Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
HAJSAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni dünya düze

ni, içinde sadece Osmanlısının bulunmadığı Birinci Dünya Savaşı öncesi bir eski dünya düzenidir. 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşının galipleri tarafından silah zoruyla oluşturulan, sunî, si

yasî ve coğrafî sınırlar ve Doğu-Batı blokları dengeleri, aynı ülkeler tarafından yine anlaşmalı 
olarak yeniden oluşturulmaktadır. 

Fransız devremini ve sanayi inkılabını müteakip, temelde materyalist olan komünist ve ka-
pitalis düzen ve felsefelerin etkisiyle, sosyal ve siyasal hayattan tecrit edilen din, kapitalist ve 
komünist düzen ve felsefelerin iflasıyla, siyasal ve sosyal olaylarda birinci derecede belirleyici 
ve etkileyici bir güç haline gelmektedir. 

Yeni imtiyazlar elde eden Rus Ortodoks Kilisesi ve Patrikhane etrafında yoğunlaşan Orto
doks Haçlı dünyasıyla, Vatikan etrafında yoğunlaşan Katolik Haçlı dünyası, tarihin en yakın 
uzlaşma ve yardımlaşma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Bu durum, başta ülkemiz olmak 
üzere, bölgemiz ve İslam dünyası açısından fevkalade tehlikeli neticeler doğurmaya müsaittir. 

Körfez Savaşı, Kafkaslar ve Balkanlar'daki gelişmeler, birleşik Haçlı ruhunun, tarihî te
zahür ve tekerrüründen başka bir şey değildir. İngiltere, İspanya, Belçika, İsveç, Norveç ve Ja
ponya gibi ülkelerde, krallık ve imparatorluk gibi tarihî, Patrikhane ve Vatikan gibi dinî ku
rumların korunuyor olması, üstelik de demokrasi ve laikliğin beşiği, kapitalizmin ve komüniz
min mucidi Avrupa'da korunuyor olması, hiç tesadüf değildir. 

Bölgemizde ve İslam âleminde, Osmanlı misyon ve fonksiyonunu icra edebilecek veya Haçlı 
ve İslam âleminin Osmanlı misyon ve fonksiyonu için kabulüne en yakın ülke Türkiye'dir. Tür
kiye, tarihî, coğrafî, hukukî, siyasî, kültürel ve imtiyazi bakımlardan da, yasal olarak, Osman
lının varisidir. Kahir ekseriyeti Müslüman olan ülkemiz ve bölgemizde, asırlarca tek devlet ve 
hilafet bayrağı altında yaşamış ve her bakımdan birbiriyle karışıp kaynaşmış insanlar, silah 
zoruyla çizilmiş sunî ulusal sınırlar, ulus ve devlet anlayışı içinde perişan olmuşlardır. Birinci 
ve İkinci Dünya Savaşının ortaya çıkardığı bu zorakî sınır, denge ve düzenler, kendi ayakları 
üzerinde değil, Doğu-Batı blokları dengeleri üzerinde duruyordu. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, siyasî, coğrafî, iktisadî, dinî, etnik sınır ve dengeler deği
şince, ülkemizde ve bölgemizde mevcut sınır, düzen, etnik yapı ve dengeleri eskisi gibi düşün
mek anlamak ve muhafaza etmek mümkün olamayacaktır. 

Asırlarca çok uluslu ve çok dinli bir coğrafyada uygulanmış, denenmiş, tecrübe edilmiş 
ve başarılı olmuş cihanşümul ilke, kavram ve kurumlar üzerine bina edilmiş Osmanlı Devleti
nin topraklarında silah zoruyla kurulmuş ulus, devlet ve dayatılan düzenler, tek tek yıkılmak
tadır. Bu durum, ya daha fazla bölünme ve parçalanmaya sebep olacaktır veya yeniden, hiç 
olmazsa ana ilke, kavram ve kurumlarıyla, Osmanlı siyasî, kültürel, dini, etnik modeline dö
nülerek, birleşme, güçlenme ve kuvvetlenme süreci başlatılacaktır. 

Ülke, bölge ve dünya konjonktüründeki gelişme ve değişmeler, problemleri silahla çözme, 
insanları silah zoruyla bir arada tutmak geleneğine imkân vermemektedir. Fuhuş ve pornoyla 
çürütülen toplum mozaiği, ırkçılıkla, çözülme ve dağılma noktasına gelmiş bulunmaktadır. 

Mevcut siyasî literatür, ülke ve bölge insanımızın içinde bulunduğu problemleri ifade et
meye de, çözmeye de yetmemektedir. 

Avrupa'daki benzer veya karşıtlarını da dikkate almak suretiyle, tevhit ilkesi ve hilafet gi
bi, cihanşümul ilke, kavram ve kurumlar, bir an önce siyasî literatürümüze kazandırılmalıdır. 
Ülke ve bölge insanımızı, başka türlü, gönüllü olarak bir arada tutmak, devletle milleti gönül
lü olarak bağlamak mümkün olamamaktadır. 

Bu vesileyle, daha önce Kulp ve Lice olaylarını incelemek üzere gittiğim Kulp'ta tanıdı
ğım, gerçekten çok değerli ve Kulp halkının da çok sevdiği hâkim ve savcımızın şehit edildiği 
haberi biraz önce geldi. 

Gerçekten, sadece üzülmekten başka, yapacağımız bir şey yok mudur? Ülkemiz ve bölge
mizle ilgili problemlerde sadece kınamaktan başka, yapacağımız bir şey yok mudur? 

Bu vesileyle ben, Hazreti Mevlana'nm dediği gibi "Ne kadar şey varsa, düne ait; bugün, 
yeni şeyler söylemek lazım" diyerek sözlerime son veriyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum. 
Sağolun. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mezarcı'ya teşekkür ediyorum. 
3, — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra orta

ya çıkan sosyal ve ekonomik sorunlarla, Karadeniz Ekonomik işbirliğine ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Türk dünyasının meseleleri hakkında, Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Di-
ker'e söz veriyorum; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. v \ • • 
TEVFİK DİKER (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Şu anda çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Türkiye Cumhuriyetinin Yüce Parlamento

sundan bütün dünyaya, Türklük dünyasıyla ilgili sesleniyor ve o güzel, büyük dünyanın, nefe-
siyle, yüreği olabiliyoruz. 28 Mayıs 1992'de hasret bitiyor, ümit başlıyor. Yoğunlaşan ve ağırla
şan günlük iç meşelere ve politikalara kendimizi kaptırıp, büyük hedeflerimizi unutmamamız 
gerektiği ülkü ve düşüncesiyle, Yüce Parlamentonun önüne, Türk dünyasıyla ilgili görüş ve dü
şüncelerimi, gündem dışı bir konuşmayla getirmekte fayda gördüm. 

Marksist ideolojinin iflası, ekonomik anlamda bir Doğu-Batı yakınlaşmasının yanında, 
şümulü dünyanın heryerini saran bir sosyal ve siyasal değişiklik sürecini de başlatmıştır. 
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Gerek Orta Asya'da ve gerekse Doğu Avrupa'da yıllar boyunca Marksizmin gücü ve baskısıyla 
seş çıkaramayan ülkelerde milliyetçilik hareketleri büyük bir ivme kazanmış, bu süreç içinde 
birçok bağımsız devlet ortaya çıkmıştır. Bu devletler, benlik mücadelesi vermeye başlamışlar
dır. Bu meyanda, 17-18 Aralık 1986'da Kazakistan'daki olaylarla başlayan Orta Asya'daki Türk 
kımıldanışları, Ermenilerin, Karabağ üzerindeki haksız taleplerine tepki gösteren, Azerbaycan'da 
devam eden, Bakü-Hazar sahilindeki meydanda 1 milyon insanın 18 gün boyunca meydanı ge
ce gündüz boşaltmamacasına toplanmak suretiyle, tek yürek, tek yumruk olmasıyla süregel
miş ve nitekim bugüne varılmıştır. Ancak, Ermenilerin, Azerbaycan ve Nahcıvan'daki haksız 
talepleri son bulmamış; aksine, saldırılar, toprak işgaline kadar varmıştır. 

Ermenilerin bu saldırılarına karşı Hükümetimiz, tüm dünya devletlerini ayağa kaldırarak, 
sorunu, Birleşmiş Milletler, NATO ve AGİK nezdinde gündeme getirmiş; ABD, Fransa ve İn
giltere'nin, hiç olmazsa, resmiyyette Ermenilerin karşısında yer almalarını sağlayabilmiştir; gerekli 
diplomatik girişimlerde bulunmak suretiyle, Ermeni zulmünü, dünya kamuoyunun gözleri önüne 
sermiştir. 

Toprak işgaline Türkiye seyirci kalamaz. Ancak, barışçı çözüm yolu tıkanır, müdahale ka
çınılmaz hale gelirse, o zaman gereği yapılmalıdır. Türkiye'nin, ordusunu harekete geçirmesi 
meselesidir. 1974 Kıbrıs askerî müdahalesinin uluslararası forumlarda diplomatik müzakerele
ri hâlâ sürerken, Kuzey Irak'taki sınır ötesi müdahalelerimiz dünya kamuoyunda yankılanma
ya devam ederken, bunlara, zamanı ve koşulları iyi hesaplanmamış bir harekâtla Nahcivan top
raklarına girmemiz eklenirse, saldırgan bir ülke olarak nitelendirileceğimiz aşikârdır. Bu dav
ranış biçiminin, ne ülkemize, ne de Orta Asya Türk cumhuriyetlerine hiçbir faydası olmaya
cak, zararı olacaktır. 

Türkiye, savaş çığlıkları atarak değil, dünya kamuoyunu, NATO'yu, AGÎK'i olduğu gibi, 
gerekirse Rusya'yı da yanına alarak, Azerbaycan'ın ve Nahcivan'ın haklarını arayabilmelidir. 

Azerbaycan'da ve diğer Türk cumhuriyetlerinde bir istikrar sağlanırsa, o zaman, Türkle
rin ortak istikbalinden söz edilebilir. 

Türkiye'nin nihaî hedefi, Orta Asya Türk cumhuriyetilerine asker göndermek suretiyle, 
bölgedeki muhtemel savaşa çanak tutmak değil, barışçı yollardan çözüme ulaşmalarına yar
dımcı olmak ve bir an önce istikrar içinde serbest piyasa ekonomisine entegre olmalarına, de
mokratik ve laik bir hukuk düzeni oluşturmalarına katkıda bulunmak olmalıdır. Türkiye Cum
huriyetiyle, aralarında, tarihî, kültürel, dinsel vve dilsel bağlar bulunan Orta Asya Türk cum
huriyetleri istikrara kavuştuktan sonra, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal bağlarımızın çok 
daha belirginleşeceği muhakkaktır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşmasının, zaman için
de bir Türk Ortak Pazarına, Ortak Pazarın da, Avrupa örneğinde olduğu gibi, tek pazara dö
nüşmesi, sadece hayal olmakla kalmayacaktır. 

Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin birbirleriyle olan tarihî ve kültürel münasebetleri, bizim 
Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleriyle münasebetlerimizden daha ileri değildir. Ancak, mut
laka kat edilmesi gereken bazı kilometre taşları vardır; bunlardan en önemlileri, eğitim ve dil 
meseleleridir. 7 nci yüzyıldan 13 üncü yüzyıla kadar tek bir yazı dili olarak gelen Türkçeye, 
13 üncü yüzyılda ikinci bir yazı dili eklenmiştir. 16 nci yüzyıl ile, 19 uncu yüzyıl arasındaki 
zaman süresince Rus ve Çin hâkimiyeti altına düşmeye başlayan kuzeydoğu Türklüğü, esaret 
altında dahi, "Türk" adı verilen müşterek yazı dilini kullanmışlardır; ancak, Rusça'nın resmî 
dil olması, ayrıca boy ağızlarının ayrı yazı dilleri haline getirilerek, her birine ayrı birer alfabe
nin kabul ettirilmesi, Türk boyları arasındaki anlaşma imkânının azalmasına neden olmuştur. 
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Bugün, Türkçe, yirmi kadar yazı diline ayrılmış, aradaki temaslar kesilmiştir. Bu hususta
ki nihaî hedefimiz, Türk boyları arasında ortak bir edebî dil yaratmak olmalıdır. Ancak, bu
nun için, öncelikle, dışarıdan istila halinde gelen kelimelere ve yeni bilimsel kelimelere Türkçe-
den karşılıklar bulmak suretiyle, Türkiye Türkçesini, gelişen bir uygarlık dili haline getirmek; 
daha sonra, Rusça kelimelere karşı, eski kültür kelimelerine yeniden hayatiyet kazandırmak 
gerekmektedir. Bu suretle, Türkiye Türkçesinin tüm Türk boylarında edebî dil olarak kullanıl
masıyla dil birliğine ulaşmak mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin, millî Rus alfabesi olan Kril'den, Latin 
Alfabesine geçmeleri, hem Türkçenin tek dil olarak kullanılmasına hizmet edecek, hem de bu 
ülkelerin Batı'yla yakınlaşmalarında yardımcı olacaktır. 

Hemen hemen tamamının nüfusu Müslüman olan Türk cumhuriyetlerinin bazıları ara
sında mezhep ayrılıkları olmasına karşın, bu, önemli bir sorun yaratmamaktadır. Diğer taraf
tan, bu cumhuriyetlerin laisizmi esas almaları, hem mezhep ayrılıklarının muhtemel sorun ol
masını engelleyecek, hem de bu cumhuriyetlerin, Türkiye ve Batı alemiyle daha rahat diyalog 
kurmalarında rol oynayacaktır. 

Bütün bunların Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle, Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dilsel 
ve dinsel birlikte sağlayacağı rahatlığın yanı sıra, kültürel müşterek mirasa da birlikte sahip 
çıkılmalı, kültürel faaliyetlere sürat kazandırılmalıdır. 

Ancak, unutulmamalıdır ki, tüm bunların sağlanması, barış içindeki istikrara kavuşul-
masıyla mümkün olabilir. Aksi takdirde, gerek ülkemizin, gerek Orta Asya Türk cumhuriyet
lerinin, ekonomik, kültürel ye demokratik gelişimi, büyük yara alacaktır. Böyle hassasiyet ge
rektiren bir meselenin, ucuz kabadayılık yapmak suretiyle iç politika malzemesi olarak kulla
nılmaması, çok daha büyük önem arz etmektedir. 

Yüce Meclisten bütün dünyaya sesleniyorum ve haykırıyorum : Ne mutlu Türküm diyene. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ediyorum Sayın Diker. 
Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

J. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Tansu Çiller'in dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/597) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubunun olağan Yıllık Guvernörler, Geçici 
ve Kalkınma Komiteleri toplantıları ve Uluslararası Kalkınma Teşkilatı (IDA) ile Global Çevre 
Kolaylığı toplantılarına katılmak üzere, 16 Eylül 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine 
gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ta
rım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
" Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in dönü
şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/598) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler 47 nci Genel Kurulu Toplantısına katılmak üzere, 20 Eylül 1992 tari
hinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. > 

3. — A Imanya 'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay 'in 
dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'm 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/599) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cari Bertelsmann Vakfınca düzenlenen "Değişim Çağında Yabancı Hemşehrilerin 
Entegrasyonu" konulu Konferansa katılmak üzere; 20 Eylül 1992 tarihinde Almanya'ya gide
cek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'm vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — İspanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ersin Faraly alı'mn dönü
şüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/600) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15 inci Dünya Enerji Konresine katılmak üzere, 20 Eylül 1992 tarihinde ispanya'ya gide
cek olan Enerji ve TabiîKaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. '. \ 
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5. — Mısır ve İspanya'ya gidecek olan Tlmzm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne ka
dar, TUrizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/601) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 Eylül 1992 tarihinden itibaren Kahire'de yapılacak olan Amerikan Seyahat Turizm Acen-
taları Birliği (ASTA)'nm düzenlemiş olduğu kongreye katılmak üzere; Mısır'a ve "Sevilla EXPA 
92 Dünya Sergisi" kapsamındaki Dünya Turizm Günü Kutlamalarına katılmak üzere de İspan
ya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

6. — istanbul Milletvekili Nami Çağan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine ilişkin önergesi (4/60) 

BAŞKAN — Şimdi, komisyondan bir istifa önergesi vardır; okutup, bilgilerinize arz 
edeceğim. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden, partimden istifa etmiş olmam dolayısıyla, çeki

liyorum. 
İzinlerinize saygı ile arz ederim. 

Nami Çağan 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/603) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 9/3 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 

Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İmar Bankasına ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları id

diasıyla eski başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski bakanları Hüsnü 
Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.3.1992 tarihli 44 üncü Birleşiminde Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca kurulması kabul edilen Soruşturma Komisyonumuz; Soruşturmasını 
ilk iki aylık çalışma süresi içinde tamamlayamamış bulunduğundan, soruşturmasını bitirebil
mesi amacıyla 22.9.1992 tarihinden geçerli olmak üzere, Genel kuruldan iki aylık yeni bir ça
lışma süresi verilmesi için talepte bulunulmasına, 17.9.1992 tarihli 8 inci Birleşiminde karar 
vermiştir. ' 
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Karar gereğince, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuza 22.9.1992 tari
hinden geçerli olmak üzere iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Haluk Müftüler 

Denizli 
Komisyon Başkanvekili 

BAŞKAN — Süre uzatımı hususunu oylarınıza sunacağım : Süre uzatımını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Süre uzatımı kabul edilmiştir. 

8. — 28 Eylül - 2 Ekim 1992 tarihleri arasında Moskova 'da yapılacak olan İkinci Ulusla
rarası Genç İşadamları ve Siyasî Liderler Toplantısı için vaki davete üç parlamenterle icabet 
edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/602) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Eylül - 2 Ekim 1992 tarihleri arasında Moskova'da yapılacak olan İkinci Uluslararası 

Genç tşadamları ve Siyasî Liderler Toplantısına üç parlamenterimiz davet edilmiştir. 
Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkileri

nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER • . 
1. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının.g erçekleri çarpıtarak halkı 

aldattığı ve böylece suçluları korumayı görev haline getirdiği ididasıyla İçişleri Bakanı İsmet 
Sezgin hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/8) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 15.9.1992 tarihinde 2 nci Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının, gerçekleri çarpıtarak halkı 
aldattığı ve böylece suçluları korumayı görev haline getirdiği iddiasıyla, İçişleri Bakanı Sayın 
İsmet Sezgin Hakkında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeye baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri, gensoru önergesi, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. Gensoru öner

gesinin özetini, bilgilerinizi tazelemek babında, tekrar okutuyorum. 
Buyurun : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
özet önerge : 
Basın özgürlüğüne yönelik, basın emekçilerine yönelik gözaltı ve saldırılar günlük olaylar 

haline gelmiştir. 
Gözaltında Uygulanan ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan işkenceler, bu işkenceler nede

niyle meydana gelen ölümler, her gün biraz daha artar hale gelmiştir. (Menice Kırtay - Silvan, 
Şevki Akıncı - İdil gibi). 

Güvenlik adına uygulanan devlet terörü, yine güvenlik adına savunulur olmuştur. (Nev
ruz olayları gibi). 

Korucu ve özel timin, statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerle, âdeta insan avcılığı yapmala
rı, sürekli yaşanır olaylar haline gelmiştir. (Site, Çalpınar Köyleri, Tatvan gibi). 

Siyasî otoritenin, yetkilerini, askerî çevrelere terki ile, onların tutumlarını onaylamaya dö
nüşen davranışları daha bir belirginleşmiş, bu nedenle, sivil vatandaşla, silahsız sivillere yöne-
lindiği gibi "adaletsiz, yargısız infazlar" daha bir artmıştır. 

Yine Sayın Bakan döneminde, Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, bütün kamuoyunun göz
leri önünde "kana kan intikam" ve "kahrolsun insan hakları" (İstanbul, İzmir, Adana gibi) 
"Kahrolun Kürtler" ve "Kürtlere ölüm" (Şırnak, İdil gibi). Tüm bunlar bir önceki İçişleri Ba
kanı döneminde dahi görülmeyen uygulamalar olduğu açıktır. Bu çerçevede Sayın Bakan vaat
leri hayata geçireceğine, gerçekleri çarpıtmak yoluyla halkı aldatmayı ve böylece suçluları ko
rumayı görev haline getirmiştir. 

İşte bu nedenlerle Sayın İsmet Sezgin hakkında Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci mad
deleri gereğince gensoru açılmasını saygıyla arz ederiz. 30.6.1992 

Sedat Yurtdaş (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden 
biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile ilgili bakan konuşabileceklerdir. ' 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili bakan ve gruplar için 20'şer dakikadır. 
önerge sahibi, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş, siz mi konuşacaksınız efendim? 
SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Yurtdaş, buyurun. (HEP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yurtdaş, süreniz 10 dakikadır. 
SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugünsizlere, İç

tüzüğün 107 nci, Anayasanın 99 uncu maddeleri doğrultusunda vermiş bulunduğumuz, Sayın 
İçişleri Bakanı hakkında gensoru açılmasıyla ilgili olarak, imzacı arkadaşlarım adına hitap ede
ceğim. Öncelikle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Mevcut Hükümet, çağdaş, tam demokratik, işkencenin olmadığı, şeffaflık ve şefkatle in
san hakları uygulamalarında uygar dünyayla bütünleşmiş; toplumsal adaleti barış, hoşgörü, 
güvenlik ve refahla birlikte sağlayacağı, faili meçhul siyasal cinayetlerin, faillerinin kesin ola
rak yakalanmasıyla son bulacağı ve bu çerçevede, 12 Eylül ve devamı hükümetlerin ürünü olan 
hukukî kalıntıların kaldırılarak, basın özgürlüğünün kesin olarak sağlanacağı vaatlerini prog
ram olarak kamuoyuna sunmuştu. Bu vaat programının gerçekleştirilmesinde çok önemli bir 
mevki olan İçişleri Bakanlığına da, bugüne kadar, seçildiği ilin belediye başkanlığı, 5 dönem 
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milletvekilliği ve değişik zamanlarda 3 kez bakanlık görevlerini yürütmüş bulunan, deneyimli 
ve güvenilir bir politikacı olan Sayın tsmet Sezgin getirilmiş olup, o tarihten bu yana görev 
yapmaktadır. Ancak, her geçen gün biraz daha net olarak anlaşıldı ki, gerek Koalisyon Hükü
meti ve gerekse İçişleri Bakanlığı, vaatlerinin aksine, 12 Eylül devamı iktidarların uygulamala
rını ve bu nedenle toplumda açılan yaraları giderip saracakları yerde, hiçbir değişiklik yapma
dan, daha da ağırlaştırılan bir programın uygulayıcısı olmuşlardır. Bunu, Sayın Bakanın imza
sından çıkmış birkaç belgeyle açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. 

Sayın Bakan, 4 Mayıs 1992 tarihinde, işkencede öldürüldüğü yönünde ulaşan bilgiler çer
çevesinde verdiğim soru önergeme cevaben, önergeye konu Tahir Seyhan'ın, sorgu merkezinde 
soruları olumsuz yanıtladığını söyleyerek, "bunun üzerine, kendisine "Çiçek" kod isimli ör
güt mensubuyla çektirdiği fotoğraflar gösterildiği sırada aniden yere düşmüştür" diyerek, ölüm 
nedeni olarak bu düşüşü göstermiştir. 

Gözaltında sorguyu yaşayan ve yaşatanların, dahası, kamuoyunun çok iyi bileceği üzere, 
hele hele fotoğraf göstermek gibi nazikane birsırada, sanık, ölümüne neden olacak düşme şan-
sına(!) sahip değildir... Bu, maddeten ve tıbben mümkün değildir. Kaldı ki, Mardin Cumhuri
yet Başsavcılığının, 1992/701-264 sayılı takipsizlik kararında, "Çiçek" isimli kadın teröristin 
kendisiyle çektirmiş olduğu fotoğrafı gösterildiğinde, tekrar, tanımadığı beyanı üzerine, kendi
sine düşünme müddeti verilerek, bulunduğu nezaret odasına gönderilirken, aniden, koridor 
kısmında düşerek başını betona çarpması sonucu fenalaştı" demek suretiyle, Sayın Bakanı ya
lanlamıştır. 

Şimdi soruyorum : Önergeme cevap veren Sayın Bakan mı, yoksa takipsizlik kararı veren 
Sayın Başsavcılık mı doğru söylüyor? Bu bir. 

İkincisi: Israr ve tekrar ediyorum : Her iki anlatım da, hayatın ve sorgunun maddî akışı
na ters, tıbben mümkün olmayan, inandırıcılıktan uzak bir anlatımdır. 

Yine, 4 Mayıs 1992 tarihli bir başka soru önergeme, Sayın Bakan, sapasağlam olarak Bis
mil'de gözaltına alınan Abdulkadir Kurt isimli şahsın, bir gün sonra, tıbben hiçbir gerekçe gös
terme zahmetine katlanmadan, 20.4.1992 tarihinde, kurtarılamadığı için öldüğünü belirtiyor, 
bu cevapla da, ölüm nedenine inanmamızı bekliyor! 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet ve Hükümetin Sayın Bakanı, ülkenin tümünde, insan 
hakları ve temel özgürlüklere dayalı birhukuk devletinin kurulacağını belirterek "işkence bir 
insanlık suçudur. Son yıllarda bu konuda ülkemize yöneltilen iddialar herkesi rahatsız etmiş
tir; bunun önlenmesi görevimizdir" demelerine ve "karakolların camdan yapılacağını" dille
rinden düşürmemelerine karşın, işkenceyi, âdeta, meşru bir sorgu yöntemi olarak kabul ettik
lerini ortaya koymuşlardır. 

Bu Hükümetin sicilinin 12 Eylül hükümetlerinden daha bir bozuk olduğunu göstermek 
için, 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında, "Türkiye'de işkencede ölüm ve işkence olayları" 
konusunda, Türkiye insan Hakları Vakfının hazırladığı rapora göz atmak yetecektir. 

Buna göre, altı ay içinde, sonucu ölüm olan ve bir kısmına da gensoruda yer verdiğimiz 
11 işkence olayı meydana gelmiştir. Yine bu dönemde 78 ayrı olayda, 6'sı çocuk, 32'si kadın 
olmak üzere, toplam 179 kişinin işkence gördüğü ve bunlardan 53'ünün durumunun, doktor 
raporuyla sabit olduğu tespit edilmiştir. 

Bu tablo, 12 Eylül ürünü Anayasanın dahi, 17/3 ile, insan Hakları Evrensel Bildirgesinin 
5 inci, Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 3 üncü maddesini ihlal etmektedir. 
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Şimdi soruyorum sizlere : Bu durumun, işkenceyi önleme ve karakolları camdan yapmak
la ne ilgisi vardır? 

Sayın Bakanın imza ve görüşlerine dayanan belge ve beyanlarıyla anlatmaya devam ediyo
rum : 

22 Ocak 1992 tarihinde verdiğim soru önergeme, 29 Ocak 1992 tarihinde verdikleri yanıt
la, muhtemel katilleri koruduğunu düşünüyorum. Şöyle ki: ismail Hakkı Kocakaya adlı 7 ço
cuk basası emekli bir işçinin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün, kendilerine aidiyetini kabul 
ettikleri, 21 EC 589 plaka sayılı lacivert Murat-131,21 EF 916 plakalı beyaz Şahin araçları tara
fından bir hafta boyunca izlenmeleri ve bu süre içinde oğlu ve kardeşlerince araçların içinde 
bulunan şahıslar tarif edilmesine ve şahsın kaçırıldığı gün veya gözaltına alındığı gün Emniyet 
Müdürlüğüne şikâyette bulunulmasına rağmen, Sayın Bakan, verdikleri cevapta sorularımdan 
hiç söz etmez, her iki araçtan hiç söz etmez, önergeye konu şahsın kardeşi ve oğlunun o günkü 
şikâyetlerinden hiç söz etmez, şikâyet sırasındaki tariflerden söz etmez; Emniyet Müdürlüğü
nün, araçların kendilerine aidiyetinden söz etmez; böylesi bir beyanı da, hiç şüphesiz, doğru 
kabul etmemizi bekler! İşte, bu tutum objektif olmadığı için, muhtemel katilleri korumaya hizmet 
ediyor diyoruz. 

Diyarbakır İli Hazro İlçesi Sarıerik Köyünde ikamet etmekte olan İbrahim Gündem adlı 
şahıs, 25.9.1991 tarihinde, gece saat 01.00 sularında, ay ışığı altında, jandarma bölük komuta
nı ve astsubay komutasındaki askerlerle birlikte, sivil giyimli ve kendilerini özel tim görevlileri 
olarak tanıtan beş kişi tarafından alındığı tarihten bugüne kadar kayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Yurtdaş, zaman itibariyle size müsamaha göstereceğim. Biraz yavaş 
okursanız, Genel, Kurul, neyi ifade ettiğinizi takip etmek imkânını bulur. 

Yani, anlıyorum, yazdığınızı okumak zorunluluğu hissediyorsunuz. Müsamaha göstere
ceğim. Genel Kurul bilgilensin efendim. 

Buyurun. 
SEDAT YURTDAŞ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Siirt HEP İl Başkanı Mehmet Demir, işyerinden alındığı aylar öncesinden bugüne kadar 

kayıp ve dahası, başka kayıplar hakkında Sayın Bakan, objektif araştırmayla, muhtemel suç
luları yargı önüne çıkaracağı yerde, sıfat ve deneyimine uymayan bir üslupla, gazetecilere, "Bunlar 
ya Bekaa'da ya da İstanbul'da metreslerinin yanında bulunuyorlar" diyerek, işin içinden çık
maya çalışmıştır. 

Sayın Bakan, bu düşüncelerini bugüne kadar kanıtlayamadığından, bu karanlık olay ve 
peşi sıra gelen cinayet işleyicilerine manevî destek verir mahiyette konuşmuştur. 

Kaldı ki, Sayın Bakan, kamuoyunda, yargısız, yerinde ve adaletsiz infaz olarak bilinen 
baskınlarda sağ olarak yakalama olanaklarını sonuna kadar zorlamak ve bu çerçevede, suç ve 
ceza eşitliğini korumaya çalışmak yerine, böylesi baskınlardaki öldürme eylemini açıkça savu
narak, hukuk devleti ilkesine sadakatsizliğini ortaya koymuştur. 

Daha iki gün önce, Diyarbakır'da, özel olarak planlanmış bir şekilde katledilen ve bu ko
nuda kontrgerillayla ilintili verilerini sunduğumuz, yazar, gazeteci, insan hakları savunucusu, 
değerli Kürt aydını Sayın Musa Anter'in, kaleminden, düşüncesinden başka hiçbir silahı yoktu. 

. Hükümet ve Sayın Bakan, bu ve diğer olaylardaki katilleri derhal ortaya çıkaracak bir 
çalışmayı yapmazsa, vebal altında kalmaya devam edeceklerdir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mardin İli Midyat İlçesi Sitte (Çalpınar) köyünden 20 
Nisan 1992 günü Nusaybin'e giderken, Kutlubey Köyü yakınlarında bir minibüs ve kamyon 
durdurulmak suretiyle, araçlardan yolcular indirilerek, silahla tarandılar; geride 8 ölü, 9 yaralı 
kaldı... Aynı akşam, radyo ve televizyonlardan, sonraki gün gazetelerden dinlenip, okunduğu 
üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, sorumluları ve vahşetin failini, 
PKK diye ilan etti. Sayın İçişleri Bakanı, sessizlikle verdikleri onayla, aynı görüşü paylaştı. 
Ancak, daha sonra, İlçe Savcılığının, İktidarın peşin hükmüne takılıp kalmadan yaptığı ob
jektif araştırma neticesinde,gerek 8 ölü ve 9 yaralının faillerinin ve gerekse 28.5.1992 günü Tur-
halı Köyünde öldürülen 4 şahsın faillerinin, maske takan, devletten maaş alan köy korucuları 
olduğu kesin olarak tespit edildi. Sonuçta sanıkların tutuklanmasına karşın, bunlardan koru
cu başı olan sanık İsmail Taş, her nedense, tahliye edildi. 

Bu, yanıt bekleyen soruyu belirttikten sonra şunu soruyoruz: İnsan hak ve özgürlüğünü 
sağlamak, toplumsal adalet, barış, hoşgörü, güvenlik ve refah vaadinde bulunan Hükümet ve 
Sayın Bakan, bu tutumuyla, söylediklerinden çok farklı bir yere düşmüyor mu? Bu uçurum 
nasıl izah edilebilir? Bu koşullarda, insanın yarınından emin olması mümkün müdür? 

Son aylarda giderek yoğunlaşan, halk arasında kontgerilla ve ilişkili olduğu konusunda 
yaygın kanı bulunan Hizbullah'a atfedilen onlarca cinayet, faili meçhul kalmış ve cinayetler, 
giderek, basın emekçilerine dönük olarak yoğunluk kazanmıştır. 

Bu konuda Sayın Bakan ve Sayın Hükümet, objektif, inandırıcı ve kalıcı bir çözüm arayı
şı yerine, bu cinayetleri zımnen de olsa, âdeta haklı gören bir üslupla, söylemle, "bunlar bildi
ğiniz türden gazeteci değillerdir" diyerek, bu konuda görevden kaçmış bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, tarih sorgulayıcıdır. Bu Hükümetin tarihi de, bugün Hükümeti sor
gulamaktadır. 

İlk defa 1974 yılında, Sayın Ecevit'in Başbakanlığı döneminde, kafasına takılan sorular
la, kontrgerillanın, örgütlenme, faaliyet ve amaç bakımından sorgulandığı, bilinen bir olgu
dur. Bu nedenle, bu konuya fazla girmeyeceğim; çünkü, bu konuyu, sayın mileltvekillerinin, 
en az benim kadar bildiklerini varsayıyorum. 

Koalisyon Hükümetinin Başbakanı Sayın Demirel, 15.11.1990 tarihinde, "Hükümeti gö
reve çağrıyorum. Türkiye'de böyle bir teşkilat olup olmadığı hakkında açıklama yapsın" der
ken, İktidarın diğer ortağı ve Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'nün de, 26.11.1990 tarihinde, 
"Kontgrilla konusunda çözüm bekliyoruz; ama biz şimdi iktidar değiliz" dedikleri hatırlana
cak olursa, bu Hükümet, hiç zaman yitirmeden, 1990 Aralık ayında bu konuda SHP tarafın
dan hazırlanan ve Doğru Yol Partisiyle, Halkın Emek Partisinin desteklediği araştırma önerge
si doğrultusunda, objektif, inandırıcı ve bu noktada gerektiği kadarıyla sorgulayıcı ve yargıla
yıcı çözümlemeyi ve bu çerçevede şeffaflığı derhal sağlamak zorundadır. Aksi halde, tarihle
riyle çelişen ve inandırıcı olmayan konumlarını, halka ve mevcut bilgilere rağmen, sürdürmek 
zorunda kalacaklardır. 

Sözün burasında, Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'nün, "Muhalefet başka, iktidar başka" 
sözlerini hayretle ve ibretle hatırlayınca, sosyaldemokratlara ve tarihsel görev ve çizgilerine, 
gülümsemeden geçmek mümkün değildir/Hepiniz hatırlarsınız, çok değil, daha birkaç gün 
önce Sayın İnönü'nün Genel Sekreteri, yukarıdaki sözler hiç söylenmemişçesine, olağanüstü 
hal ve koruculuk sistemine karşı olduklarını, elbette iyi niyetleriyle, açıklıyorlardı. 
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Türkiye, bir paradokslar ülkesi durumundadır; daha, üzerinde çok konuşulup yazılacak 
olan Şırnak olaylarının zihinlerde bıraktığı kuşku ve sorular bu niteliktedir, tik akta gelenleri, 
basının çeşitli kesimlerinde akla gelen soruları şöyle sıralayabiliriz : 

İPe saldırdığı iddia edilen, önce 1 000 -1 500 olarak, sonraları ise 500 - 600 olarak sayıları 
verilen PKK'lılar, üstelik bir saldırı beklenirken, il'e nasıl girdiler? 

Çalışmaların sürdüğü süre içinde, ikili, hatta üçlü çember önlemine karşın, olayların biti
minde, il, havari, roketatar gibi ağır silahlar, ölüler ve yaralılarla nasıl terk edildi? 

Çoğu MKE yapısı 300 bin boş kovan, nasıl açıklanabilir? 
Dehliz denilen yerin, bir konağın odaları olduğu, neden gizlenir? 
Şırnak Valisinin, "Şırnaklıyı kaybettik, vicdan azabı duyuyorum ve halkı en çok, rasgele' 

ateş açılmasından ve yağma yapılmasından rahatsızdır" sözlerindeki korkunç sorulara, bugü
ne kadar sessiz kalınmasının nedeni nedir? 

Yukarıda belirttiğim ve sayıları artırılabilinecek sorular, inandırıcı cevaplardan yoksun kal
dıkça -ki bugüne kadar kalmıştır- Hükümetin ve Sayın İçişleri Bakanının, 12 Eylül ve iktidar
larının yafalarım sarmak, şeffaflık ve şefkat vaadi, havada uçuşan sözler olacaktır. 

Bu sorular yanıtsız kaldıkça, insan haklarına saygılı demokratik hukuk devleti dışlanmış 
olacaktır. Bu soruların, hele hele, bu îktidar döneminde kurulan, ancak hâlâ yetkisiz ve işlev
siz görev yapan İnsan Hakları Bakanlığına rağmen cevapsız kalması, anlaşılmaz olduğu kadar, 
çözümsüz bir paradoksturda. 

Bu konuda, Sayın hükümetin Sayın İçişleri Bakanı, çok kolay, basit ve tehlikeli bir üslup 
ve söyleyişle, İktidarın kendini gözden geçirmesini sağlayacak bir tutum takınmak yerine, ilde 
inceleme yapan arkadaşlarımızı, haksız ve dayanaksız olarak, üstelik, hazırlanıp hazırlanma
dığı ve kim tarafından hazırlandığı belli olmadığı gibi, içerik olarak da doğru olmadığı açığa 
çıkmış bulunan, muhbirlerin kaleminden çıktığı belli bilgilerle suçlamayı tercih etmiştir. Bu
nun adı, gerçekleri çarpıtmak, kamuoyunu ve halkı aldatmak ve muhtemel suçluları korumaktır. 

Biliyorum, zamanı geldiğinde, bu kürsüden Sayın Bakan, aynı görüşleri, aynı soyutlukla 
ifade edecektir. Bu nedenle, şimdiden belirtme gereği duyuyorum : Ne ben, ne imzacı arkadaş
larım, ne de kamuoyu, objektif ve doğru olmayan hiçbir ifadeyi kabulle geçiştirecek durumda 
değiliz. 

Tüm bunların yanında, daha işin başındayken, Kürt realitesini kabul ettiklerini ilan eden 
Hükümetin, çok kısa süre içinde açığa çıktığı üzere, diğer özellikleri yanında, aynı zamanda, 
bir etnik sorun olan Kürt sorununu, şiddetle çözmeyi programladığı ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

İşte, bu nedenle, kabul ettiği realiteye uygun anayasal ve yasal düzenlemeler yapacağı yer
de, her gün biraz daha, bu taahhüdünü unutturacak politikaların uygulayıcısı durumuna gel
miştir. 

Bu tutumun kaynağında, 1961 Anayasasıyla kurumlaşan ve 12 Eylül cuntası döneminde 
ve sonrasındaki düzenlemelerle konumu, güçlendirilen, Türkiye'deki temel politikaların belir
leyicisinin Millî Güvenlik Kurulu olduğunu elbette biliyoruz; 4 sivile karşı 5 generalin kararla
rının belirleyici olacağını da biliyoruz ve 1961 yılından bugüne hiçbir tavsiyenin -şimdilerde 
bildirimin- çevrilmediğini de biliyoruz. 

Yine Sayın Bakan, döneminde, Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, bütün kamuoyu
nun gözlen önünde -biz bunu, 16 Martta Şırnak'ı ziyaret ettiğimiz sırada, aralarında 6 DYP 
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milletvekilinin de bulunduğu 11 milletvekiliyle birlikte tespit ettik- "kana kan, intikam", "kah
rolsun insan hakları", "kahrolsun Kürtler" ve "Kürtlere ölüm" gibi sloganlar atmasına, ses
siz kalarak, onay vermiştir. , • < • 

İşte, bu koşullar altında, sorun, çözüleceği yerde, her gün biraz daha içinden çıkılmaz bir 
hal alıyor, ö n ü m ü z d e k i günlerin, Türk ve Kürt halkına, Türkiye'de yaşayan bü tün herkese, 
barış, demokrasi ve tüm sorunların açıkça konuşulup tartışılabildiği özgürlük or tamı ve huzur 
getirmesi dileklerimizle, Sayın İçişleri Bakanı hakkında , Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 
nci maddeleri doğrul tusunda verdiğimiz önergenin desteklenmesini diliyor, önergenin görüşül
mesi için gerekli desteği, hepinizden, Türkiye'nin geleceği için rica ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. ( H E P sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Yurtdaş, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu, buyu

run efendim. ( A N A P sıralarından alkışlar) 
Sayın Başesgioğlu, süreniz 20 dakikadır; müsamahamız , sizin için de müheyyadır bugün. 
A N A P GRUBU A D I N A MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının, gerçekleri çarpı
tarak halkı aldattığı ve böylece, suçluları korumayı görev haline getirdiği iddiasıyla, içişleri 
Bakanı Sayın İsmet Sezgin hakkında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uya
rınca bir gensoru açılmasına ilişkili önergesi üzerine, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, şahsım ve Grubum adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, ülkemizde cereyan eden bu üzücü olaylar nedeniyle hayatını 
kaybeden güvenlik güçlerimize, şehitlerimize ve vatandaşlarımıza, Cenabı Al lah ' tan rahmet, 
geride kalan yakınlarına da sabır ve metanet temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 30 Ha
ziran 1992 tarihinde verilmiştir. O tarihten bu yana, maalesef, bölücü terör Olayları, sayısal 
olarak daha artmış, alanı daha da genişlemiştir. Sorun, İçişleri Bakanlığı ve Hükümet in çapını 
çoktan aşarak, bir devlet sorunu olmuştur. 

Bu sorunun tartışılacağı ve çözüm yollarının bulunacağı meşru zemin, Parlamentodur. Ar
tık, Yüce Meclisimiz, soruna el koyma iradesini ve kararlılığını açıkça ortaya koymalıdır; koy
malıdır ki, hiç kimse de, meşru olmayan kişi ve zeminlere olayları taşıma sevdasına kapılma
sın, yanlış adresler aramasın. 

Ülkemizde yaşanan bu olayları Yüce Mecliste olabildiğince tartışmak, çözüm yollarını ara
m a k durumundayız . H ü k ü m e t bundan rahatsız olmamalıdır. Belki, önerge sahipleri sizi sert 
bir şekilde eleştireceklerdir; Anamuhalefet partisi olarak bizler, eksik veya hatalı bulduğumuz 
uygulamalarınıza karşı ikazlarımızı ve tenkitlerimizi yapacağız; ama bütün bunlar, neticede, 
so runun çözümüne katkı sağlayacak konulardır. 

Hükümet in , bu ikazları, eleştirileri, önyargısız ve sabırla dinlemesini istiyoruz. Zira, bö
lücü terörle mücadele konusunda en deneyimli politikacımızın bile tecrübe yaşı henüz gençtir. 
Kabul etmek gerekir ki, devletin de tecrübesi yenidir. Çünkü, iç ve dış mihraklarca tezgâhla
nan bu denli bir olayla, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk defa karşı karşıyayız. O halde, 
üniter devlet yapımızdan taviz vermeden, Parlamento çatısı altındaki her görüş ye düşünceyi 
dinlemeli ve istifade etmenin yollarını aramalıyız. Verilmiş olan gensoru önergesini de, muhte
vasıyla ilgili görüş ve düşüncelerimiz saklı kalmak kaydıyla, öncelikle bu kapsamda değerlen
diriyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, bu dönemki Parlamentomuz, tarihî bir sorumluluk altındadır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, başına musallat edilmiş bu meseleden mutlaka, ama mutlaka kurtula
caktır. Temennimiz odur ki, bizden sonra gelip bu sıralarda oturacak milletvekilleri ve bu dö
nemin tarihini yazacak siyasî tarihçiler, Meclis tutanaklarını inceledikleri zaman, ülkede akan 
kanın durmasında, anaların gözyaşlarının dinmesinde ve bu toprakları vatan yapmak için bir
likte kan ve can veren insanların, eskiden olduğu gibi, huzur ve güven içerisinde yaşayabilme
lerini sağlamada emek ve onur sahibi olmuş bir Parlamentoyu hayırla ansınlar. Bu konuda 
Anamuhalefet olarak üzerimize düşeni yaptığımız inancındayız. Hükümetin de, Parlamentoya 
daha sık bilgi vermesini, gelişen olaylar hakkında siyasî parti liderlerimizi ve yöneticilerini bil
gilendirmesini istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, güneydoğu sorunu, bugün, büyük ekonomik sıkıntılar altında inle
yen sade vatandaşımızın bile başlıca gündem maddesi olmuştur. Bir ülkenin hükümeti, bi ko
nuda, sokaktaki vatandaşından daha duyarsız olamaz. Hükümet, bu olaylara, gündemindeki 
birinci öncelikli konular olarak bakmak zorundadır. Ayrıca, bu önceliğin gereklerini yerine 
getirecek önlem ve tedbirleri hızla almaya devam etmeli ve kararlılıkla uygulamalıdır. Bu ma
nada, Hükümetin eksik ve yetersiz bulduğumuz bazı icraatlarına kısaca değinmek istiyorum. 

Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, bölgede, sınır ticareti başta olmak üzere, ekonomik 
faaliyetler tümden durmuştur; keza, yatırımlar tamamıyla durma noktasına gelmiştir. 

Bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer yandan da bölgenin ekonomik canlılığının 
sağlanmasının yolları aranmalıdır. , 

Güvenlik güçlerine teknik yardım sağlamada, Hükümet yetersiz kalmıştır. Hâlâ o bölgede 
görev yapan erlerin büyük bir bölümüne, maalesef, çelik yelek dağıtılamamıştır. Anavatan Hü
kümeti döneminde alınan zırhlı helikopter sayısında tek bir artış dahi yoktur; diğer teknik do
nanımlarda da eksiklikler mevcuttur. Bu eksikliklerin, bütün imkânlar seferber edilerek tamam
lanmasını istiyoruz. 

Sınır karakollarının yerleşim alanları yeniden gözden geçirilmelidir. Erzincanla birlikte, 
Şırnak ve Çukurca için çıkarılan yasa, yönetmelik hazırlanmadığı için hayata geçirilememiştir. 
Bu yasanın işlerliği bir an önce sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bölücü terörün dış kaynaklarına karşı da Hükümeti, siyasî kararlılı
ğını ortaya koymada yetersiz buluyoruz. Sayıtt İçişleri Bakanımız; nisan ayında Suriye'yi ziya
ret etti. Suriye'nin bundan böyle terör örgütüne destek veremeyeceği, terör örgütünün bu ülke
den çıkarılacağı söylendi; aradan altı ay geçmesine rağmen, değişin hiçbir şey olmadı. Sadece, 
biz, taahhüt ettiğimiz suyu vermeye devam ettik. Bu arada, bölücü terör örgütünün Suriye'de
ki faaliyetlerinden rahatsızlık duyan 8 Suriyeli milletvekili istifa etti. Bu konuda, kendi devleti
ne tavır koyan Suriyeli milletvekilleri kadar bile duyarlı olmamamız için makul bir nedenimiz 
var mıdır acaba? 

Sayın Sezgin'in son tran ziyaretinden, tam bir mutabakat ve işbirliği yapılacağı izlenimi
ni, maalesef, alamadık. Kuzey Irak'taki bölge, muammasını korurken, son olarak Orta Asya 
cumhuriyetleriyle birlikte tanıdığımız ve dünyaya açılması bize bağlı olan Ermenistan'da yeni 
PKK kampları kurulacağı, yetkili ağızlarca ifade edildi. 

Irak yönetiminin, bu konudaki tavrı bellidir. Kuzey Kıbrıs'tan başlayıp, Ermenistan'a ka
dar uzanan sınırlarımızı sarmış bir çemberin oluşturulmakta olduğu, dikkatlerden kaçmamalıdır. 
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İngiliz Parlamentosu İnsan Haklan Grubundan iki milletvekilinin, Şırnak olayları nede
niyle, Türkiye aleyhine bir rapor hazırladıkları; keza, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, 
bazı grupların işbirliğiyle, Türkiye'yi kınayan bir kararın çıktığı, basınımızda yer aldı. 

Bütün bunlar da gösteriyor ki, bu meseleyi dünya kamuoyuna anlatmada, Hükümet, ma
alesef yetersiz kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; partilerüstü ve devlet meselesi olarak gördüğümüz bu 
soruna, kamuoyu, basın, Parlamento, büyük bir destek vermektedir. Hayat pahalılığı altında 
ezilen vatandaşlarımız bile devletin bir an önce bu işin üstesinden gelmesini beklemektedir. 
Hükümetin bu konuda şikâyete hiç mi hiç hakkı yoktur. Bu derece toplumsal bir desteğe sahip 
olan Hükümetin, bölücü terörün dış mihraklarına karşı daha kararlı olmasını bekliyoruz. Çünkü, 
uluslararası hiçbir gerekçe ve menfaat, dökülen kanlardan, ölen insanlardan ve ülke bütünlü
ğünden daha önemli olamaz. Ülke içinde de, Hükümet, bölünmüş bir tavır sergilememelidir. 
Hükümet, bölgede kaybettiği güveni yeniden sağlamak zorundadır. 

Son olaylar nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Meclis Başkanımızın Sayın Ge
nel Başkanımızın ve parlamenter arkadaşlarımızın güneydoğuya gitmelerine rağmen, Sayın Baş
bakanın henüz bölgeye gitmemesini yadırgıyoruz. Bölgeye ne zaman gideceğini soran basın men
suplarına, Sayın Başbakan, "ekim ayı içerisinde, Sayın İnönü'nün müsait olduğu bir tarihte 
gideceğiz" cevabını vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, dikkat buyurunuz, Anamuhalefet Partisi Lideri Sayın Mesut Yıl
maz bölgeye gidiyor, üç gün süreyle çeşitli yerleri dolaşıyor, Partimizin bölge toplantısını yapı
yor, halkla görüşüyor,' görevlilerle konuşuyor, incelemelerde bulunuyor... 

Bu gezinin en önemli yanı, Anamuhalefet Partisi Lideri, hem sorumlu muhalefet anlayışı
mızın gereğini yerine getiriyor, hem de, güneydoğu meselesinde siyasî kararlılığı ortaya koyma
da bölünmüş bir tavır sergileyen, aynı frekansı tutturamayan Koalisyon İktidarının devlette ya
rattığı boşluğu gidermeye çalışıyor. 

Sayın Başbakanın, kendi grup toplantılarında memnuniyetini ifade ettiği bu duyarlılığı, 
dileriz, gelecekteki muhalefet liderleri de gösterebilsinler. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan, bölücü teröre karşı mücadele verirken, diğer yandan, 
o bölgede yaşayan, teröre bulaşmamış masum vatandaşlarımızın zarar görmemelerini sağla
malıyız. Hükümet, bu vatandaşlarımızın, başta yaşama hakkı olmak üzere, temel hak ve hür
riyetlerini güvence altına almalıdır; en önemlisi, Hükümete yok olan güveni yeniden kazan
mal ıd ı r . 

Bölge halkına şefkatle yaklaşmak, Koalisyon İktidarının baştan beri savunduğu bir hu
sustur. Hükümetin, kendi ortaya koyduğu bu politikasını, fiilen uygulamasını istiyoruz. İnanı
yoruz ki, bu mücadelenin başarıya ulaşmasının başlıca şartlarından biri de, o bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın sağduyusu olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu genel görüşlerimizi ifade ettikten sonra, Anayasa
nın 99 ve İçtüzüğümüzün 107 nci maddeleri gereği açılması istenen gensoruyla ilgili görüşleri
mizi arz etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, verilmiş bulunan gensoru önergesi, klasik anlamda bir denetim müesse
sesinin işletilmesinden ziyade, tartışılması gereken çok önemli özellikler taşımaktadır. Bu gen
soru önergesine imza koyan sayın milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu SHP listelerinden mil
letvekili seçilmişlerdir; hatta ve hatta, şu anda görev başında bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine güvenoyu vermişlerdir. 
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Gensoru önergesiyle, Sayın Bakan, çok ciddî suçlamalarla karşı karşıyadır, tddia ve it
hamlar, Sayın Bakanın görev ve sorumluluk sahasını aşıp, Hükümeti de kapsamaktadır. 

Sayın Bakan, görevini savsaklamaktan, gerçekleri çarpıtma yoluyla, halkı ve kamuoyunu 
yanıltmaktan, cinayetlerin artmasına, işkencelere, yargısız infazlara; siyasî otoritenin yetkileri
ni devirden, devlet terörüne kadar uzanan çok ağır ithamlar altındadır. 

Koalisyon Hükümeti/gerek Koalisyon Protokolünde, gerekse Hükümet Programında, bu 
sorunu, demokratik hukuk devleti otoritesi, insan hakları ve demokrasi içerisinde mutlaka çö
zeceğini vaat etmiştir. Sorunun bu yolla çözülmesi gerektiği, Hükümetin vaadinden öte, hu
kuk devleti olmanın bir gereğidir. 

Şimdi, bir tarafta bu mücadelenin demokratik hukuk devleti ilkeleri ve demokrasi içeri
sinde yapılması gerektiği görüşü, diğer tarafta da, tam aksi iddia ve ithamlar vardır. 

Sayın Bakan, elbette, bu iddia ve ithamlara cevap verecektir; devletin bilgi ve belgeleri 
elindedir. 

Biz, gensoruda belirtilen olayların -ki çoğunda, yer, zaman ve kişiler bildirilmiştir- en in
ce ayrıntısına kadar tetkik edilmesi edilenlerin yeniden araştırılması bunlar yapıldıysa olayla
rın sebep ve faillerinin açıklanması gerektiği inancındayız. Bu olaylar açıklanmadığı sürece, 
Hükümetin şahsında, devlet, töhmet altında kalacaktır; o bölgede canı pahasına görev yapan 
güvenlik kuvvetleri, itham ve töhmet altında kalacaktır. ^ 

Güvenlik kuvvetlerini yıpratmak ve etkisizleştirmek gayreti içinde olanlara fırsat verilme
melidir. İşlenen cinayetler, şahsî veya siyasî çekişmelerden mi kaynaklanıyor veya tümüyle bu 
olayların gerçeklik derecesi nedir; öldürüldüğü iddia edilen insanlar, gerçekten masum kişiler 
midir, yoksa, bölücü terör Örgütü militanları mıdır ya da bölgede başka terör örgütleri varda, 
bunlar arasındaki bir mücadele midir?.. Bütün bu hususlara açıklık getirilerek, devlet güçleri 
ithamdan kurtarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri gibi, demokratik hukuk devleti 
ilkeleri içinde, Hükümetin getireceği tedbirlere destek olmaya devam edeceğiz. Bunu söyler
ken, masum vatandaşların zarar görmemesini, zarar görenlerin yararlarının bir an önce sarıl
masını da Hükümetten istiyoruz. 

Yine, sorunun, sadece bir asayiş ve güvenlik sorunu olmadığını; ekonomik, sosyal ve dış 
boyutlarının göz ardı edilemeyeceğini ikaz ediyoruz. Keza, Sayın Genel Başkanımızın, 28.8.1992 
tarihli Meclis konuşmalarında dile getirdikleri gibi, bölgede canı pahasına devlet adına görev 
yapan güvenlik güçleri, bu Meclisten, burada temsil edilen hiçbir gruptan, en başta da Hükü
metten, cesaretlerini kıracak, işlerini güçleştirecek yanlış mesajlar almamalıdırlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasi içerisinde, bu sorunun üs
tesinden mutlaka gelecektir. Bu mücadelenin başarıya ulaşmasının en büyük amillerinden biri 
de, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sağduyusu olacaktır. Çok değerli bir tarihçi ve araş
tırmacımızın belirttiği gibi, batıyı doğudan, doğuyu batıdan, Vanlıyı Edirneliden ayırmayan, 
tarihtir, kültürdür, coğrafyadır, dindir, devletten Bu unsurlar ebedîdir; o halde, birlikde ebedî 
olacaktır. Bu birliği bozmak, tarihe, coğrafyaya, inançlara, kültüre ve devlete meydan okumaktır 
ki, şimdiye kadar kimsenin ama hiç kimsenin gücü buna yetmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gensoru önergesinde belirtilen hususların açıklığa ka
vuşturulmasını, hem demokratik hukuk devletine olan inancımız gereği, hem de hükümetin, 
devletin, güvenlik güçlerinin, devamlı surette töhmet altında bırakılmaması için istiyoruz. 
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Ancak, gensoru önergesinde konu edilen birçok olayın, bağımsız yargı mercilerinin görev sa
hası içinde olduğuna da inanıyoruz. Keza, birçok konunun, Sayın Bakanın şahsî ve siyasal so
rumluluk alanını aştığı kanaatindeyiz. 

Bu düşüncelerle İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin hakkında, Anayasanın 99 ve İçtüzü
ğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açılması istenen önergeye katılmadığımızı, Anavatan 
Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğimizi arz eder, Yüce Meclise grubum ve şahsım adına say
gılar sunarım. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Başesgioğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin. 
Sayın Şahin, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, Sayın milletvekili ar

kadaşlarım; bir kısım sayın milletvekili arkadaşlarımızın, İçişleri Bakanımız Sayın İsmet Sez
gin hakkında verdikleri gensoru önergesi sebebiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygı ve sevgilerimle selam
lıyorum. 

Konuşmamın esas bölümüne geçmeden önce, hemen her gün, yurt savunması için, ülke 
bütünlüğü için canlarını feda ederek şehit olan erlerimize, astsubaylarımıza, subaylarımıza, 
emniyet görevlilerimize, velhasıl tüm kamu görevlilerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine de 
başsağlığı dileyerek konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesinde ileri sürülen hususların hemen hepsini tek tek 
incelediğimiz zaman, bunların hiçbirinin basit olmadığı, her birinin, çok önemli iddialara da
yalı olarak ileri sürüldüğü görülmektedir. Ancak, bunların hiçbirini küçüksemek ya da bunla
rı hafife almak anlamında söylemiyorum; ama hemen üzülerek belirteyim ki, gensoru önerge
sinin hemen ilk bölümünde, tüm bu olayların oluşumlarının güvenlik adına uygulanan bir devlet 
terörü anlamında sürdürüldüğü ve başlatıldığı veya yapılmakta olduğu ileri sürülüyor. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz bu kadar ciddî bir olayla karşı karşıya iken, önerge sahiple
rinin ya da önerge sahibi arkadaşlarımız dışındakilerinin tümünün, bu kürsüden konuşurlar
ken, söyleyecekleri en ufak bir kelimenin, savın ya da düşüncenin, özellikle altını çizerek be
lirtmeleri ve ileri sürmeleri gerekirdi. 

Ülkemizde bugün kime sorarsanız sorunuz, ülkenin baş sorunu olarak, terör olayı göste
rilmektedir ve doğrusu da Öyledir. Millet olarak, toprak bütünlüğümüze halel gelmeden bu 
terör belasından kurtulabilmek için de, herkesin, üzerine düşeni en iyi bir şekilde yapması ge
rektiğine inanıyorum. 

Yüce Parlamentoda elbette birbirimizi eleştireceğiz, birbirimizin fikirlerini beğenmeyece
ğiz, yapılanları yeterli görmeyebileceğiz; ama meselenin özünü hiçbir zaman elden kaçırma
dan bu eleştirilerimizi yapmak zorundayız. Elbette birbirimizi eleştireceğiz dedik... Sadece eleştiri 
yetmez, özeleştiri de yapacağız. Bunu şu anlamda ifade etmek istiyorum : özeleştiri yaparken 
ya da birbirimizi eleştirirken, beğenmediklerimizi de söyleyeceğiz; ama beğenmediklerimizin, 
niçin ve nedeninin altını çizerek çarelerini de göstereceğiz. Aksi halde bu kürsüye çıkarak sade
ce eleştireceğiz, sadece eleştireceğiz; ama hiçbir çare de gösteremeyeceksek, artık, o eleştiri ol
maktan çıkar ve biraz da olayın üzerine gözü kapalı varmak anlamında olur diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, terörle ilgili olarak bu kürsüden çok laflar edildi, çok meseleler ko
nuşuldu, kimilerine göre çok çareler gösterildi; ama terör olayının halen devam ettiği de bir 
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vakıadır. Acaba neden? Terör olayıyla ilgili reçeteler yazılırken, yeterli teşhis ve çareler gösteril
mediğinden mi kaynaklanıyor bu veya terörün boyutu mu iyi hesaplanamıyor; yoksa terör ola
yı, sandığımızın üzerinde bir boyutta, bir derinlikte ve büyüklükte mi devam ediyor? Bunu 
şunun için arz ediyorum : 

Bu kürsüden bugüne kadar çok laflar söylendi; ama terörün niçin ve nedenleri araştırılır
ken, bir meselenin gözden kaçırıldığına inanıyorum. Pek çoğumuz, terör olaylarını, o bölgede 
yaşayan insanların işsizlik sorununa dayalı olduğu konusunda konuşuyoruz. Bölgede bir işsiz
lik sorunu var; insanlar işsiz olunca sosyal dengeler bozuluyor; gençler ya da işsizler ordusu 
içerisinden teröre mütemayil olur olmaz insanlar meydana çıkıyor ve böylece terör başlamış 
oluyor. 

Devlet, o bölgedeki yatırımları yeterince önemsemediği için, yol, su, okul ve altyapı gibi, 
velhasıl devlet yatırımlarının yetersizliği dolayısıyla bölgede yeterli oranda kalkınma sağlana
madığı için insanlar teröre mütemayil oluyor ve bir kısım insanımız da, bu ve buna benzer ne
denlerle, terörün içerisine olur olmaz şekilde itiliyor. 

Bir görüşe göre, devlet, bu bölgeyi sürgün yeri olarak kullanıyor ya da o bölge, oraya gi
den savcı, asker gibi memur ve sivil herkesçe bir sürgün yeri olarak kabul ediliyor; dolayısıyla, 
bu durum, oradaki insanları rencide ediyor ve bu nedenle, bir bölüm insan da, olur olmaz 
şekilde kendisini terör içinde görüyor. 

Diğer bir görüşe göre de, bu bölgede demokrasi ve insan haklarına yeterince önem veril
memesinin doğal bir sonucu olarak insanlar teröre itiliyorlar. İnsan hakları ihlal ediliyor, iş
kenceler yapılıyor, insanlar, tahkikat süresinde işkenceler sonucu öldürülüyor ya da kaçırılıyor 
ve bu nedenle, insanlar terör içerisine sürülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; bu ve buna benzer olayları dilediğiniz kadar 
çoğaltabilirsiniz; ama bir meseleye altını çizerek işaret etmek gerekiyor : Yüce Heyetiniz huzu
runda ileri sürdüğüm ve saydığım bu olayların hemen tamamı, sadece Güneydoğu veya Doğu 
Anadolu Bölgesinde mi cereyan ediyor? Yani devlet, bütün bölgelerde yeterince yatırım yapı
yor, altyapıyı yeterince tamamlıyor, işsizliği hallediyor da, sadece ve sadece Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde mi bu sorunlar söz konusu oluyor? 

Hepiniz bu soruya cevap olarak "hayır" diyeceksiniz, buna inanıyorum. Kendi bölgeleri
miz ve yörelerimizde de, geldiğimiz gezdiğimiz Türkiye'nin genelinde, bu arz ettiğim sorunla
rın hemen tamamı görülmektedir. İşsizlik, Türkiye'de genel bir sorundur; Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerine has bir sorun değildir. Eğer ülkemizde -hepimizin de Üzerinde anlaştığı 
gibi- demokrasi ve insan haklarıyla ilgili yetersizlikler, yetersiz uygulamalar var ve 12 Eylülün 
işlediği dönemlerle de ilgili olarak söylediğimiz birtakım antidemokratik uygulamalar varsa, 
bunların tamamı, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesine has olaylar değildir. Bu olayları, Türk-
iyemizin her ilinde, ilçesinde, hemen herkesin, her Türk insanının karşılaştığı birer olay olarak 
algılamak gerekir. 

Bunu şunun için söylüyorum : Ülkemizde bir demokrasi sorunu varsa, bu hepimizi ilgi
lendiriyor; işsizlik sorunu varsa, bu hepimizi ilgilendiriyor. Bunu, Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki olaylara, daha doğrusu teröre bir neden olarak göstermek kadar yanlış bir şey olduğu
nu sanmıyorum. 

Geçenlerde Çorum'da, bizim belediyemizde 5 kişilik kadro için bir sınav açılmış ve bu sı
nava 3 bin kişinin başvurduğunu yerel basından okudum. Demek ki, işsizlik, sadece Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde görülen bir olay değildir. Konu, doğal olarak işsizliğin ya da ekono
mik kalkınmamışlığın ya da geri kalmışlığın doğal sonucu olarak da ele alınmalıdır ki, önerge
nin bir yerinde bu husus yer alıyor. 
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önergede, millî gelirden alınan payın, bu bölgede çok düşük olduğu da söylenmektedir. 
Ben de, buna, Çorum'u, Çankırı'yı, Yozgat'ı örnek verebilirim. 
Devlet Planlama Teşkilatının bu konuyla ilgili yayınları incelendiği zaman, Yozgat, Ço

rum ve Çankırı'nın, millî gelirden aldığı payın, Türkiye ortalamasının çok çok altında, 3 kat 
altında, 340 dolardan ibaret olduğu görülür. 

O halde, bir ülkede işsizlik varsa ya da devlet yeterli yatırım yapamıyorsa, bunun cevabı 
hiçbir zaman, silaha sarılarak dağa çıkmak ve isyan etmek olmamalıdır, olmamalıydı. 

Hemen aklınıza gelebilir, dersiniz ki: Peki, bunlar madem sebep değilse, bu terörün, da
ha doğrusu silahlı ayaklanmanın sebebi nedir? 

Bana sorarsanız, silahlı ayaklanmanın sebebi çok yönlüdür. Elbette bu arz ettiğim sebep
leri istismar etmek, onu iç ve dış politikada ya da propagandada kullanarak, bazı gençleri bu 
terör içine sürükleyen davranışlar olarak kabul etmek mümkündür, o yönde algılamak müm
kündür; ama inanıyorum ki, meselenin aslı burada değildir. Meselenin aslı, bana sorarsanız, 
şudur : Dünyada birtakım senaryolar çiziliyor değerli milletvekilleri. Hep bilirsiniz ki, dünyayı 
sarsan olaylar vardır ve süper güçlerin egemenliğinde çizilen kapalı kapılar arkasındaki bu se
naryoları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bu senaryoları günü gününe tespit etmez, o düşü
nülen senaryoların neden ibaret olduğunu, hattını ve hududunu iyi tespit edemezsek, bunlara 
karşı önlem almamız, çoğu kez mümkün olmaz. 

1984 yılından bugüne kadar cereyan eden olayları kademe kademe gözlerimizin önünden 
geçirdiğimizde, ortaya çıkan sonuç şudur : Terörün, özellikle tırmanış aşamasının, Ortadoğu 
savaşı sonrasında meydana geldiği, tırmanmanın büyük boyutlara bu dönemde ulaştığı kolay
lıkla görülür. Bununla şunu söylemek istiyorum, elbette bunun dünyada çok çok örnekleri var : 
önce senaryolar çiziliyor, ondan sonra, bu iş, ilgili devletlere fatura ediliyor; hatta çoğu kez, 
bu kürsüden söylendiği gibi, cetvellerle sınırlar çiziliyor. Ortadoğu'da, özellikle Irak'ın parça
lanmasıyla sonuçlanan veya parçalanmak üzere noktalanan bu senaryoyu çok iyi tayin etme
miz gerekir. 

Yıllardan beri Amerika'nın, Ortadoğu'daki petrol çıkarlarını koruyabilmek için pek çok 
senaryoyu gündeme getirdiği biliniyor. Çünkü, Amerika'nın, petrol olayını gündeme getirir
ken, Avrupa'da cereyan eden ve bugün pek çoğumuzu üzen Bosna-Hersek'teki olaylara nasıl 
sırt çevirdiği ya da şaşı gözle baktığı da bir gerçek; ama orada bir avuç petrol söz konusu oldu
ğu zaman, aynı Amerika neler yapıyor!.. Çünkü, dünya petrolünün, rezerv olarak, yüzde 66'sının, 
Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde mevcut olduğunu bilim adamları söylüyor. Şu anda üretilen 
petrolün miktar olarak yüzde 40'ı orada üretiliyor. Amerika, böyle zengin petrol yataklarıyla 
mücehhez olan ülkelerdeki politikayı her zaman kendi güdümüne bağlamak ister. -

Diğer taraftan, İsrail'in yıllardan beri Ortadoğu'da oynadığı politikalar var; Ermenilerin, 
Rumların birlikte Ortadoğu'da oynadıkları politikaların, senaryoların doğal bir sonucu var. 

Bunları şunun için arz etmek istiyorum : Benim şahsî kanaatime göre, buradaki mesele
nin özü, Irak'ın parçalanması, Amerika'nın Ortadoğu'daki uzun vadede çıkarlarını koruyabil
mek için bir senaryo oynanmasıdır. Bugün bunun ülkemize yansıyan yönleri de menfidir. Bu
rada müspet yönü demiyorum; çünkü, müspet yönünü göremiyoruz; hiç kimse de bunu iddia 
edemiyor, öyle "bir koyacağız, üç alacağız; hayatımızın kumarını oynuyoruz, bir koyup yirmi 
alacağız" iddialarının kısa dönemde nasıl çürüdüğünü hep birlikte gördük. 
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öyleyse bir tek nokta var : Bu oynanan senaryonun sonucunda, ülkemizin, toprak bütün
lüğüne varacak derecede ciddî tehlikelerle burun buruna olduğunu bilmemizin ve ona göre plan
larımızı, programlarımızı yapmamızın gerekliliğine inanıyorum. 

Aynı şekilde, 1918'de Osmanlının, Sevr Antlaşması yoluyla silah bırakmasına benzer bir 
senaryoyla bugün de Irak, aradan şu kadar yıl geçmiş, aynı şekilde karşı karşıya kalmış: Ülke 
fiilen kuzey orta ye güney olmak üzere üçe bölünmüş durumda. 

Acaba, uzun vadede burada bir Kürt devletini kurmak mı amaçlanıyor ya da Saddam'ın 
elini kolunu bağlayıp, Irak'ta Saddam rejimi dışında uzun vadede bir rejim mi öngörülüyor? 
Tüm bunlar, üst üste konduğu zaman, tehlikenin ne denli büyük boyutta olduğu daha anlaşılır. 

Sayın milletvekilleri, Ortadoğu olayı söz konusu olduğu zaman, bir meseleye de değinme
den geçemeyeceğim. Bu Ortadoğu olayı ilk yıllarda, ilk günlerde meydana çıktığı zaman, biz 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak sürekli olarak bir konuyu, barış olayını işledik. Niçin ba
rış olayını işledik? Çünkü, Sosyaldemokratlar olarak biz de bir şeye inanıyoruz : Dünyanın 
neresinde cereyan ederse etsin, hangi boyutta cereyan ederse etsin, eri ufağından, en büyüğüne 
kadar silahlı çatışmalar, o halklara refah ve huzur getirmiyor. Bunu Kore'de, Vietnam'da, Bi
rinci Dünya Harbinin sonuçlarında, İkinci Dünya Harbinin sonuçlarında gördük. İrili ufaklı 
tüm çatışmaları gözlemlediğimiz zaman görüyoruz ki, nerede bir insan öldürülüyor, nerede 
bir insan katlediliyor, insanların, devletlerin toprakları bir diğer devlet tarafından, onun irade
sine aykırı olarak çiziliyor ya da senaryolar yazılıyorsa, sonuç ne olursa olsun, oradaki insan
lara, o devletlere, hatta o senaryoyu düzenleyen devletlere bile rahatlık ve huzur getirmiyor. 

İşte, Amerika bu oyunun başını çekti; bu senaryonun ve silahlı çatışmanın başını çekti, 
şimdi de cumhurbaşkanlığı seçimindeki durumunu düşününüz... Eğer şu an seçim yapılmış 
olsa, Bush'un, 10-15 puanla başkanlık yarışında geride olduğu gözleniyor. Niçin?.. Karşı taraf 
olan Demokrat Parti tarafında, Ortadoğu'da oynanan oyunun bir senaryo olduğunu ve bunun 
dünya uluslarına zorla kabul ettirilen bir senaryo olduğundan dolayı büyük bir propagandaya 
malzeme konusu oluyor ve olmakta da devam ediyor. 

Çok büyük bir ihtimalle, kasım ayında yapılacak bir seçimi garanti altına alacağı şeklinde 
düşünülerek hazırlanan bu planın, Amerika'da, eninde sonunda o senaryoyu hazırlayanların 
başlarına neler getireceğini hep birlikte, kasım ayında yapılacak seçimde göreceğiz. 

İşte, bu noktalardan hareket ederek, bakınız bugün bu senaryonun sonucunda meydana 
gelen manzaradan, Körfez ülkeleri dahil, hiç kimse memnun değildir, bunun en büyük zararı
nı, özellikle Irak'la komşu olan Türkiye'nin de çekmekte olduğunu acı acı görüyoruz. Uygula
nan ambargo sebebiyle bunu düşünebilirsiniz, tırmanan terör sebebiyle görürsünüz, Çekiç Güç 
sebebiyle görürsünüz; meseleleri daha da çoğaltıp, bir noktaya gelip dayanırız. Ortadoğu'da 
oynanan senaryonun büyük bir bölümün faturasını ülkemiz de ödüyor; bunu da istiyorlar. 

O halde ne yapmalıyız? Bugüne kadar Ortadoğu ya da Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle 
ilgili uygulanan politikalarda, birbirimizi eleştirirken birbirimizi boğazlarken ya da birbirimi
zin hatalarını veya kusurlarını gösterirken, çok dikkatli olmalıyız. Çünkü, bunların eninde so
nunda kimseye yarar getirmeyeceği bir gerçektir. 1984'ten bugüne kadar uygulanan politika
larda yanlışlıklar varsa, devlet yöneticilerimizin, Hükümet yetkililerimiz bu yanlışlıkları bu
lurlar, dertlerin çarelerini bulurlar; ama bir meselenin altını çizmekte yarar var : Konuşmamın 
başında da arz ettiğim gibi, bütün eleştirilerimizi yaparken, çareler ve tedbirler düşünürken, 
hiçbir zaman, Parlamentonun, bu konunun odak noktası olduğunu gözden çıkarmamalıyız; ama 
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ne yazık ki, bugün çarenin, Parlamentoda olması gerekirken, alınması gereken tüm önlemle
rin, Yüce Parlamentomuzca alınması gerekirken, devletin tepesinde oturan Sayın Cumhurbaş
kanımızın -özellikle Ortadoğu politikasıyla ilgili- zaman zaman sergilediği mesajlarını, beyan
larını bir talihsizlik olarak değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum; ben bunu öyle gö
rüyorum. Hatta daha da ileri giderek, bir siyasî partimizin sayın genel başkanı, geçenlerde İs
tanbul'da yaptıkları bir miting sırasında, tüm millete ve dünya kamuoyuna, Sayın Cumhur
başkanımızın bu eylem ve davranışlarını bir bölücülük hareketi olarak aktarmakta ve böyle 
bir iddiada bulunmaktadır. Başbakanlık yapmış, yıllarca bu Parlamentonun çatısı altında bu
lunan ciddî bir. insan -eğer dünya kamuoyuna ve Türk kamuoyuna devletin tepesinde oturan 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tutum ve davranışlarını bir bölücülük hareketi olarak algılıyor 
ve bunu millete ilan ediyor ise, hepimizin çok daha dikkatli davranması gerekir, çok daha dik
katlice düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu, Hükümetimizin almakta olduğu tedbirlerin, 
daha doğrusu, kamuoyunun Hükümete olan güvenini bir anlamda sarsmaya neden oluyor. Hep 
biliriz, hafta sonlan yörelerimize gidiyoruz, vatandaşla konuştuğumuz zaman, Sayın Cumhur
başkanımızın şu veya bu şekildeki lafını, mehaz olarak esas alarak "Sayın Cemal Bey, Sayın 
Milletvekilim, ne oluyor? Gene Sayın Cumhurbaşkanımız bir yerlere bir mesaj mı veriyor?" 
sözlerini, inanınız,-ben, hemen hemen her kahvede halktan çok duymuşumdur, çok insandan 
duymuşumdur. 

Dileğim ve temennim odur ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, hiç olmazsa, gelinen şu nokta 
itibariyle ciddî tavır içerisine girebilsin, ciddî olsun, Hükümetin ve Parlamentonun işini yap
masını zorlaştırıcı, onun bir anlamda da politikalarını saptıran ya da politikalarına karşı aksi 
politikalar ileriye sürerek kamuoyunu aksi görüşlere saptıracak yönlerde ve davranışlarda bu
lunmasın. Aksi halde ne ölür? Aksi halde, dediğimiz gibi, kamuoyunun Hükümete olan güve
ni sarsılır; bu, terör örgütlerini daha da çok cesaretlendirir veya terör propagandası yürüten 
PKK'nın yurt dışındaki propagandasına daha başka bir yönde bir malzeme olur diye düşü
nüyorum. 

Sayın milletvekilleri, terörle mücadele ederken, elbette bizim de düşüncelerimiz var. Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin, daha hiçbir partinin bu konuyu gündeme almadığı dönemlerde, 
1989 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle ilgili olarak çıkardığı bir program vardı. O prog
ram yıllardan beri ortada... O program, yıllardan beri geliştirilerek, daha da güncelleştirilerek, 
günün şartlarına göre, Hükümetimizin programı içerisine girmiştir. Hükümetimizin progra
mında bu konuyla ilgili tedbirler, çareler var; ama bir tek meselenin altını çizmek istiyorum 
: Bana kalırsa, tek çare, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve demokrasidir. Yani, demokrasinin 
kurallarından, kaidelerinden, ilkelerinden taviz vermeden, fedakârlık etmeden, meseleyi Yüce 
Meclis vasıtasıyla ve Yüce Meclisi vasıta kılarak yürütür ve kullanırsak, bu terör belasının üs
tesinden gelmemek için hiçbir neden yok. Bunun için ne yapmalıyız? 

Bunun için, öncelikle, Türkiye Cumhuriyetini yıllardan beri Batıda, çeşitli platformlarda 
insan hakları ve demokraside gerileten, insan hakları ihlalleriyle ilgili bu meselelerin üstesin
den gelmemiz lazım. Dışarıda bizi algılayan, yargılayan, "İnsan hakları ihlal ediliyor, insan 
hakları ihlal ediliyor, demokrasinin işleyebilmesi için, onun kurumlarının kurumlaştırılması 
için gereken tedbirler alınmıyor" yolundaki iddiaları çürütebilmek için, Hükümet Programın
da yer aldığı gibi, demokratikleşme olayının üzerine hep birlikte gitmeliyiz ve bunu mutlaka 
ve mutlaka sağlamalıyız. 
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Ülkenin bütünlüğü ve üniter toprak, üniter devlet niteliğini elden bırakmadan, ona sıksıkı 
sarılarak, o nitelikler paralelinde tedbirlerimizi ve önlemlerimizi almalıyız. 

Teröristlerden halkı mutlaka soyutlamak gerekir. Çünkü, Güneydoğu Anadolu Bölgesin
den gelen pek çok arkadaşlarımdan aldığım raporlar, izlenimler var; kendim de daha önce, 
birkaç kez Güneydoğu Anadolu Bölgesine gittim; orada halkın en büyük sıkıntısı, Hükümette 
propaganda sonucu kısmen yaratılan güvensizlik ortamı sonucunda, kimin terörist, kimin te
rörist olmadığı ya da kimin bu kanlı hesaplar içinde olduğu, kimin olmadığı hususunda bir 
karışıktık mevcut. Onun için, Hükümetimizin ve emniyet güçlerimizin, devletimizin bu güçle
rini yürüten insanlarımızın ve devlet görevlilerimizin, özellikle teröristlerle, terörist olmayan 
sade vatandaşı birbirinden ayırt etmekte çok dikkatli davranması gerekir diye düşünüyorum. 
Aksi halde, iki kamp arasında kalan insanlar "Ya PKK'dan taraf olacaksın ya devletten taraf 
olacaksın" durumuyla -ki, başka kelimeler de var, onu burada zabıtlara geçirmek dahi istemi
yorum, içimden gelmiyor- karşı karşıya kalır. Onun için, bu konu üzerinde titizlikle durmak 
gerekir. Aksi halde, iki kamp arasında sıkışan halkı, istediği bazı yönlere saptırarak teröristlere 
bu konuda bir malzeme verilebilir diye düşünüyorum. İnşallah o hataya düşmeyiz, düşmemeliyiz. 

Zaman zaman gündeme gelir; daha önce Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere'de terö
ristlerle yapılan mücadelelerde en büyük malzeme olarak istihbarat örgütlerinin kullanıldığını 
çok iyi bilirsiniz. Eğer, teröristlerle mücadele eden bir devlette, istihbarat örgütleri yeterince 
çağdaşlaştırılamamış, yeterince güçlendirilememîş ve günün koşullarına göre eğitim ve öğre
timden geçirilmemişse, o devlette teröristlerle yapılan mücadelede çok daha büyük zorluklar 
meydana gelir; o terörün boyu, buna paralel olarak ya büyür ya da gittikçe etkisizleşir, O ba
kımdan, yetkililerimizin, Hükümetimizin istihbaratı güçlendirmek için, araç, gereç ve tekno
loji bakımından ne gerekiyorsa onu yapmaları gerektiğine inanıyorum. 

Diğer taraftan, üzülerek belirteyim, istikrarlı bir hükümet performansı göstermemiz gere
kiyor. Sayın milletvekillerinin kafalarındaki ideolojilerine göre, şu veya bu partiden hizmet et
meleri gereklidir; ama şu veya bu şekilde, ne olursa olsun, bir meseleyi gözden kaçırmamak 
lazım : Mademki, bugün ülkemizin baş belası, en büyük sorunu terördür, o halde, terörü elbir
liğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde halledeceğiz, üstesinden geleceğiz, tedbirini, çaresini 
bulacağız. Bunun sonucunda, demokrasi kazanacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kazana
cak, halk kazanacak, devlet kazanacak. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, siyasî düşüncelerimiz ve ideolojik yapımız ne olursa ol
sun, konu ve sorun terör olduğu zaman, hep birlikte bir zincirin halkaları gibi kenetlenmeliyiz, 
birbirimize bağlanmalıyız. Aksi halde, birilerini yıpratıyorum derken ya da, bir partinin terör
le mücadeledeki politikasının açığını bulduk, onu yıpratıyorum, derken, aşınan, kendimiz ola
biliriz, devlet olabilir, demokrasi olabilir, insan hakları olabilir. Onun için, fırsatı bir ganimet 
bilmemeliyiz, bu terör konusunda hepimiz elbirliğiyle kenetlenmeliyiz. 

Halkın güvenini kazanabilmek ve PKK'nm. olumsuz propagandasından onu koruyabil
mek için, öncelikle bu tablo çizildiği zaman, halka güven verebiliriz; halkı, terör belasının kar
şısında, Hükümetin ve devletin güvenlik güçleri yanında görebiliriz. Çünkü, oradaki halka ben 
inanıyorum. Biz bin yıldır bu topraklar üzerinde hep birlikte yaşadık; gerektiğinde birlikte şe
hit olduk, sınırlarımızı birlikte kılıçla çizdik. O halde, bin yıldır yan yana yaşayan bu insanla
rın, bundan sonra da birbirleriyle birlikte yaşamaması için hiçbir neden yoktur. Yeter ki, bu 
uluslararası boyuttaki terörün propagandalarına ve oyunlarına gelinmesin, meseleyi demokra
sinin çizgileri kuralları ve kaideleri içerisinde işletelim. 
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Demin dikkatimi çekti: Gensoru eönergesini veren sayın arkadaşım burada konuşurken, 
önergemin bir bölümünde, devletin, işlenen cinayetlerle ilgili yeteri derecede araştırma yapma
dığını, soruşturma yapmadığını, hatta yanlış soruşturma ve araştırma yaptığına değinirken, 
bir taraftan da, devletin korucu olarak görevlendirdiği insanlar tarafından işlenen bazı cina
yetlerin, cumhuriyet savcıları tarafından meydana çıkarıldığını beyan etmiş olmalarını bir çe
lişki olarak görüyorum. 

Bir olay ya doğrudur ya yanlıştır. Devlet, belli olaylar karşısında yeteri soruşturmayı yapı
yor mu, yapmıyor mu? Eğer yapıyor ise, geliriz, burada doğrusunu söyleriz; ama devletin bo
yutunu aşan ya da her cinayet somut olmayabilir ya da zaman içerisinde çözümlenmeyebilir; 
ama görülüyor ki, sayın arkadaşlarımızın gensoru önergelerinde ileri sürdüklerinin tersine, devlet 
görevlisi de olsa, devlet adına da iş yapan -sıfatı ne olursa- kişiler, belli konularda suç işledikle
ri zaman, meseleye cumhuriyet savcılarımız el koyabilmekte, bunları görevlerinden alarak, hatta 
tutuklamaya kadar gidebiliyorlar; bunun pek çok örnekleri var. Burada tek tek sayarak kıy
metli zamanlarınızı almak istemiyorum; ama, bir şeyi biliyorum ve inanıyorum : Açık seçik, 
devlet güçleri tarafındanMşienen, kanun dışı, kanunları zorlayarak, kanunların sınırlarını aşa
rak yapılan hareketlerde, elbette vatandaşımız zarar görüyor. Böyle davranan kamu görevlileri 
hakkında cumhuriyet savcılarımız gerekli tahkikatı ve soruşturmaları yaparak görevlerinden 
alıyor hatta tutuklayabiliyor. 

Demin arz ettim, partiler üstü bir politika : Tüm arkadaşlarımızın iştirak ettikleri gibi, 
bu konuda mutlaka ve mutlaka partiler üstü bir politikanın devamında yarar görüyoruz. 

Bir mesele daha var : "Demokrasi olursa, anarşiyle mücadele edilemez" sözü. 
Sayın milletvekilleri, bu söz, Türkiyemizde ilk defa kullanılmıyor; İ2 Eylül öncesinde de 

çok kullanıldı; 1971 senesindeki 12 Mart olayında da kullanıldı. Yani, daha doğrusu, Türkiye'
de, maalesef, istesek de, istemesek de, bu söz, onbeş, yirmi seneden beri sık sık gündeme geli
yor, kullanılıyor. 

Sayın milletvekilleri, ben bir şeye inanıyorum : Eğer birileri gelip, "demokrasiyle anarşi 
bağdaşmaz. Siz demokrasiyi iyi uygular, onun kurallarını, kaidelerini ortaya koyar işletirseniz, 
anarşi daha da büyür" yolunda fikir ileri sürüyorlarsa, iki şık düşünüyorum : Ya bu savı, bu 
düşünceyi ileri sürün insanlar demokrasiyi, onun nimetlerini bilmiyorlar ya da demokrasinin 
kural ve kaidelerinin rahatlığını içlerine sindiremiyorlar. Bunun başka bir anlamı olamaz. 

Japonya'da çok daha büyük boyutlarda terör vardı; demokrasi içerisinde çözdüler. Al
manya'da, Fransa'da, ispanya'da terör vardı... ingiltere'de, irlanda ile hâlâ devam eden bir sa
vaş var... Tüm bu devletlere dikkat ediniz; terörle mücadele eden bu devletlerin başarısının, 
büyük oranda demokrasinin kural ve kaidelerinin işletilmesine bağlı olduğunu görürüz. 

BAŞKAN — Sayın Şa,hin, sürenizi 10 dakika geçtiniz. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Hemen toparlıyorum efendim. 
Konunun altını çizerek söylüyorum : "Demokrasilerde terörle mücadele edilemez" sözü

nü kesinlikle ve hiçbir zaman kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Tam tersine, demokrasiden ne 
kadar sapma olursa, o.denli terörün ve teröristlerin işine gelir. Teröristler, bu ve buna benzer 
düzenlemelerde çok daha rahat propaganda malzemesi bulabiliyorlar. 

Devletler arası diplomasiye -tüm arkadaşlarımın değindikleri gibi- önem vererek, ikili an
laşmalarda ya da uluslararası anlaşmalarda, Türkiye'deki PKK olayının bir terör hareketi ol
duğunu ortaya koymak suretiyle, teröristlere uygulanan bu kural ve kaideleri dünya çerçevesi 
içindeki her platformda gündeme getirmenin gerektiğine inanıyorum. 
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Sonuç olarak şunu demek istiyorum : Demokrasinin kurallarından sapmadan, silahlı mü
cadeleye, silahla karşı koymak gerekir. Çünkü, devletin ve demokrasinin kendisini kollama hakkı 
vardır. Aksi halde, bir sorumsuz grup meydana çıkarak, devleti şu veya bu şekilde taciz ederek, 
ülkenin topraklarını bölmek için daha çok kan akıtmaya neden olan bu hareketlerin üstesin
den gelinemez., 

Sayın milletvekilleri, konuşmama son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür edi
yorum. Sayın Başkan da süremi aştığım halde sabır gösterdiler, beni bağışlasınlar. Vaktimi aş
mam, konunun öneminden kaynaklanıyor. Bu nedenle Yüce Heyetten özür diliyorum. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum, Yüce Allah'ın, bu terör belasından, hepimizi sa-
lâhate kavuşturmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
DYP grubu adına, buyurun Sayın Köse. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMAÎL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş ve arkadaşlarının, İçişleri Bakanımız Sayın İsmet 
Sezgin hakkında vermiş olduğu gensoru önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan önce Grubum ve şahsım adına 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru müessesesi, Anayasa gereği, siyasî sonuç do
ğuran bir müessesedir. Muhatap, İçişleri Bakanımız Sayın İsmet Sezgin'dir. İddia ise, 1991 Ka
sım ayından bu yana, muhtelif yerlerde ve zamanlarda meydana gelen ve çeşitli isimler altında 
sıralanan olayların aydınlığa kavuşturulması ve bu olayların aydınlığa kayuşturulmamasından 
dolayı da Sayın İçişleri Bakanı hakkındaki suçlamalardır. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımız, bu iddiaların, gerçekten, Sayın Bakanın şah
sını ve siyasî konumunu da aşmak suretiyle, Hükümeti kapsayacak önemde çok büyük iddia
lar olduğunu ifade ettiler. Aynen iştirak ediyorum; çünkü, Hükümetin bir bakanının, bu gen
soru önergesindeki iddiaların herhangi bir tanesinde kusuru var ise, -12'ye yakın iddia vardır-
Hükümetin bundan sorumlu tutulmaması mümkün değildir. Tabiî, muhatap Sayın İçişleri Ba
kanı olduğuna göre, Sayın İçişleri Bakanımız, biraz sonra bu iddialar hakkında gerekli cevabı
nı verecektir. Ancak, grup olarak ve grubun sözcüsü olarak, bu iddiaları yapan arkadaşlarımı
zın, bu iddiaları yaparken, ellerindeki belgelerin ve bilgilerin çok ciddî dayanağının olması ge
rekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, terör ve bö
lücü olaylar, bir siyasî partinin -ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun- ya da hükümetin 
meselesi değildir. Bugün içerisinde bulunduğumuz üzücü, bölücü olaylar, her kesimdeki insa
nımızı ve her müesseseyi yakından ilgilendirmektedir. O müesseselerin başında olan insanlar 
da kendilerini ilgilendiren noktalardan, bu meseleye bakış açılarını ortaya koymuşlardır. 

Ben, çok daha önceki konuşmalarımda arz etmiştim, Anayasa Mahkememizin, komünist 
partisini kapatma kararını bütün milletvekili arkadaşlarımın okumasını arzu ederim. Anayasa 
Mahkemesi komünist partisinin kapatılması kararının bir yerinde, ülkenin, toprağıyla, bayra
ğıyla, insanıyla bölünemeyeceğini ve hangi siyasî düşünce olursa olsun, bu değerlerde herhan
gi bir düşünce ortaya koyduğu takdirde bunun yanlış olacağını ortaya koyan çok güzel bir ka
rar vermiştir. 
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Geçtiğimiz günlerde, Yargıtay Başkanımız, yeni yargı yılının açılışı dolayısıyla yapmış ol
duğu konuşmasında, terör ve bölücü olaylara değinmiş, yargı camiasının hissiyatını ortaya koy
muştur. Tabiî, diğer müesseselerin başlarında olan insanlarımızın ve özellikle basınımızın da 
bu mesele üzerinde çok hassas hareket etme mecburiyeti vardır. Başından beri söylüyoruz, bu 
mesele, millî bir meseledir; hepimizi alakadar eden, bu ülkede yaşayan her ferdi ilgilendiren 
ve gelecekte de hepimizi sorumluluk altına sokacak çok önemli bir meseledir. Bu gibi millî 
meselelerde Hükümetin yapmış olduğu icraatlarda noksanlıklar, alınan tedbirlerde aksaklık
lar olabilir. Gelecekte alınması gereken tedbirler bu kürsüden söylenmek suretiyle, Hükümeti
mizin ve İçişleri Bakanlığımızın dikkatleri çekilebilir. Ancak, bu kürsülerden, özellikle bu mu
kaddes çatı altında, o bölgede yaşayan insanlarımızın hissiyatlarını, etnik yapılarını istismar 
etmek suretiyle, onlara faydalı olacağım demek suretiyle, yanlış yerlere mesaj verme durumun
da kalanlar, orada yaşayan insanlarımıza fayda değil, zarar getirirler. 

Bu milletin mensupları bin küsur yıldan bu yana, bu mübarek topraklar üzerinde kanları
nı akıtmışlar, canlarını vermişler ve bugünkü millî sınırlarımız içinde ilelebet yaşamaya da ka
rar vermiş ve yemin etmişlerdir. O ecdadın evlatları ve torunları olarak, özellikle de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin temsilcileri olarak bizlerin, bu birlik ve bütünlüğü tesis edecek, boz
mayacak ve Müslüman milletimizi bölmeye çalışan, ister içeride, dışarıda; ister dost, ister düş
man devletlerin bu mesele üzerindeki girişimlerini ortadan kaldırmak, hepimizin görevidir. Bu 
işin iktidarı muhalefeti yoktur, grubu ya da tek milletvekili dahi olsa, bu mesele üzerinde ayrı 
düşünmek mümkün değildir. 

Bir yıl kadar önce, bu kürsüden, Anayasanın 84 üncü maddesine göre, ülkenin, toprağıy
la, insanıyla bölünmez bütünlüğüne yemin eden her arkadaşımızın, bu yeminine, vekâletini 
bırakıncaya kadar sadakati şarttır. Eğer bu sadakatine halel gelmesini istemiyorsa, buradaki 
bütün milletvekili arkadaşlarımızın, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünde, yi
ne devletimizin güvenlik kuvvetleriyle hukuk çerçevesi içerisinde, kanunlarımızın vermiş oldu
ğu imkânlarla alınan tedbirlerin yanında olmak mecburiyeti vardır. "Biz bu alınan tedbirlerin 
karşısındayız. Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerini sevmiyoruz; biz, Türk polisini sevmiyoruz; bunlar 
işgal kuvvetidir ya da yabancı kuvvetlerin güvenlik gücüdür" diyen olursa, hele de bu kürsü
den, PKK'nın kefesine bu millî güçleri koymak suretiyle isitismara kalkarsa, bu Meclis, bu şe
kildeki düşüncelere elbette müsamaha etmez. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bölge, geri kalmış gölgemizdir, insanlarımız fuka-
ralaşmıştır, kalkınmaya ihtiyacı vardır. Her zaman, her zeminde söylüyoruz, o bölgenin insan
larıyız... Bir tarafta, trilyonlarca lirayı, güvenlik maksadıyla devletin harcamasına sebep ola
caksınız ve devletin burada yapmış olduğu icraata destek vermemek suretiyle, olayların geliş
mesini ve boyut kazanmasını sağlamaya çalışacaksınız ve devletimizin kendi meselesini başka
larına jurnallemek suretiyle, yabancı güçlerden, yardımcı olmaları için, talepte bulunacaksı
nız, bir taraftan da, kalkınmamışlıktan bahsedeceksiniz!.. Bu yanlışları muhakkak surette dü
zeltmemiz lazımdır. 

Ben, gensoru önergesini veren arkadaşlarımızı kınamıyorum; onlar da sıkıntı içerisinde
dirler; onların da üzerinde, siyasî, ekonomik ve kültürel yönden çeşitli baskılar, zorlamalar vardır; 
ama, müracaat yeri, görüşecekleri müesseseler bellidir. Bugün, bu gensoru önergesini vermek 
suretiyle, işte, olayın asıl sorumluluğunu taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisini muhatap et
melerinden dolayı da ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın vereceği cevaplar-
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dan sonra, böyle asılsız iddialarla bir daha gensoru'önergesi vermemelerini de tavsiye ediyo
rum. Çünkü, burada isimleri yazmak suretiyle, asılsız ve mesnetsiz, özellikle, hem güvenlik 
kuvvetlerimizi ilgilendiren, hem de adlî müesseselerimizi ilgilendiren konularda bir sayın ba
kanımızı veya bakanlığımızı suçlamak, arkasındaki diğer güçlerimize de zarar verir, o müesse
seleri de yaralar. O itibarla, o baskı altında kalan HEP milletvekilleri arkadaşlarımızın, bugün 
Meclise getirdikleri gibi, ekonomik meselelerde olsun, sağlık, eğitim ve diğer konularda da ol
sun^ meselelerini, ilgili müesseselerimizin nezdinde araştırmalarını ve takip etmelerini canı gö
nülden istiyoruz. 

Çok çeşitli şeyler söylenmektedir, hatta cumartesi ve pazar günü şahit olduğumuz, gözle
rimizle gördüğümüz korkunç olaylar vardır. Dün akşam, bir televizyonun bir kanalında, Sayın 
Meclis Başkanıyla karşı karşıya oturan bir milletvekilimizin konuşmalarına da şahit olduk. 

Değerli milletvekilleri, bir defa, Halkın Emek Partisiyle PKK'nın yakınlık ve uzaklık bağ
larını kesinlikle tespit etmemiz lazım. Bu kürsüden, bu arkadaşlarımızın, PKK'nın bir cani 
şebekesi olduğunu, Ermeni uşağı olduğunu ve onların emellerinin gerçekleşmesi için kurulmuş 
bir cinayet şebekesi olduğunu... (DYP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) ve aynen 1920'li 
yıllarda neyi yaşıyorsak, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması ve bölünmesinde hangi oyun
lar oynandıysa, o günlerde beraberce bu topraklarda yaşayan insanlarımızı birbirine karşı ge
tirmek suretiyle hangi oyunlar oynandıysa, bugün de yine dost-düşman aynı oyunu önümüze 
koymuşlardır. Maalesef, yine mezhep meselesini ve etnik yapıyı kaşımak suretiyle, en büyük 
güç olan 60 milyonluk potansiyelimizi -askerî açıdan olsun, siyasal açıdan olsun, en büyük 
değerimiz olan nüfusumuzu- bu coğrafyaya çok gören insanlar, millî ve manevî değerleriyle, 
tarihî değerleriyle, bütün değerleriyle et ve kemik haline gelen bu insanları birbirine düşman 
etmek suretiyle, yine karşı karşıya getirmişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu oyuna gelmeyecektir ve gelmediğine 9 aylık Hükümeti
miz zamanında da, ondan önceki hükümetler zamanında da şahit olduk. Evet, önceki hükü
metlerin de icraatlarında yanlışları vardır. Olay 1984 yılında başladıktan sonra, 8 yıl icraat ya
panları ben burada kınamak, suçlamak, yanlışlarını söylemek istemiyorum; onun bütün irde
lemeleri yapılmıştır ve olayların, bu boyutlarda, bu şekilde, bu noktaya gelmesinde 9 aylık Hü
kümetin çok büyük kusuru olmadığını da hepimiz kabul ederiz. 

Kimin payı varsa, tabiî ki, o yapmış oldukları yanlışlıklardan dolayı, kendi hisselerine dü
şeni alacaklardır. Ancak, bugün, burada amacımız, birilerini kötülemek, karalamak değil. Bu
gün, bu millî meselede mutabakatımız vardır ve iki grup temsilcisi arkadaşımız da, hemen he
men aynı düşünceleri ortaya koydular. Demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, bu millî 
meselede, bu bölücülük konusunda fazla farklı düşünce yoktur; ekserisi, hatta azamiye yakını 
aynı noktadadır. Yeter ki, bu meselenin üstesinden bir an önce gelinsin. Bütün milletvekilleri-
mizin, bütün partilerimizin arzusu budur. 

Hükümetimiz ne yapmıştır, Sayın İçişleri bakanımız ne yapmıştır? Değerli milletvekilleri, 
biraz da buna değinmek istiyorum. Elimizi vicdanlarımıza koyup, 9 aylık icraatı şöyle bir göz
den geçirmek mecburiyetimiz vardır. Bir DYP, SHP Koalisyon Protokolü, bir de Hükümet Prog
ramı vardır. Bu konularla ilgili, protokolden, Hükümet. Programına intikal eden, çok cüretkâ-
rane yazılmış ve hepimizin hissiyatını ortaya koyan cümleler vardır; bunlardan bazılarını oku
yorum : "Türkiye Cumhuriyeti, üniter bir devlettir. Şiddet ve terör yoluyla devletin varlığına 
ve demokratik otoritesine saldırı, insan hak ve özgürlükleri çerçevesine giremez ve kabul edi-
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Iemez. Yurttaşlarımız arasında, kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğaldır. 
Ancak, devletin resmî dili, bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümran
lık hakları her türlü taştırmanın dışındadır." 

Hükümetimiz, protokol gereği, programına koymuş olduğu bu düşünce çerçevesinde, İçişleri 
Bakanlığının üzerine düşen görevi orada yerine getirmesi için her türlü imkânı vermiştir. 

Sayın İçişleri Bakanı, yıllardan bu yana -1970 yılından da önce, 1920'Ii yıllarda da- Türki
ye'deki meselenin, bir anarşi ve terör meselesinden ziyade, bölücülük meselesi olduğunu ve mu
ayyen insanlarımızın, miktarı belli olmayan topraklarda, bir devlet kurmak iddiasında olduk
larını, açıkça ve cesaretle, Bakanlığa geldiği ilk günlerde ifade etmiştir. Bu çok önemli bir olay
dır. Çünkü, Sayın İçişleri Bakanımız, göreve başlamadan önce, "Anarşi, terör, bölücülük" de
niyordu; ama, olayların boyutunu ve PKK'nın hedefini tam çıplaklığıyla ortaya koyma duru
mu olmamıştı. İşte, Sayın İçişleri Bakanının bu şekildeki teşhisinden ve ortaya koymuş olduğu 
bu tablodan sonra, devlet, daha fazla hassasiyet göstermek suretiyle, devletin güvenlik güçleri
nin organizesi daha ciddî bir şekilde yapılmak suretiyle, olayın üzerine çok daha ciddî bir şe
kilde gitmiştir. Sayın Bakanın tecrübesinden ve toplumu tanıma durumundaki yapısından her
hangi bir şüphemiz yoktur ve bugüne kadar, gerek Hükümetimizin, gerek İçişleri Bakanımı
zın, terör, anarşi ve bölücülükle yapılmış olan mücadeledeki bütün icraatlarını, Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak tasvip ediyoruz, takdir ediyoruz ve bundan sonra da bu gücümüzle, Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak aynı icraatın devamından yana olduğumuzu ve hükümetimizle birlikte, 
Sayın Bakanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kurban Bayramını geçirdik. Bu bayramı, milletvekil-
lerimizin birçoğu kendi vilayetinde yakınlarının yanında veyahut da tatilde, deniz kenarında 
geçirdi. O zamanlardaki gazetelere şöyle bir baktığınızda, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'-
in, bir haftalık tatilini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde geçirdiğini göreceksiniz. Kur
ban Bayramını, yakınlarının yanında geçirmekle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
insanlarımızın arasında geçirmenin arasında bir fark olmadığının en güzel mesajını verdi Sa
yın Bakan. Bence, HEP'li milletvekili arkadaşlarımızın, Sayın Bakanımıza bu kürsüden bir 
teşekkür borçları vardır. Kendileri belki de Kurban Bayramında oralarda yoklardı; ama, Sayın 
Bakanımız, Kurban Bayramında, o bölgedeki insanlarımızın arasındaydı. 

. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mevzuattaki boşluklar dolayısıyla güvenlik kuvvetle
rimiz arasındaki organize boşluğu ve birbirlerine bağlılık durumu, yine tam istediğimiz nokta
ya getirilmemiştir; ama, Sayın İçişleri Bakanını o ciddî tutum ve davranışları sonucunda, dev
let anlayışı sonucunda, bölgede görevli bütün askerimiz, polisimiz, jandarmamız, oradaki si
vil otoritenin emrine verilmiştir, valilerimizin emrine verilmiştir, Olağanüstü Hal Valisinin em
rindedir. Bugün, artık, bir sorumsuzluk veya yetki çatışması yoktur; ancak, istediğimiz, yine 
kanunlarımızdaki boşlukların doldurulması suretiyle, bu kişilerin orada tezkiye amiri haline 
getirilmesidir. Yani, valilerimizi ve kaymakamlarımızı, kendisine bağlı olan hangi kurum ve 
kuruluş var ise, o kurum ve kuruluşların başlarındaki insanlar, asker veya hangi menşeden olursa 
olsun, onların, özellikle Bakanlığa bağlı olan birimlerde çalışanların, sivil otoritenin tezkiye 
amiri olması gerekmektedir. Tezkiye amiri yapmadığımız müddetçe, yine zaman içerisinde, ül
kemizin başka yerlerinde de, o bölgemizde de sıkıntılarımız olur, bu otorite boşluğundan dola
yı; yine hep beraberce bunun üzüntüsünü çekeriz. O itibarla, bu mevzuat çalışmalarının da 
bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 
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Faili meçhul olaylar, 9 aylık Hükümetin meselesi değildir. Yalnız, şu anda gensoru öner
gesinde iddia edilen isimlerden de ibaret değildir. Onbeş, yirmi sene içerisinde, daha çok, geç
tiğimiz 8 yıl içinde, birçok faili meçhul olay vardır ve kaldı ki, daha dünkü gazetelerde, öldürü
len o gazetecinin -telefonla konuşma sonucunda- bir toprak meselesinden bahsediliyor. 

Olaylar adliyeye intikal etmiştir, adlî makamlar inceleyecektir; polis, asker ve Bakanlık 
da üzerine düşen görevi yapacaktır. Ancak, her olayı -tabiî, şimdi karanlık günler olduğu için, 
dumanlı hava olduğu için, bu arada, toprak anlaşmazlıkları, kan davaları da görüşülüyor, bu
nun da hesaplaması yapılıyor- ve o bölgedeki olayların sonucunu çok iyi şekilde öğrenmeden, 
olayları adlî makamlarımız da inceleyip, gerekli kararlarını ortaya çıkarmadan önce, hangimiz 
olursak olalım, teşhisimizi yüzde yüz ortaya koymamız, bence yanlış olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgemizde vatandaşlarımızın işsizlik dolayısıyla bü
yük sıkıntısı vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki insanlarımızın değil, Türki
ye'deki bütün insanlarımızın ihtiyacı vardır. Demin, SHP sözcüsü Sayın Şahin arkadaşımız da 
bahsettiler, milletvekillerimizin tümünün vilayetlerinde sıkıntılar vardır. Ancak, bu düşmanla
rın elinden, bu silahı almamız lazım. Biz, önceliği bu bölgelere veriyoruz; diğer vilayetlerimiz
de yaşayan insanlarımız da veriyor. Bu millet vatanperverdir* Milletimizin ve herkesin gözleri, 
o bölgelere gönderdiği üzerine titreyerek canı gibi sevmiş olduğu vatanî görevini yapan milleti
mizin gözbebeği insanlardadır. Yeter ki, orada kan dökülmesin, akşam, radyosunu, televizyo
nunu dinleyen vatandaşımız, bir kötü haber almasın düşüncesiyle, bütün haklarından feragat 
etmek suretiyle, "eğer fukaralık varsa, biz haklarımızı onlara öncelikli veriyoruz, Hükümet 
oraların kalkınması için gerekli icraatlarını, işlemlerini yapsın" diyebilecek kadar, diğer bölge
lerimizdeki insanlar, bu vatanperver düşüncelerini bize kadar intikal ettiriyorlar. Devlet ve Hü
kümet de, üzerine düşen görevi yapmıştır. 

Konumuz dışı olduğu için, bahsedip, zamanınızı almak istemiyorum; ama, daha bundan 
bir hafta, on gün önce, Şırnak olaylarını görüşürken, Hükümetin bu yılki ekonomik politika
sında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yapacağı işleri, rakamlarıyla burada arz 
etmiştim. Rakamlar, trilyonlarca liranın üzerindedir. Bu, yalnız bu yıla has da değildir. Türki
ye Cumhuriyeti Devleti, ne bu yıl, ne de önceki yıllarda, kurulduğundan bu yana bölücülük 
yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her köşesine aynı gözle bakmıştır ve her köşesine, 
aynı iyi niyetle, hizmetlerin götürülmesini planlamıştır, programlamıştır; bütçemizin ve devle
timizin imkânları ölçüsünde. Hiç kimsenin bunu istismar etmeye hakkı yoktur. Yalnız, devle
tin boşluğu vardır. Devlet, kendisine bağlı olan millî televizyondan yapmış olduklarının propa
gandasını yapamamıştır ve halen de yapamıyor. Evet, birtarafta, korsan olarak kurulmuş olan 
ve birçokları da kanunsuz olarak yayına girmiş olan televizyon ve radyo kanallarından her tür
lü propaganda ve reklam yapılırken, maalesef, kendi millî müessesemiz olan, Anayasa ve TRT 
Kanunu gereğince Hükümetin emrinde olan müesseseden, devlet yapmış olduğu icraatların pro
pagandasını yapamıyor! 

İstihbaratımız zayıftır, propagandamız noksandın PKK'nın ise, hem istihbaratı, hem de 
propagandası fazladır. İşte, bu gücü yenmediğimiz müddetçe, güvenlik kuvvetlerimizin işi zordur. 

Bu Nedenlerle, televizyon ve basın aracılığıyla, devletimizin, bugüne kadar yapmış olduk-, 
Iarını, tarihiyle, rakamıyla, belgeciyle ortaya koyması lazımdır. 

Ayrıca, PKK'nın ne olduğunu da söylemeliyiz. PKK'nın arkasında hangi güçler vardır? 
Ermeni'si, Rum'u, Yahudi'si veya Amerikalısı, Almanı... Bakın, daha dün, Edirne'den giren 
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TIR'ın içerisinden çıkan kasetler ve kitaplar, bugün/tartışma konusudur. Bir uydurma kaset 
mi düzenlenmiştir, Almanlar mı yapmıştır, o basın-yayın evraklarını Almanlar mı, basmıştır? 
Kim yaptıysa, bu silahları kim veriyorsa, hangi güç varsa, bunların hepsinin, milletimizin gö
zünün önüne serilmesi lazımdır. 

O bölgedeki insanlarımız, bu devlete bağlıdırlar ve bu devlete bağlılıklarından dolayıdır 
ki, altmış yetmiş seneden bu yana aynı iddialarla ortaya çıkanlara müsamaha etmemiştir, on
ların yanında yer almamıştır. Bu, özellikle de, inançlarına terstir. Bugün, bu davanın peşinde 
olanlar, Marksist, Leninist düşüncede olup, Allah'ı, Kitabı tanımayan .insanlardır. O bölgede 
yaşayan insanlarımız ise, bu memleketin en fazla inanan insanlarıdır. İşte, bu inançlarından 
dolayıdır ki, bugüne kadar, zararlı ve fitne düşüncelerin arkasında olmamıştır. Bu insanlarımı
za sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. O yapıda olan insanlarımızı, eğitim yönüyle de destekle
mek mecburiyetindeyiz. O insanlarımızın gönüllerine, millî ve manevî, değerlerini yerleştirme
diğimiz müddetçe, yalnız silahlarla, o bölgede asayişi temin etmemiz zordur. 

Yatılı bölge okullarının bir an önce devreye girmesi lazımdır. Mezralarda, çok az nüfusu 
olan yerlerde okul olmaz değerli milletvekilleri. On öğrenciye bir okul yapacaksın, bir öğret
men göndereceksin!.. Bir defa, bu, millî ekonomiye de zarardır. Bunları, yine millî mutabakat 
çerçevesinde, o bölgelere daha fazla yardımcı olmamız düşüncesiyle, toplulaştırmamızın fay
dası vardır. Bu, hem asayiş ve sağlık, hem de eğitim yönünden fevkalade faydalı olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, Sayın içişleri Bakanımız, yalnız içeride alman 
tedbirlerle kalmamış, dışarıda da birtakım tedbirler alma yoluna gitmiştir. Zira, olayın azamî
si zaten dış kaynaklıdır ve dış kaynakların da, devlet arşivlerinde belge ve bilgileri vardır; bu 
hepimizce malumdur. Sayın Bakan, göreve başladığından hemen sonra, nisan ayı içerisinde, 
Bekaa Vadisinde yuvalanan PKK örgütünün Suriye'den almış olduğu fizikî desteğe son ver
mek için buraya bir seyehat yapmıştır. Bunlar, Suriye'den aldıkları fizikî desteğin yanında, di
ğer devletlerden de lojistik destek ve para yardımı sağlayarak ülkemize girip, caniyane hareket
lerde bulunmaktadırlar; seyahat, bunu önlemeye yöneliktir. . 

Suriye ile olan anlaşmanın soriucunda, bugün, PKK, Bekaa Vadisini terk etmiştir. 
Onunla kalmamış, arkasından İran'a gitmiştir; İran Devleti ile gerekli görüşmeler sonu

cunda, gene hepimizin şahit olduğu sonuçlar alınmış ve PKK, yapmış olduğu hareketlerden 
dolayı kınama noktasına getirilmiş; ayrıca, İran'da bulunan PKK kamplarının kapatılması ko
nusunda mutabakat sağlanmıştır. Bunun da yakında inşallah hep beraberce izlerini göreceğiz. 

Şimdi, sıra Irak'a gelmiştir ve asıl kaynak asıl önemli olan yer de, Irak'tır. Diğer iki devle
tin başı vardır, muhatabı bellidir; ama, Irak'ın başı belli değildir, muhatabı yoktur ve maale
sef, üzülerek ifade edeyim, o muhatabı ve başında henüz kimin kalacağı belli olmayan devlette 
yer alan terör örgütü müdür, bölücü örgüt müdür -o devleti, biz millî devlet olarak kabul etti
ğimize göre- ondan çeşitli temsilciler almak suretiyle, Çankaya'da Sayın özal'ın görüşmesi yan
lıştır? Şimdi, ona cevaben Saddam veya onun sözcüsü diyor ki : "Peki, biz size PKK'Iıyı gön
derirsek, siz ne yapacaksınız?" 

Öyleyse, bu şekildeki dış politikalarda Sayın Cumhurbaşkanının biraz dikkatli hareket et-
. mesi lazım. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Talabani'ye kırmızı pasaportu kim verdi, onu söy
lesene! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Talabani ve Barzani'nin, tarih içerisinde yapmış olduğu ic
raatlar bellidir; hedefleri de bellidir, düşünceleri de bellidir; Türkiye'nin lehinde bir düşüncele
rinin olması mümkün değildir. 
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HASAN DÎKÎCÎ (Kahramanmaraş) — Talabani'de kırmızı pasaport var... 
ÎSMAÎL KÖSE (Devamla) — Onun için, Talabani ve Barzani'ye inanmak suretiyle hare

ket etmek yanlıştır. Çünkü, şu anda Irak'taki PKK, Talabani ve Barzani'nin himayesindedir. 
Şu anda, hem insan unsuru bakımından, hem de Irak'ın bırakmış olduğu silahlar bakımından 
her şey PKK'ya teslim edilmiş durumdadır. Onun için, şimdi sıra Iraktadır. 

Irak'ın kuzeyindeki bu boşluğu nasıl dolduracağız? Devlet ve Hükümet, muhakkak, ora
daki bu boşluğun doldurulması bakımından, önümüzdeki günlerde ve aylarda, çok kısa za
manda, ciddî tedbirler almak mecburiyetindedir. Çünkü, hem sınırlarımızın çok uzun olduğu 
bir devlettir, hem de bir otorite boşluğu vardır. Bu otorite boşluğundan dolayı oraya gelmişler
dir ve etnik yapıdan dolayı, oradaki insanlarla beraber hareket etme durumuna getirmişlerdir 
olayı. 

Büyük imkân vardır; bu imkân, Saddam'ın geriye bırakmış olduğu silahlardır. Tabiî, 
PKK'nın elinde, gene maalesef kendi içimizdeki hainlerin de kurmuş olduğu şebekeyle bera
ber, uyuşturucu kaynağı vardır, beyaz kadın ticareti vardır. Bu hain şebekenin, bu cinayet şebe
kesinin, bu vatan haini, bölücü terör örgütünün, bütün bu ahlaksız ve yanlış hareketlerini tele
vizyondan aktarmak lazımdır, vatandaşlarımızın bunları bilmesi lazımdır. 

Eğer, bunun uyuşturucu kaynağı kurutulursa, silah kaçakçılığı kaynağı kurutulursa, Ku
zey Irak'taki bu otorite boşluğundan dolayı, orada başıboş hareket etme durumlarına engel 
olunursa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük mesafe alır. 

Sıkıntımız şudur : Bir tarafta demokrasi ve hukuk devleti, insan hakları; bir tarafta da, 
silahı eline almış, güvenlik kuvvetlerimize saldıran, daha doğrusu devlete saldıran ve kitabında 
yazdığı kuralı uygulayan bir bölücü cinayet şebekesi var. Onun kitabı öyle emrediyor... Çünkü, 
Markşist-Leninist düşüncenin hedeflediği strateji bellidir. Şimdi ise, halkı arkasına almanın 
mücadelesindedir. Bugüne kadar gerekli eylemlerini, dışarıdan gelmek suretiyle yapıyordu; bir 
zaman sonra, dağlara çıkmak suretiyle bu eylemlerini gerçekleştirmeye başladı; şimdi de, ilçe
lere, şehirlere, daha büyük yerleşim merkezlerine girmeye başlamışlardır; hatta, üzülerek ifade 
ediyorum, karayollarımızı tutmak suretiyle, vasıtalarımızı durdurmak suretiyle, her gün yaşa
dığımız soygun ve cinayet olaylarına şahit olmaktayız. Gene üzülerek ifade ediyorum, dün ak
şam hâkimimizi ve savcımızı şehit ettiler. Bugüne kadar, vatanı uğrunda canlarını kaybeden 
bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, geride kalanlara da sabır diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güvenlik kuvvetleri, bu milletin içerisinden çıkan millî 
güçtür; hangi kesimde olursa olsun, askeriyle, polisiyle bizim insanlarımızda-. O bölgeden de 
bu görevi yapan insanlarımız vardır. Bunlara düşman gözüyle bakmak fevkalade yanlıştır. Bunlar 
da oradaki insanlarımızın huzurunu, oradaki ihsanlarımızın daha fazla refaha kavuşmasını, 
oralara çeşitli imkânların gelmesini ve onların asayişini temin etmek için görevlidirler. 

Şu kadarını ifade ediyorum ki, gerek HEP'in kongresinde, gerek başka zamanlarda şura
da burada ve gazetelere verilen beyanatlarda -inşallah doğru değildir; gazetelerin yazmış oldu
ğu her şeye de inanmıyoruz; çünkü, çok yanlış şeylerin yazıldığına da şahit oluyoruz- PKK'ya 
gösterilen sempatinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine de gösterilmesini istiyoruz. PKK'nın hakları
nın savunulması kadar, orada güvenlik tedbiri almak maksadıyla, o bölgedeki asayişi temin 
etmek maksadıyla, devletin gücü olarak, kanunlar çerçevesinde görev yapan insanlarımıza da 
sempati duyulmasını arzu ediyoruz. O millî gücümüze hain gözle* bakmanın manası yoktur, 
o millî gücümüzü işgal kuvveti olarak görmek, vatan hainliğidir. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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HEP kongresi konusuna girmek istemiyorum; bütün gözler görmüştür... 
Onun incelemesini, elbette müesseseler yapacak; kanunlarımıza göre suçları varsa, ilgili 

merciler, tabiî ki, kovuşturmasını yapacaktır. 
Yine, o bölgede toprak reformu yapılmalıdır; yapılmalıdır ki, HEP'in başına gelen Sayın 

Türk'ün de toprakları, hiç olmazsa oradaki aç, fukara hemşerilerimize, oradaki vatandaşları
mıza dağıtılsın, o imkânlardan oradaki vatandaşlarımız da istifade etsin. 

BAŞKAN — Sayın Köse, sürenizi 12 dakika aştınız efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkanım, bu müsamahanızdan dolayı zatı âlinize 

şükranlarımı sunuyorum ve sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımızın ve Hükümetimizin, Doğu ve Güneydoğu Ana

dolu Bölgelerimizdeki terör ve bölücü olaylarla ilgili bütün icraatlarını yürekten destekliyoruz. 
Gensoru önergesine Doğru Yol Partisi Grubu olarak ret oyu kullunacağımızı arz ediyor, 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Köse, teşekkür ediyorum efendim. 
Refah Partisi Grubu adına söz talebi var mı efendim? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ayağa kalkışımızdan anlaşılmıyor mu efendim?.. 
BAŞKAN •— Efendim, bir sayın üye, çok çeşitli sebeplerle ayağa kalkabilir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Dosyaları eline alarak gelirse?.. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Sayın 

Oğuzhan Asiltürk konuşacaklardır. 
Sayın Asiltürk, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin hakkında verilmiş olan gensoru önergesi müna
sebetiyle, Refah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Söz
lerime başlarken, Sayın Başkanı ve değerli milletvekillerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konular, bu Mecliste uzun uzun tartışıldı. Şimdiye kadar birçok 
defalar, bu konular üzerinde, değerli milletvekili arkadaşlarımız, grup sözcüsü arkadaşlarımız 
beyanlarda bulundular. Bütün bunlardan elde edilmek istenen ve bizim, Refah Partisi olarak 
hedeflediğimiz şey, İktidara, bu konuların halli için yardımcı olabilmek, doğru olduğuna inan
dığımız şeyleri Hükümete göstermek ve bunların tatbik edilmesi halinde, daha iyi neticelere 
ulaşabileceğimizi anlatmak idi. Şimdiye kadar bunları defaatle yaptık, şimdi huzurlarınızda 
bunları bir kere daha tekrar edeceğim. 

Şu Mecliste, aslında, konuşulmayan bir husus kalmadı; ama, bu konuşulanlardan bir ne
ticeye varıldığı da maalesef şimdiye kadar görülmedi. İnşallah bundan sonra olur diye ümit 
ve temenni ediyoruz. 

Bizim bu konuya yaklaşımımız biraz daha farklı. Konunun, mücerret, emniyet ve asayiş 
kuvvetlerinin tenkidi olarak ele alınmasını yanlış görüyoruz. Sadece asayiş ve emniyet kuvvet
lerini ele alarak, sadece onları tenkit ederek, onların, tabiî olarak yapması mümkün olan hata
lara, bu meseleyi bina ederek bir çözüme ulaşmamız mümkün değildir. 

Şunu da kabul etmiyoruz, şunu da içimize sindirmiyoruz : İddia edildiği gibi, bu Hükü
met, bütünlüğümüzü ortadan kaldırmaya yönelik bir tertibin içerisinde olamaz; bunu da ka
bul edemeyiz. 
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Aynı şekilde, "Bu Hükümet, terörü önlemek istemiyor, terörü artırmak için özel tertipler 
yapıyor...'*' 

Bunu da kabullenmek mümkün değildir. 
Yine, bu cümleden olarak, "Hükümet, özellikle bölge halkına zulmetmek için bazı ted1 

birleri, bazı tertipleri, bazı uygulamaları yapıyor..." 
Bunu da kabul etmek mümkün değildir; ama, ortada bir de realite var, gerçek var : Bölge

de bu şikâyetler de oluyor... öyleyse, neden bunlar oluyor?.. 
t 

Bize, göre, bu Hükümet, bu haksızlıkları, bu yanlışlıkları önlemek arzusunda bulunuyor; 
bulunuyor ama, bunları gerçekleştiremiyor. Neden bunun üzerine basarak söylüyorum? tki husus 
var : Biri, kötü niyet; biri, bu işi becerememek. 

Ben, bu Hükümeti kötü niyetle suçlamıyorum; ama herkesin gördüğü bir gerçek var : Ha
diseler artıyor, olaylar artarak devam ediyor, kan dökülmesi fazlalaşıyor, gittikçe daha şiddetle 
bu olaylar devam ediyor, öyleyse, bu Hükümet bu işi elbette beceremiyor, bu işi halledemiyor, 
tedbir almakta yeterli değil, bir çare bulamıyor... Bizim şikâyetimiz ve konuya yaklaşımımız 
bu açıdandır, bu tarzda yaklaşıyoruz. 

Hükümetin politikası, bize göre, dış güçlerin ekmeğine yağ sürüyor. Doğru Yol Partisi Grubu 
adına konuşan değerli arkadaşımız çok güzel şeyler söyledi; onların gerçekleşmesi lazım. On
ların gerçekleşmesi değil, tam tersi yapılıyor... Tam tersi tatbikat yapıldığı sürece, bölgede daha 
iyiye gidişin, sadece, Hükümetin, samimî olduğuna inandığımız temennileriyle gerçekleşmesi 
mümkün değildir. 

Çekiç Güç'ü desteklerken, bu Hükümet, bu İktidar, şu anda da beni dinleyen Sayın Baş
bakan, Sayın Başbakan Yardımcısının da bulunduğu Hükümet, Türkiye parçalansın diye bunu 
yapmıyor; ama netice itibariyle, bu Çekiç Güç, bu bölgede, Türkiye'nin parçalanmasının se
naryolarını oynatıyor. 

tyi niyet her zaman çözüm getirmiyor ki... tyi niyetle çözülecek olsa, bu Hükümetimiz 
de bu meseleleri çözer; ancak, bu arzuların, bu iyi niyetlerin netice almadığını, politikaların 
mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini, bir kere daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Bu Hükümet, halkın desteğini kazanmak istiyor; ama, hakin desteği, bu Hükümetin tat
bikatıyla kazanılamaz, kazanılamıyor. Keşke ben yanılmış olsam, keşke bir yıla yakın olan bu 
dönemde, Hükümet, bu tatbikatıyla, bu desteği kazanmış olsaydı... Ama, kazanmadıktan başka, 
gittikçe kaybettiğini hepimiz acı acı görüyoruz. Düne kadar, Şırnak'ta Valinin beyanıyla, dev
letin yanında olan Şırnak'lılar, bugün, maalesef yüreklerinde bir acı hissetmektedirler, bölge
den göç etmeyi arzu eder, düşünür hale geldiler. 

Bu mu, Hükümetin, halkı yanma alması?!. Eğer, Hükümet, halkı yanına alabiliyor, böyle 
davranıyorsa, neden bu insanlar, bu sıkıntıların içerisine düşüyorlar?.. 

Sayın Meclis Başkanıyla beraber, bütün partilerin temsilcilerinin bulunduğu bir heyetle 
bölgeyi ziyaret ettik... Doğru Yol Partisinin, çok olgun, çok kıymetli Grup Başkanvekili, orada 
halkın şikâyetlerini bizimle beraber dinlediler... Bu şikâyetler, gittikçe artıyor, azalmıyor. Se
bebi ise, gayet basittir. Çünkü, bu hadiseleri önlemek için, bölgeye yaklaşımın nasıl olması ge
rektiğine dair burada her vesileyle ifade ettiğimiz hususlar yerine getirilmiyor. Bölgeye, seçerek 
insan göndermek lazım geldiğini herkes ifade ediyor, hatta DYP'nin grup sözcüsü de burada 
ifade ediyor; ama, bölgede, maalesef, görevli öyle arkadaşlarımız var ki -çok kıymetli insanlar, 
çok değerli insanlar, başka bir görevde fevkadale üstün başarı da elde edebilirler- bölgeyi, 
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potansiyel suçlu gibi gördüklerini kendileri ifade ediyorlar. Bunu benim söylememe lüzum yok; 
Sayın Sami Daçe kardeşimiz bunları bizzat duydu. 

Acaba, bu kadar gayretten, bu kadar çalışmadan, bu kadar araştırmalardan sonra; bun
lar, İktidara, hiç olmazsa yardımcı olmak için, belirli ölçüde faydalı olmayacak mı?.. Şimdiye 
kadar olmadı; bundan sonra ne olacak, bilemiyoruz. Bunları ciddî olarak ele almak lazım. 
Eğer biz, bölgeyi, bölge halkını potansiyel suçlu gibi görürsek, samimî söylüyorum, hiçbir ye
re ulaşamayız. Bunu mutlaka önlememiz lazım. 

Görev değişiklikleri, hakikatte ceza manasında da değildir. Bir arkadaşımızı alır, taltif eder, 
çok daha üstün bir göreve getirebiliriz; ama, neden Şırnaklılar, hepimizin ve DYP Grup Baş-
kanvekili arkadaşımızın da gördüğü gibi, Validen şikâyet etmiyorlar, ondan memnun oluyor
lar da, onun dışındaki diğer görevlilerden şikâyet ediyorlar?.. Valiyi de bu devlet, bu iktidar
lar, bu Hükümet tayin etmiştir; ama, birisinin davranışı başka, öbürlerinin davranışı başka... 
Davranışı, toplumdaki insanları kazanmak şeklinde olan insan sevgi görüyor, destek görüyor; 
hatta, o toplumun, o mazlum insanları, ona bir nevi sığınıyorlar; "Vali bey olsaydı, böyle 
olmazdı" diyorlar, veya "Valinin söylediği sözlere itibar edilseydi, bu iş olmazdı" diyorlar; 
ama, şikâyetlerini başka konularda dile getiriyorlar. 

Bir devlet görevlisinin, halka yaklaşırken, davranışının çok mühim olduğunu hep ifade 
ediyorum; burada da aynı şeyi tekrar ediyorum. Ancak, hassasiyetini de bildiğim için, özel mü
şahhas hale de getirmiyorum, yani, gayemiz, hadiseleri artırmak değil; gayemiz, bu hadiselere, 
elbirliğiyle doğru yaklaşıp, önlemektir. Onun için kimseyi de ithal etmiyorum. Bu Hükümetin, 
olan bitenden, bu bölgeye giden kendi heyetlerinde bulunan Grup Başkanvekili arkadaşımızın 
da aktardıklarından, mutlaka ibret alması, mutlaka bundan faydalanması gerek..Bunlar yapıl
madığı takdirde, yazık olur. Bölge halkına da yazık olur, emniyet ve asayiş güçleri de sıkıntıya 
düşer, bizler de sıkıntıya düşeriz, İktidar da bundan herhalde bir netice almaz, başarı kazan
maz, tam tersi olur. 

Bölge halkına yaklaşırken, onun inançlarına saygı duyarak yaklaşmak lazım. Bu bir zih
niyet meselesidir. Hiç darılmasın Sayın Başbakan; ama, Sayın Başbakanın bir millet tarifi ol
du, -bunu geçmiş dönemde de dile getirdim, mutlaka tashih etmesi gerekir- Milleti tarif eder
ken, hiç inanç birliğinden, hiç inanç beraberliğinden bahsetmiyor; ama, müşterek ülküler olu
yormuş, müşterek değerler oluyormuş, istikbale karşı müşterek hedeflerimiz oluyormuş... Bunları 
söylüyor... 

Sayın Başbakanın, buraya çıkarak, bizi birbirimize bağlayan, bizi birbirimize kardeş eden 
bağın Müslümanlık olduğu itirafı ne<kaybettirir? Bundan Batılılar hoşlanmazlar, bunu ben de 
biliyorum; bundan Amerika hoşlanmaz, bunu ben de biliyorum; ama, bizim milletimiz bunu 
arzu ediyor, bizim milletimiz bunu istiyor ve böyle davrananlara karşı da büyük bir yakınlık 
gösteriyor. 7 . 

Valiye gösterilen bu sevginin bir tek sebebi var : Gelmiş, yeni göreve başlamış, "cuma na
mazına gideceğim" demiş; demişler ki, "sakın ha, bu memlekette cuma namazına öyle gidil
mez. Niye?.. Tehlikelidir. Ya gideceksin tugaydaki camide namaz kılacaksın ya da emniyetteki 
camide namaz kılacaksın." Vali bunu dinlemiyor, atlıyor arabasına, önüne gelen ilk camiye 
gidiyor, cuma namazını kılıyor... Kendisi de, tanınan, bilinen birisi değil, yeni gelmiş... Selam
dan sonra, etrafındakiler bir yabancı göründe, "kimsin?" diye soruyorlar; "ben buranın 
Valisiyim" deyince, önce inanmıyorlar, sonra büyük bir yakınlık ve sevgi gösteriyorlar... 
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Vali diyor ki: "Ben her gün bir camide namaz kılıyorum, onların inançlarına saygı gösteriyo
rum, onlara yakınlık gösteriyorum" Bundan dolayı, yedisinden yetmişine, hangi partili olursa 
olsun hepsi, Vali Beye güveniyorlar, inanıyorlar. 

Böyle yaklaşmak mümkünken, böyle yaklaşılarak birçok olayları önlemek mümkün ola
cakken, neden, biz acaba, inançlarımızla âdeta harp eder gibi bir tavırla yaklaşıyoruz? Bunu 
düzeltmemiz lazım, bunu düzeltmek mümkündür, bunu düzeltmeyi de istemek hakkına elbet
te sahibiz. 

Netice olarak, bizim üzerimizdeki bu planları yapanların emelleri vukua geliyor, İşte Çe
kiç Güç... 

Bütün konuşmacı arkadaşlarımız, ittifakla şunu söylediler: Irak'taki otorite boşluğu, ne
tice itibariyle, güneydoğudaki olayların artmasına sebep oldu. Nitekim, Doğru Yol Partisi de
ğerli sözcüsü de aym şeyi ifade etti, SHP'nin sözcüsü değerli arkadaşımız da aynı şeyi ifade 
etti ve hatta SHP sözcüsü, şunu da ilave etti: "Bölgedeki olaylar, Körfez krizinden sonra arttı" 
dedi. Neden dolayı oldu? çünkü, Amerika, kendi menfaatlarına uygun olarak, Irak'ı üçe böl
mek istedi; önce ikiye böldü, 36 ncı paralelin yukarısına Irak'ın devlet güçlerini sokmadı ve 
bunu sokmazken de, oradaki bizim kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizi koruduğu iddiasıyla 
sokmadı. 

Hiçbir ilgisi yoktur... Amerika, benim Müslüman Kürt kardeşimi korumak için orada sa
vaşmıyor, Amerikan Conisi orada kanını bunun için dökmüyor... Bunu görmemiz lazım... Kendi 
menfaatten için bir senaryo hazırlamışlar, bunu yapıyorlar; şimdi, güneye de yapıyorlar, Irak'ı 
fiilen üçe bölüyorlar. 

Peki, bu otorite boşluğu oluyor da, ne oluyor? Bu otorite boşluğunun neticesinde meyda
na gelen şeyin ne olduğunu, size, ilgililerinin, yanı PKK'nın başındaki şahsın dilinden ifade 
edeyim : "Kuzey Irak'taki çekiş güçten biz yararlanıyoruz ve uluslararası boşlukları değerlen
diriyoruz. ABD'nin bir amacı vardı, Barzani ve Talabani'nin bir amacı vardı; ama, en sonun
da biz yararlanmış oluyoruz. Uluslararası boşluktan yararlanarak bu düzeye geldik." 10.12.1991 
tarihli Milliyet Gatezesinde yayımlanan bir röportaj. 

Değerli arkadaşlarım, buna inanıyorsunuz, bunu burada söylüyorsunuz da, niçin gereğini 
yapmıyorsunuz? Bu memleket hepimizin değil mi? Niçin, geliyor da burada, Çekiç Güç'ün 
süresinin uzatılmasına karar veriyorsunuz, o istikamette oy kullanıyorsunuz? Niçin, bu İkti
dar, Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasını bu Meclisten istiyor ve yaptırıyor? Ondan sonra da 
dönüyorsunuz, öbür taraftan, "Biz, buradaki otorite boşluğundan dolayı PKK'nın Irak'a ge
lip, Irak'ın kuzeyine yerleşmesinden dolayı askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, erimizin, 
subayımızın vurulması karşısında, büyük ölçüde, çaresiz kaldık" diyorsunuz. 

Bu ikisi bir arada olmaz. Bu ikisi bir arada olduğu zaman, biz, ister istemez, bu işte çifte 
standart, çelişki olduğunu görmek ve ifade etmek durumunda kalırız. O zaman, ya ' 'Siz mille
ti aldatıyorsunuz, bu Çekiç Güç'ün burada kalmasını, Türkiye'nin parçalanmasını istiyorsunuz" 
derler veyahut da, "Bunu istemiyorsanız tavır koymanız lazım gelir" derler; bunun karşısında 
da kendinizi koruyamazsınız, müdafaa edemezsiniz. 

Bu gerçekleri mutlaka göz önüne almanız lazım ve gerçeklerin ışığı altında, mutlaka yeni 
politikalar tespit etmeniz lazım. 

Biz, bu mücadelenin, özellikle, sadece teröristlere yönelik olmasını arzu ediyoruz ve doğ
rusu da budur. Bugün Bask bölgesinde aynı mücadele yapılıyor. Bugün IRA'nın yaptığı başka 
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bir şey değil; ama, ne İspanya, ne İngiltere, böyle bir olay karşısında, bir şehri, tanklarıyla, 
toplarıyla kuşatıp, herkesi suçlu kabul edip, her evde bir suçlu var diye, her yeri taramıyor. 
Bu, bize zarar veriyor; bu, devlete zarar veriyor; bu, İktidarı yıpratıyor; bu, insanımızın bize 
güvenini sarsıyor; yapılan budur... 

Beraberce gezdik, gördük... Bir çarşının iki tarafında da kurşunlanmadık yer kalmamış
sa, bu, karşılıklı çatışmadan dolayı meydana gelmez; kimse kendini aldatmasın. Emniyet ve 
asayiş güçlerimizin vatan sevgisiyle nasıl dolu olduklarını bilmeyen kimse yok. Bu güçlerin kul
lanılmasının yanlış olduğunu anlatmak için çırpınıp duruyorum; bu güçler yanlış kullanılıyor. 
Bu güçler, vatansever insanlardan ibaret Meclis Başkanımızla beraber gittik, gördük. Bizi bir 
karakola götürdüler; orada üç vardiya halinde görev yapan askerler, çadırda boyu 50-60 san
tim bile olmayan karyolaya da benzemeyen bir nevi sedyeye benzeyen bezden yapılmış yatakla
rın üzerinde yatıyorlardı. Çadırların etrafı tam olarak korunmuş değildi... Orada gecenin so
ğuk olduğunu da biliyorum... Komutana, "Peki ne olacak, bu çadır kışın da mı burada kalacak" 
diye sorduğumda "Evet, kışın da burada kalacak" dediler. Ondan sonra, gelip, burada edebi
yat yapmakla işler hallolmuyor ki... 

Bir baraka yapamıyor bu İktidar oraya ondan sonra, geliniyor, her şey sütliman gibi gös
terilmeye çalışılıyor. Gittiğimiz ve gördüğümüz yerlerde, komutanların kendilerine "PKK'nm 
bir saldırısına karşı, bu kuruluş yerleri, bu konuşlar emniyetli midir?" diye sorduğumuzda 
"Hayır" dediler. Emniyetli olmadığını kendileri söylüyorlar. Neden? Çünkü, buralar, vaktiy
le, kaçakçılığı önlemek için, etrafı dağlarla çevrili ovalarda ve düz yerlerde kurulmuş karakol 
yerleri. PKK'lı kuzey Irak sınırından gelip de dağları tuttuğu zaman, senin kafanı bile kaldır
man mümkün olamaz. O bandı birçoklarınız seyretmişsinizdir; tepeden alınıyor, görülüyor. 
Tepeye yerleşeceksiniz, havan toplarını da getireceksiniz ateş edeceksiniz. Havan topu dediği
niz ağır silah değil ki! Bir insan rahatlıkla eline alıp taşır, üç tane ayağı olan bir borudan iba
rettir. Roketatar dediğiniz şey de taşınamayacak kadar ağır değil, yani kilogram olarak ağırlığı 
olan silah değil manasında söylüyorum, bir kabzası var, om'uzunuza dayanan 50-60 santim uzun
luğunda bir boru, tetiğini çekiyorsunuz, mermisi gidiyor, etrafını sardığınız karakolun tepesi
ne düşüyor. 

Siz, bir yıla yakın iktidarsınız... Bu dönemde şu karakollardan bir tanesinin yerini değiş
tirdiniz mi Allah aşkına? Hayır... Ondan sonra da, baskın oluyor, niye bu kadar ölü oluyor?! 
Bunlara sizin tedbirsizliğiniz sebep oluyor. 

Bize, "Karşıdaki tepede olmamız lazım" dediler; ama, o tepenin biraz düzeltilmesi lazım
mış. Ne olur, yapınız bunları lütfen. Bunları niçin söylüyorum; sadece teröristle mücadele edi
lirse, o zaman, halkı korumak mümkün olur. Şimdi, orada teröristle mücadele edilemiyor. On
dan sonra, teröristin gelip sızdığı yerlerde, teröristi vuracağız diye, oradaki herkesi potansiyel 
suçlu gibi görüp de taramaya kalkarsa, ondan sonra, biz, bölgedeki insanı, istesek de isteme
sek de yanımıza almakta güçlük çekeriz. Olan hadise budur. Lütfen buna eğilin, lütfen bu söy
lenen sözlere kulak verin. 

özellikle, teröristlerle mücadele edilmesi için, emniyet ve asayiş kuvvetlerinin buna göre 
düzenlenmesi ve güçlendirilmesi lazım. Bunlar brifinglerde anlatıldı; "teröristlerin gelmesine 
mani olacak silahlar var" dendi; hatta, bir grup gitmiş, bu silahları görmüş; "Isı esasına daya
nan, elektronik olarak, bir bölgeden, karanlıkta geçen insanları dahi gösteren uçakları bize 
gösterdiler" dediler; Bölge Valisi de anlattı bunları. Bir pilotla birlikte bölge üzerinde uç-

— 263 — 



T.B.M.M. B : 5 22 . 9 . 1992 O : 1 

tuğunuz zaman, ısı neşreden herhangi bir canlının hareketini, hatta karargâhtaki ekrandan ta
kip edebiliyormuşsunuz. Sordum, "Bunların fiyatı ne kadar" diye; tam bir rakam veremedi
ler. Dedim, ki, "Bir Fantom uçağının değerinden fazla mı?", "îşte o civarda, belki biraz daha 
fazla olur" dediler. Bir tanesini almakla bunlar sağlanabiliyorsa; geçmişi bırakın, siz, bir yıllık 
iktidarınızda, bir tek bu uçağı atamıyorsanız, hangi mücadaleyi yapacaksınız? Nitekim, yapa
mıyorsunuz da... Bunların yerine getirilmesi lazım. 

Kobra helikopterleri ihtiyacı var; herhangi bir müdahale anında insanlarımızı, askerleri
mizi nakledecek helikopterlere ihtiyaç var ve bunların ihtiyaç adedi de çok fazla değil. Sor
dum; bölgedeki sizin görevlileriniz, "5 tane Kobra, 20 tane nakliye helikopterimiz olsa,1 her 
yere yarım saat sonra yetişebiliriz" diyorlar. 

Bant doğru mudur yanlış mıdır; bilmiyorum. Biliyorsunuz, bu kabil bantların tamamı, 
çeşitli tekniklerle, uydurma olarak da yapılabilir; bu konuda bir diyeceğim yok; araştırılması 
lazım; ancak, büyük ihtimalle, doğru olması da mümkündür. Çünkü, arazi şartlan, bu şekilde 
bir baskında bunu yapmaya müsait. 

Şimdi, niye emniyet ve asayiş güçleri bölgeye yetişemiyor?.. Helikopter yok. Bölge Valisi, 
"iki yerde olay olduğu zaman, ben hangisine yetişeceğim? 5 tane helikopterim var, 2'si bakım
da oluyor, kalıyor 3 tane" diyor. 

Bir yıldır, 20 tane helikopter alınıp da, bunlara niye verilmedi? Düzeltmek istiyor musu
nuz, istemiyor musunuz? İstiyorsunuz -bunu da söylüyorsunuz; ben de sözünüze inanıyorum-
peki, niçin gereğini yapmıyorsunuz? Bu işler kendi kendine mi düzelecek? Bizim 5 tane Kobra 
helikopterimiz olsa, teröristler geldiği zaman, orada, yukarıdan müdahale etseler -benim inan
cıma göre- bunların halkla ilgileri kesilir. Eli silahlı teröristi, vuran insanı, elbette, devlet, bu
yurun, gelin, istediğiniz gibi, girin, diye karşılamaz; ama, bunları yapmadığınız sürece, elbette 
daha büyük sıkıntıların meydana gelmesine sebep oluyorsunuz. 

Acaba paramız mı yok?.. 
Hepinizin çok yakından bildiği bir olay oldu; GAP'ta bir açılış yapıldı. GAP'taki açılış 

için 22 milyar lira harcandı. Ne oldu?., tşte, deniz kızları, su gösterileri yaptılar, Fransız para
şütçüler ayaklarına yeşil, kırmızı, sarı duman çıkaran fişekler bağlı olarak gösteri yaptılar, tyi, 
hoşlandık, ama, buna 22 milyar harcandı beyler!.. Orada ölen bizim insanımız. Orada sadece 
emniyet görevlisi değil, bölge halkı da ölüyor. Bölge halkı da bizim insanımız, emniyet görevli
si de bizim insanımız... PKK'yı ayırın; insan bütün bu ölenlere birazcık eğilip, merhamet gös
terip de, şu 22 milyarı oradaki açılışa harcamak yerine, bir uçağın alınmasına vermez mi? Bize 
göre, vermesi lazım: ama maalesef... Halep oradaysa, arşın burada... tşte, yapılmıyor. 

200 helikopter ihtiyacı var; şimdi, 75'inin alınması düşünülüyor; ama, bu 75'i de hemen 
alınamıyor!.. 25 tanesi alınabilecek, kalan kısmı da, gelecek seneden sonra kurulacak fabrika
larda, bizini de iştirakimizle yapılacak. 

Böyle olmaz; bu ciddî değil. Bu ihtiyaçlar, başka yerden kesilerek karşılanmalıdır. Bu ya
pılmıyor; ama, beş yıldızlı otellere teşvik veriliyor, hayalî ihracatlara devletin paraları akıyor, 
memlekete hiçbir hizmet getirmeyen birçok şeye bu paralar veriliyor ve öncelikler onlara tanı
nınca, bizim, orada yaşayan, oraya, devleti korumak üzere canını vermek için giden askerimize 
bir baraka bile yapılamıyor. 

Hepimiz biliyoruz, buradaki insanların hepsi askerlik yaptı; altı dakikada kurulan baraka 
vardır... Bir baraka alırsınız, soğuk şartlara göre hazırlanmış o tecritli barakalardan bir 
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tanesini, birkaç saat içerisinde kurarsınız. Hayır, bu da yapılmıyor. Peki, nasıl olacak da, siz 
başarılı olacaksınız?.. Bana bir söyleyin de, ben de bileyim!.. 

Arkadaşlar, başarılı olamazsınız. Bunlar, hep, samimî, yüreği yanan insanların önünüze 
koyduğu şeylerdir. Başarılı olamazsınız... Bunları yapmanız lazım... Bunları yaptığınız takdir
de, elbette başarılı olursunuz. 

"Bölgeye, özel yetiştirilmiş insan göndermeniz lazımdır" diye diye dilimizde tüy bitti. Böl
geye gönderilen insan, doğuya sürülen insandır. Oradaki vatandaşlara nasıl muamele ediyor? 
Elbette kötü muamele ediyor; beni buradan daha öteye süremezler, öyleyse burada da şikâyet 
etsinler, hiç olmazsa beni başka yere alsınlar diye bakıyor. Böyle olunca da, devlet-millet kay-' 
naşması sağlanamıyor; millet, devletine güvenmiyor, 

Oraya gönderdiğiniz valiyi de seçerek gönderdiğinizi zannetmiyorum; ama, öyle bir vali 
gitmiş; uygun düşmüş; bakın, ne neticeler alınıyor... Hepsini bu hale getirin; o bölgede kardeş
liğin nasıl yaşandığını göreceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, toparlayalım lütfen. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Toparlayalım Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Yalnız, siz toparlayacaksınız efendim. (Gülüşmeler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, çok nazik ve espritüel olduğu için, 

" "toparlayalım" dediğinde, ben de onun esprisine, espriyle "toparlayalım" diye cevap verdim; 
ancak, bana ikinci defa, o görevi verdiği için, ben toparlayayım. 

Biz, birbirimizin kardeşiyiz; meseleleri kavga ortamında çözmek istemiyoruz. Doğruları 
herkesin önüne sermek istiyoruz ve bu meseleleri bu kardeşlik havasında çözmek istiyoruz; bur 

nun için de, üslubumuzu ona göre ayarlıyoruz. Bu ahengi burada sağlayalım; ama, bizim, bu 
ahengi Mecliste sağlamamız yetmiyor; Hükümetin içerisinde ahengin olması lazım. Hüküme
tin içerisinde ahenk olmadığı, her gün basına sızan haberlerden görülüyor. Bir bakan, mesela 
Millî Eğitim Bakanı, bir konuda bir beyanat veriyor, bir başka bakan ona karşı çıkıyor! Böyle, 
kendi içerisinde ahenk kuramayan bir Hükümetin, Türkiye'de nasıl ahenk kuracağını bilemi
yorum. Bu iş çok zordur, önce kendi içinde ahenkli olmak gerekir. Ondan sonra Türkiye'de 
ahenk kurma meselesine yönelebilirsiniz. Dolayısıyla, bu İktidar, kendi içerisinde ahengi ol
madığı için, memleket meselelerine yeterince sahip çıkamıyor, onları yürütemiyor, onlara hâ
kim olamıyor. 

Ben, Sayın İçişleri Bakanımızı, şahsen, yıllar öncesinden tanıdığım için severim. Medenî 
münasebetleri çok gelişmiş bir arkadaşımızdır; ancak, zannediyor ki, bu anarşik olayları da, 
bu kabil münasebetlerle hallederim... İnanın ki, halledemez. Edemezsiniz. Sizin şahsî sempa
tiniz ayrı; meselede, becerikli; meselede, ona sahip olup, onun derdiyle dertlenen tutumunuz 
ayrı. Bu tutumunuz yok. Bu tutumunuz olmayınca da, elbette, meseleler çözülmek yerine da
ha da çözülmez hale geliyor. 

Yine, çok değerli bir bakan arkadaşımız var; onun, mülkî idareden gelen vasıflarıyla, ol
gun beyanlarını, hergüh radyolarda, gazetelerde ve televizyonlarda izliyor, dinliyor ve seyredi
yoruz. 22.9.1992 tarihli bir gazetede, Gönen, "Kasetten çok dersler aldık" diye bir çok şeyler 
söylemiş. 

Ben, bunu çok samimî beyanlar kabul ediyorum. Elbette hepimizin ders alması lazım; an
cak, aynı dersi Sayın Başbakanın da alması lazım. 

Yine, basında, "Taşdelen Karakoluna yapılan baskını yansıtan PKK kasetini izleyen Dev
let Bakanı Gönen, 'müthiş bir belge' dedi ve Bakanlar Kurulunda da bu konuyu dile getir-

— 265 — 



T.B.M.M. B : 5 22 .9 .1992 0 : 1 

meşine Demirel tarafından izin verilmedi. Demirel, 'anlatsamz ne olacak' diyerek Gönen'in 
sözünü kesti" deniyor. 

Sayın İçişleri Bakanımızın da değerlendirmesi, "Kaset, propaganda amacına yönelik 
olabilir" şeklindedir. 

Olabilir de, olamaz da; ama, bunların üzerine eğilmek lazım. Eğer, propaganda amacına 
yönelik değil de, hakikaten bu konuyu, bu olayı gösteriyorsa, bundan epey ders almamız la
zım. Biz o olayı seyretmedik; ama, emniyet ve asayiş güçlerinin oraya gidişinin geciktiğini her
kes, dünya âlem biliyor. Dolayısıyla, bunlardan cidden ders almak lazım. Ders aldığını söyle
mekle, ders almak arasında, hepinizin bildiği gibi, çok büyük farklar var. 

Ayrıca, Sayın Başbakanın, Sımak olayları olduğu zaman Bakanlar Kurulunu niçin topla
madığı sorusuna karşı, "Hükümeti toplayıp, adamların istediği propagandayı mı yapayım?.." 
diye cevap vermesini de doğrusu yadırgıyoruz. Eğer, Bakanlar Kurulu bu meseleleri görüşmez
se, hangi meseleyi görüşür?.. Nitekim, Sayın Başbakan Bakanlar Kurulunu toplamadığı için, 
-birçoklarının şov diye değerlendirdiği; haklı mıdır, haksız mıdır; bana göre hep haklı değildir-
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu topladı. Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulunu topla
masından bir hafta önce Sayın Başbakan Bakanlar Kurulunu toplamasından bir hafta önce 
Sayın Başbakan Bakanlar Kurulunu toplayamaz mıydı?.. Toplardı. Sayın Cumhurbaşkanı top-
lamasaydı, siz, Bakanlar Kurulunu toplayacak mıydınız?;. Şüpheli. Ertesi gün toplanmazsa, 
bir hafta beklenirse, bir hafta sonra Cumhurbaşkanı toplarsa, o zaman size, kim, nasıl, "Siz 
bu işin üzerine, hakikaten, Hükümet olarak eğiliyor, önemli buluyorsunuz" şeklinde bir yak
laşımla yaklaşabilir?.. Bunları yapmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Asil tür k... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Evet, sözümün sonuna geldim... 
Bu durumda bir gensoru önergesi veriliyor; bu gensoru, Sayın İçişleri Bakanımızı hedef 

alıyor. Ben, bütün milletvekillerinin ve gensoru önergesini veren milletvekili arkadaşlarımızın 
vicdanına sesleniyorum : Biz, İçişleri Bakanını şimdi değiştirsek, gensoruyu veren arkadaşımı
zı da buraya İçişleri Bakanı olarak getirsek oturtsak, bu hasideler önlenir mi? 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Çözeriz, evet çözeriz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Kesinlikle önlenmez. 
Dolayısıyla, bu meselelerde -Hükümeti korumak için- sadece İçişleri Bakanina yüklen

mek yetmez. Bilmiyorum, arkadaşlarımızın düşüncesi değişik olabilir; ama, SHP'nin ortak ol
duğu bir Hükümeti bozmamak için, bütün solcuların tamamının, yani her cins, her kademe
de, her derecede solcunun elbirliği ettiği bir dönemde, acaba arkadaşlarımız, sorumluluğu Hü
kümetin üzerinden sadece İçişleri Bakanının üzerine kaydırarak ve İçişleri Bakanını değiştire
rek bu meseleleri halledebileceklerini zannediyorlarsa, yanılıyorlar. Bu mesele, burada bizzat 
DYP sözcüsünün ifade ettiği gibi, İçişleri Bakanının boyutlarını aşmıştır; bu, bir Hükümet 
meselesidir. Bu bakımdan, Hükümeti korumaya yönelik bir görünümü olan, sadece İçişleri 
Bakanına yönelik bir gensoruyu doğru bulmuyoruz, eksik buluyoruz, yanlış buluyoruz. 

Yarın, Hükümete bir gensoru önergemiz var, o görüşülecek. Arkadaşlarımız eğer bu me
selelerin düzelmesini samimiyetle istiyorlarsa, Hükümete yönelik verdiğimiz bu gensoru öner
gesini desteklemelidirler ve gensoru önergesinin neticesi alınmalıdır. Aksi halde, İçişleri Ba
kanlarını yüz kere de değiştirseniz ve İçişleri Bakanlığına kimi getirirseniz getiriniz bu Hükü
metin, bu konudaki temel yaklaşımı değişmediği sürece, bu olayların önlenmesi mümkün değildir. 
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Bu bakımdan, Refah Partisi Grubu olarak, bu gensoru önergesine ret oyu vereceğimizi 
ifade ediyorum. Eğer meselelerin çözülmesini istiyorlarsa, arkadaşlarımızı, Hükümet hakkın
da verdiğimiz gensoru önergesini yarın, elbirliğiyle desteklemeye davet ediyorum ve hepinize 
sevgiler, saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Asiltürk. 
Hükümet adına, İçişleri Bakanımız Sayın İsmet Sezgin; buyurun efendim. (DYP ve SHP 

sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri, aziz arkadaşlarım; Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının, hak
kımda verdikleri gensoru önergesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan önce Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, önergede belirtilen hususlara, önergedeki sıraya göre yanıt vermeye 
çalışacağım. Sayın Başkanın, değerli grup sözcülerine gösterdiği müsamahayı bana da göstere
ceklerini umuyorum... 

BAŞKAN — Emin olabilirsiniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Çünkü, arkadaşlarımızın iddiaları

nın tamamını mahal göstererek cevaplamak zorundayım. 
Halkın Emek Partisi Siirt İl Başkanı Mehmet Demir, Ocak 1992 tarihinde Emniyet Mü

dürlüğünce gözaltına alınmadığı gibi, kaybolduğu öğrenildikten sonra, bölgede yapılan tüm 
aramalara rağmen de bulunamamıştır. Ancak, Siirt ilinde yakalanan teröristlerin mazbut ifa
delerinde, 20 Aralık 1991 günü, Kurtalan ilçesi Koçpınar Köyünde ikamet eden Mehmet De-
mir'in babası Hüseyin Demir'in evinde, güvenlik kuvvetleri tarafından örgütün bölge sorum
lusu Mervan kod'un öldürülmesinden sorumlu tutulduğu ve Mehmet ile iki kişinin örgüt tara
fından kaçırıldığını, Botan Çayı kenarında boğulmak suretiyle öldürülüp, cesedinin çaya atıl
dığını beyan etmişlerdir. 

Terör örgütü mensubu Kemal kod Abdullah Aydın ile, Ramazan kod İzzet Aslan'ın ko
nuyla ilgili ifadelerini özetle arz ediyorum : 

Kemal kod Abdullah Aydın'ın ifadesi : "Siirt İli Koçpınar Köyünde Aralık 1991 ayında 
öldürülen -kendilerine göre- Garzan eyalet sorumlusu ve örgütün üst düzey yönetim kadrosun
da bulunan otomatik Mervan kod Aydın Atsay'ın ölümünden sonra, bu şahsın ölümünden 
sorumlu tutulan, Koçpınar Köyünde oturan Halkın Emek Partisi Siirt İl Başkanı olan Meh
met Demir ve aynı köyden isimlerini bilmediğim iki kişi daha, Davut ve Dijvar kod adlı örgüt 
mensupları tarafından yakalanarak, benim sorumluluk bölgem olan Kurtalan-Çukurluk Mez
rası civarına getirilirler. Kurtalan bölgesinde faaliyet gösteren Baran ve Felat kod adlı örgüt 
mensupları da, diğer iki örgüt mensubuna dahil olarak, yakalanan bu üç kişi, burada, Botan 
Çayı kenarında boğulmak suretiyle öldürülüp, cesetleri de suya atılır. Bu olayı ben, bu olaya 
bizzat katılan Baran kod'un bana gönderdiği pusuladan öğrendim." 

Ayrıca, Ramazan kod İzzettin Aslan'ın ifadesi de var; ama, fazla zamanınızı almamak 
için onu okumuyorum. 

Sayın Yurtdaş ve arkadaşların ikinci olarak ifade ettikleri kısma geçiyorum : Gensoruda 
adı geçen, güvenlik kuvvetlerince, 21 EC 589 ve 21 EF 916 plakalı otolarca takibe alındıktan 
sonra, Şanlıurfa İli Siverek İlçesi yakınlarında öldürülmüş olarak bulunan İsmail Hakkı Ko-
cakaya'nın; kendisinden çok, erkek kardeşleri, nüfusta Yavuz, halk arasında Cengiz olarak 
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bilinen Cengiz Kocakaya ile Mehmet Kocakaya'nın, PKK'nın aktif unsurları ve örgütün üst 
düzeyde kuryeleri oldukları bilindiğinden, her iki şahıs, bir yıldan fazla bir süre görevin elver
diği ölçüde takibe ve denetime alınmışlardır. 

Şahısların takip ve denetiminde, Mehmet ve Cengiz Kocakaya kardeşlerden, PKK doğrul
tusunda daha pasif faaliyet gösteren İsmail Hakkı Kocakaya'nın, geçmişte bu bölücü fikre sem
pati duymasına rağmen, diğer kardeşleri kadar aktif faaliyet göstermediği, daha çok şebeke 
halinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığının belirlendiği ve şebekeleri içinde çelişkiler çıktığı ve 
kutuplaşma içerisine girdikleri; ayrıca, Kocakaya kardeşlerin uzunca süren takibi neticesinde, 
bu kişilerin, takibi hissederek, Emniyet Müdürlüğüne ait otoların plakalarını aldıkları; 21 EF 
916 ile 21 EC 589 nolu plakaların, 1989 yılından beri, uzun süredir kullanılan plakalar olduğu; 
ancak, şahsın emniyetçe yakalanması veya gözaltına alınmasının söz konusu olmadığı, emni
yetçe gözaltına alındıkları iddia edilen oto plakalannın bu işle ilgileri konusunun adlî makam
larca da incelendiği; muhtemelen, uyuştum ticareti içinde, şebeke üyeleri arasında hesaplaşma 
olabileceği tahmin edilmektedir. Olay yargıya intikal ettiğinden, yargıya intikaline gelinceye kadar 
olan ifade ettiğim bu hususun dışında bir şey söylemek imkânını bulamıyorum. 

Önergede bahsedilen üçüncü olaya geçiyorum : 
21 Mart 1992 günü, Sımak il merkezinde, Nevruz kutlamalarının yapılacağı Cumhuriyet 

Meydanında gerekli güvenlik önlemleri alınmış, meydanın giriş ve çıkışlarında arama noktala
rı oluşturulmuş, yaklaşık 200 civarında vatandaş, davul-zurna eşliğinde meydanda halay çek
mekte iken, takriben saat 09.00 şıralarında, Millet Çeşmesi önünden gelen bir grup vatandaş, 
arama noktasında yapılan üst aramasını protesto etmek için, bölücü nitelikli "Biji PKK, Yaşa
sın Apo, Yaşasın Kürdistan, Kahrolsun Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde Kürtçe ve Türkçe slo
ganlar atarak, sözde PKK bayrağı diye adlandırdıkları, "sarı, kırmızı, yeşil" renklerden olu
şan bezleri bayrak haline getirerelc, Ömer Kabak Meydanına doğru yürüyüşe geçmişlerdir. 

Bu gruba Cumhuriyet Meydanındaki grup da katılmış, alanda sadece güvenlik kuvvetleri 
kalmış, bu esnada, güvenlik kuvvetlerinin üzerine, şehrin muhtelif yerlerinden uzun namlulu 
silahlarla ateş açılmış, açılan ateş esnasında, Orhan tşbilir, Şenol Coşkun isimli polis memur
ları, vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. Polis memuru Osman Çatana'yı ise, 
evinde istirahatli iken, evine gelen teröristler, beynine silah sıkmak suretiyle şehit etmişlerdir. 
Bu olaylar esnasında 12 şahsın öldüğü tespit edilmiştir. 

Cizre ilçemizde meydana gelen -21 Mart 1992 günü- Nevruz kutlamaları ise şöyle olmuş
tur : Belirtilen günde, saat 09.00 sıralarında, ilçenin muhtelif yerlerinde toplanan 3 000 kişilik 
grup, ellerinde, Abdullah Öcalan'ın posterleri ve terör örgütünü simgeleyen bayraklarla, slo
ganlar atarak, kanunsuz gösteri yürüyüşlerine geçmişler; güvenlik kuvvetlerince, topluluğa, yap
tıkları yürüyüşün kanunsuz olduğunun defalarca ikaz edilmesine rağmen, topluluk, eylemleri
ni sürdürmüş, daha sonra ilçede, tüm cadde ve sokaklarda, topluluk tarafından, boş benzin 
varilleri ve taşlar kullanılarak barikatlar oluşturulmuş; güvenlik kuvvetlerince, topluluğun dağ-
tılması için göz yaşartıcı gazbombaları atılmış, topluluğun bir kısmı dağılmış ve bu esnada ara 
sokaklardan ve evlerden güvenlik kuvvetlerinin üzerilerine otomatik silahlarla ateş açılmıştır. 

PKK militanları ve milisleriyle girilen sıcak temas esnasında, PKK militanı Heval kod Hü
seyin Ertene ölü olarak ele geçirilmiş, üzerinde bir adet Takarof marka tabanca elde edilmiştir. 

Örgüt militanlarınca, hedef gözetmeksizin, açılan ateş saat 17.00'ye kadar devam etmiş, 
yer yer bu ateşe güvenlik kuvvetlerince karşılık verilmiş, bu saat itibariyle silah sesleri bir 
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müddet kesilmiş, bu sırada îlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip otosuna, îdil yolu üzerinde, 
PKK terör örgütü militanlarınca silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, ekip otosu herhangi 
bir zarar görmeden bu saldırıdan kurtulmuş. İlçede saat 19.00 itibariyle ateş kesilmiştir. 

Gene, 21 Mart 1992 günü akşamı saat 18.00 sıralarında ilçe merkezinde yapılacak Nevruz 
Şenliği, Hep Yönetimi Kurulu tarafından, Türkiye'de meydana gelen olaylar nedeniyle iptal 
edilmiş, bunun üzerine saat 20.00 sıralarında ilçe merkezinin kenar mahallelerinden silah ses
leri gelmeye başlamış, aynı saatlerde, 1 000 kişilik bir grup, ilçe merkezinde kanunsuz yürüyü
şe başlamıştır. Bu fanatik grup, çeşitli sloganlar atarak yürüyüşlerine devam ederken, İlçe Em
niyet Müdürü tarafından, yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanunlara aykırı olduğu, 
derhal dağılmaları gerektiği, aksi takdirde zor kullanılacağı kendilerine defalarca megafonla 
ihtar edilmiş; bu ihtarlara uymayan fanatik kişiler arasından güvenlik güçlerine ateş açılmış, 
güvenlik güçlerine taş, sopa ve buz parçalarıyla saldırıda bulunulmuş; buna karşılık, güvenlik 
güçlerimiz, derhal müdahale ederek ve havaya ateş açarak bu topluluğu dağıtmıştır. 

Olaylar sırasında, elebaşı olarak 21 kişi gözaltına alınmış; ilçede emniyet ve asayiş saat 
22.00 sıralarında normala dönmüş, güvenlik güçlerimiz başarıyla sükûneti sağlamıştır. 

22 Mart 1992 tarihinde, saat 11.00 sularında, bazı kişilerin Nevruz kutlamaları sırasında 
gözaltına alınmalarını protesto etmek için, 1 000 kişilik bir grup, ilçe merkezinde toplanarak 
ve çeşitli sloganlar atarak, hedef gözetmeksizin, uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla gelişi
güzel ateş etmişlerdir. Daha sonra, İlçe Lisesinin bahçesinde bulunan Atatürk büstü tahrip edil
miş. Binbaşı Semih Sakallıoğlu, bir uzman çavuş ve bir er silahla yaralanmış ve 2 vatandaşımız 
hayatını yitirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gene, gensoruda belirtildiği gibi, Yüksekova İlçesinde Nevruz sıra
sında 6 kişi ölmemiştir. İki vatandaşın, güvenlik kuvvetlerine kalabalık gruptan ateş açılması 
sırasında öldüğü ve faillerinin tespit edilemediği anlaşılmıştır. 

Van İli İnsan Haklan Derneği ve Halkın Emek Partisi yöneticilerince organize edilen Nevruz 
kutlamaları, Cumhuriyet Caddesi 6 ncı sokakta yer alan HEP binası önünde, saat 09.00'da, 
bir grubun, davul-zurna eşliğinde halay çekerek eğlenmesiyle başlamıştır. Eğlenen gruba, çev
rede gerekli önlemleri alan güvenlik güçlerince herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 

Saat 10.00 sularında kalabalıklaşmaya başlayan grup, eğlenceyi, kanunsuz toplantı ve gösteri 
yürüyüşüne dönüştürerek ve "Biji Apo, Serok Apo, Biji PKK, Kürdistan faşizme mezar olacak" 
şeklinde sloganlar atarak, Cumhuriyet Caddesine doğru yürüyüşe geçmiştir. Güvenlik kuvvet
lerince, topluluk, yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu ve dağılmaları yönünde defalarca anons 
yapılarak ikaz edilmesine rağmen, dağıtmayarak, taş ve sopalarla güvenlik kuvvetlerine karşı 
saldırıya geçmiştir. Topluluk içerisinden atılan taşlardan 8 polis memuru muhtelif yerlerinden 
yaralanmış, ayrıca 3 polis otosu tahrip edilmiştir. Sloganlar atarak eylemlerini sürdüren grup, 
çevrede bulunan işyerlerini tahrip ederek, cadde ve sokaklara dağılmışlar, öncelikle kamu ku
rum ve kuruluşlarına ait işyerleriyle, 7 okul, ciddî şekilde tahrip edilmiş okullardan birindeki 
Atatürk büstü yakılmıştır. Ayrıca, şehir merkezindeki birçok sivil işyeri ve dükkân tahrip edil
miş, bazıları yağmalanmıştır. Eylem yapan grubun içerisinden güvenlik kuvvetlerine ateş edil
mesi sonucu 2 sivil vatandaş yaralanmış, bunlardan birisi aynı gün, diğeri de birkaç gün sonra, 
Van Devlet Hastanesinde hayatını yitirmiştir. Ayrıca, topluluğun attığı taşlardan 8 vatandaş 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Meydana gelen olaylar nedeniyle saat 14.00'te il merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edil
miş, saat 15.00'te sükûnet avdet etmiştir. 
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Olayla ilgili olarak 292 kişi gözaltına alınmış, yapılan ilk sorgulamalarını müteakip 146 
kişi Emniyet Müdürlüğünce serbest bırakılmış; 146 sanık, hakkında tanzim edilen tahkikat ev
rakıyla adlî mercilere sevk edilmiş; bunlardan 65'i tevkif edilmiş, 81 kişi ise, mahkemesi dışarı
dan devam etmek üzere serbest bırakılmıştır. ' 

Ayrıca, Van tli adlî mercilerince alınan arama kararı gereğince, HEP il binası ve müştemi
latında yapılan aramada, Nevruz kutlamaları için parti binasında toplanan şahıslar tarafın
dan, eylemde kullanılmak üzere hazırlanmış, patlamaya hazır bir adet Amerikan yapısı el bom
bası elde edilmiş, gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunul
muştur. 

Gensoruda belirtilen olayların kontrgerilla tarafından çıkarıldığı iddiası tamamen hayal 
ürünüdür ve yanlıştır. Yapılan tahkikat sırasında, bazı küçük yaşta kişilerin, PKK tarafından, 
para verilmek suretiyle kandırılarak, güvenlik güçlerine saldırtıldığı tespit edilmiştir. Silahlı sal
dırılar ise, PKK'nın, şehir örgütlenmesi eylem kanadında faaliyet gösteren kişilerce gerçekleş
tirilmiştir. Güvenlik güçlerince olayların üzerine gene sükûnetle gidilmiştir. 

21 Mart 1992 günü, Van İl merkezinde, nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen 2 ölüm 
haricinde, herhangi bir ölüm vuku bulmamış, iddia edildiği gibi birçok sivil vatandaş yaralan-
mamıştır. O günkü olaylarda 300 civarında işyeriyle, 7 okul tahrip edilmiş, bazı işyerleri yağ-
malanmıştır. Bu olayların, PKK terör örgütü yanlısı şahıslarca çıkarılmış olmasına karşın, "kontr
gerilla tarafından planlandı" şeklinde propaganda yapılarak, güvenlik güçlerinin zaafa uğra
tılmasının amaçlandığını, açık ve seçik olarak ortadadır. 

Gene önergede belirtildiği üzere, 19 Aralık 1991 tarihinde, Bingöl tli Solhan İlçesi kırsal 
alanında güvenlik kuvvetlerince öldürülen PKK terör örgütü mensuplarından üçüne ait ceset
ler, 22 Aralık 1992 tarihinde, ismi tespit edilemeyen kişiler tarafından Kulp İlçesine getirilerek, 
tahminen gece yarısında havuzlu camiine bırakılmıştır. Kulp ilçe merkezine getirilen 3 PKK 
terör örgüt mensubunun cesedi, bir grup PKK mensubu ve zorlanarak getirilen bazı kişi ve 
gruplarca sahiplenilmiştir. Büyük bir kalabalık oluşturan bu grup, 24 Aralık 1991 tarihine ka
dar, adlî makamların otopsi yapmasını ve cesetlerin defnini önleme gayreti Ve gösterisi içere-
sinde olmuşlardır. 23 Aralık 1991 günü, Kulp'ta, cami etrafında büyük bir kalabalık, otopsi 
yapılmasını engellerken, aynı gün öğleden sonra, büyük bir araç konvoyu ve kalabalık, Ham-
zalı Köyü istikametinden Kulp'a gelmek istemişlerdir. Bu kalabalığın Kulp ilçesinde bulunan 
toplulukla birleşmesi ve olay çıkması ihtimaline binaen, konvoy Kulp-Hamzalı köprüsünde bek
letilmiş, aynı gün akşam üzeri, toplanan halk, olaysız olarak dağılmıştır, 

Bir başka olay da şudur : 24 Aralık 1991 günü saat 10.00 sıralarında, Kulp İlçesi Hamzalı 
Köyü istikametinden Kulp merkezine doğru tahminen 130 araçtan oluşan 1 000 - 1 500 kişilik 
konvoy; 19 Aralık 1991 tarihinde güvenlik kuvvetlerince Bingöl İli Solhan İlçesi kırsal alanın
da öldürülen PKK terör örgüt mensuplarının öldürülmesini protesto etmek amacıyla, siyasî 
ve bölücü mahiyette sloganlar atarak, yasadışı PKK terör örgütünün, sarı-kırmızı-yeşil renk
lerden oluşan sözde bayraklarını taşıyarak ilerlemek istemişlerdir. 

Herhangi bir olaya ve asayişsizliğe, yasadışı bir gösteriye ve üzücü bir olaya meydan ver
memek için, İl Jandarma Komutanlığı, Kulp İlçesi Hamzalı Köyü girişinde, gerekli önlemleri 
alarak konvoyu durdurmuştur. Kulp İlçesi Hamzalı Köyü köprüsü girişinde toplanan ve dur
durulan 1 000 - 1 500 kişilik konvoy, güvenlik kuvvetlerince sözlü olarak uyarılarak, yaptıkla
rının kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü olduğu belirtilmiştir. Bunun üzerine, konvoyda 
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bulunan topluluk, "Kürdistan faşizme mezar olacak, Biji PKK, Biji Serok Apo, Vur gerilla 
vur, Kürdistanı kur, Biji Kürdistan" diye sloganlar atarak, güvenlik güçlerine ateşli silahlarla, 
taşlarla ve diğer kısa namlulu silahlarla saldırmışlardır. 

Topluluk içerisinden güvenlik güçlerine açılan ateş sonucu,- görevli Jandarma Çavuş Mu
sa Yıldız olay yerinde şehit olmuştur. 

Güvenlik kuvvetlerince topluluğun dağılması için havaya uyarı ateşi açılmış; ancak, müte
cavizler içerisinden, güvenlik kuvvetlerine ateş edilmeye, bölücü mahiyette sloganlar atılmaya 
devam edilmiştir. Olay sonunda, olay yerinde 5 vatandaş hayatını kaybetmiş, durumu ağır olan 
3 vatandaş helikopterle Diyarbakır Devlet Hastanesine sevk edilmiş, diğer yaralı vatandaşların 
ise, sağlık ocağında tedavileri yaptırılmıştır,. 

Olay yerinde yapılan aramalarda, muhtelif çapta ve cinste 7 adet tabanca ile, 2 adet boş 
kovan ve çok miktarda, PKK terör örgütünün bayrağını sembolize eden, yeşil-sarı-kırmızı renk
lerden oluşan bez parçaları ele geçirilmiştir. 

Olaya, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulmuş, 
olayla ilgili olarak 54 sanık gözaltına alınmış, sanıkların, hakkında yapılan tahkikat sonucu, 
sevk edildikleri Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesince 17'si tutuklanmış, 37'si ise serbest 
bırakılmıştır., 

Bu olayların öncesinde ve sonrasında ve olaylar anında, güvenlik kuvvetleri, bütünüyle, 
kanunlar çerçevesinde hareket etmiştir. Olaylar, bölgede faaliyet gösteren yasadışı PKK örgütü 
mensuplarının tahrik ve teşvikiyle, Türkiye Cumhuriyetini ve devletin bölünmez bütünlüğünü 
hedef alan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne dönüştürülerek ortaya çıkmıştır. 

20 Nisan 1992 günü saat 07.00 sıralarında, Midyat tlçesi Çalpınar Köyüne bağlı Hirbaçe-
rik Mezrası civarında, Midyat ilçe merkezine seyir halinde olan 01 DA 580 plakalı kamyon ile 
plakası belirlenemeyen bir minibüsün taranarak 7 kişinin ölümü, 9 kişinin yaralanmasıyla ilgi
li olduğu belirlenen Nusaybin tlçesi Kutlubey Köyü geçici köy korucuları Ahmet oğlu Rahmi 
Kaçmaz ve diğerleri, asliye ceza mahkemesinin 30.6.1992 gün ve 1992/79 sayılı kararıyla tutuk
lanarak, cezaevine konulmuştur. 

20 Nisan 1992 günü saat 19.00 sıralarında, Midyat tlçesi Tulgalı Köyüne gitmekte olan 
47 AV 704 plakalı minibüsün taranması sonucu 3 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanması olayı
nın failleri belirlenememiştir. Her iki olay da Midyat Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütül
mektedir. / 

27 Mayıs 1992 günü saat 02.00 sıralarında, Muş tli Muratgören Köyü Murat Köprüsü mev
kiinde, bir minibüsün aranması sırasında, oto içerisinde bulunan 5 teröristin, üzerinde 3 Ka-
Ieşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 1 adet savunma el bombasıyla birlikte ya
kalanarak tesirsiz hale getirildikleri; bundan sonra, yakalanan 5 PKK militanıyla yakalandık
ları mahalde buluşmak üzere gelen bir diğer PKK terör örgütü grubunun güvenlik güçlerimi
zin üzerine ateş açtığı, açılan ateş sırasında, yakanan 5 militanın açılan bu ateşe maruz kaldık
ları ve ateş sırasında öldükleri, PKK terör Örgütü mensuplarının silahlı saldırısıyla başlayan 
sıcak temasın, daha sonra da devam ettiği, gecenin karanlığından yararlanan teröristlerin olay 
mahallinden kaçtığı belirlenmiştir. 

Bu bölgede yapılan aramalarda, güvenlik güçlerine ateş açan militan grubun mevzilendiği 
yerde kan izlerine rastlandığı, yaralı veya ölü olan arkadaşlarını da alıp kaçtıklarını belirten 
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bulguların elde edilmesi üzerine, arazide yapılan takip ve aramalara devam edilmesine rağmen, 
olayı gerçekleştiren PKK örgüt militanlarının yakalanmalarının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Bahis konusu olayla ilgili olarak Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Mayıs 1992 gün ve 
hazırlık 92/361 sayısına kayıtlı gerekli soruşturmaya başlanmış ve halen soruşturmanın devam 
ettiği tespit edilmiştir. 

Güvenlik kuvvetlerine karşı silahlı saldırı olayını gerçekleştiren ve yakalanan 5 teröristin 
ölümüne neden olan PKK örgüt militanlarının kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmaları 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

10 Haziran 1992 günü saat 19.30 sıralarında, Bitlis ili Merkez Kokarsu Köyü Çubuk Mez
rası Hartderesi mevkiinde 13 AU 223 plakalı minibüs aracının önü kesilerek 13 vatandaşımızın 
öldürülmesi olayı, aynı gün saat 21.30 sıralarında îl Merkez Jandarma Bölük Komutanlığına 
bildirilmiştir. Haberi alan güvenlik kuvvetlerimiz, olay yerine hareketle, Tatvan-Küçüksu Jan
darma Karakolunda bekleyen Kokarsu Köyü Muhtarı Alaaddin Demirkan ve Yolağzı Köyün
den Fehmi Arıboğa ile birlikte saat 23.30'da olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde güvenlik 
güçlerince yapılan araştırmada, 32 adet 7.62 milimetre çapında Kaleşnikof piyade tüfeği boş 
kovanıyla, 1 adet dolu fişek bulunmuştur. Elde edilen boş kovanların yapılan balistik incele
mesinde, kurşunların yedi ayrı silahtan atıldığı tespit edilmiştir. Olay mahallinde Makine Kim
ya Endüstrisi yapımı boş kovanların bulunduğu iddia edilmektedir. Oysa, yukarıda değinildiği 
gibi, bulanan boş kovanlar ve dolu fişek, Kaleşnikof piyade tüfeğine aittir. Ayrıca, Makine Kimya 
Endüstrisi de Kaleşnikof mermisi üretmemektedir. 

Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptıkları araştırmada konserve kutuları bulunmamış olup, 
sadece naylon poşet içerisinde erik bulunmuştur. Olay anayol üzerinde cereyan etmiş olup, söz 
konusu poşet içindeki eriklerin, olayı yapanlarça yendiğini kanıtlayacak herhangi bir karine 
olmadığı gibi, köylülerce veya olay yerinden geçen araçlardan atılmış da olabilir. 

Olaydan önce, beyaz renkli, station, Renault marka bir otomobilin olay yerine geldiği şek
linde bir duyum alınmış ise de, yapılan istihbarî çalışmada haberin doğruluğu teyit edilmemiştir. 

Olay sonucu saldırganların olay yerinden askerî bir helikopterle ayrıldıkları iddiasının ise, 
bölgemizde helikopterlerin gece uçuş kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle, tamamen gerçek 
dışı ve hayal ürünü olduğu, açık ve seçik olarak ortadadır. 

Bu iddiaların, PKK terör örgütünce, bölge halkını kendi tarafına çekmek, geçici köy ko
rucularına silahı bıraktırmak, devlet güvenlik güçlerini yıpratmak, devlet yanlısı vatandaşla
rın, devlete olan güvenlerini sarmak için yapılan, uydurulan şayialar olduğu açık olarak ortadadır. 

26 Haziran 1992 günü saat 11.00 sıralarında, Sımak İli idil İlçesi Tepe Köyü yakınlarında, 
Midyat-îdil karayolu Tepe Köyü yol ayrımı 49-35 koordinatlarındaki stabilize yol üzerinde, PKK 
terör örgütü mensupları veya bölgesel işbirlikçileri tarafından tuzaklanan mayına, geçici köy 
korucusu ibrahim Kartal'a ait traktörün temas etmesi sonucu, ibrahim Kartal ile birlikte 2 kişi 
hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştır. Geçici köy korucusu İbrahim Kartal, olay meydana 
gelmeden önce üç kez aynı güzergâhı kullanarak Tepe Köye ekin sapı getirmiş, dördüncü kez 
ekin sapı getirmek üzere gittiğinde olay meydana gelmiştir. Tuzaklama olayının, geçici köy ko
rucuları tarafından yapılmış olmasının söz konusu olmadığı; olayın, devlet yanlısı ve korucu
luk görevini üstlenen vatandaşlara karşı psikolojik baskı yaratmak isteyen PKK terör örgütü 
veya işbirlikçileri tarafından yapıldığı, çok açık olarak ortadadır. 
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Patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu meydana gelen yangını söndürmek üzere olay 
yerine gelen îdil Belediyesi görevlilerinin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İdil Cumhuriyet Baş
savcılığınca başlatılan adlî tahkikat halen devam etmektedir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Nusaybin İlçe Sekreteri ve aynı zamanda ilçede diş hekimli
ği yapan Oktay Türkmen, 2.2.1992 günü saat 13.00 sularında, Nusaybin İlçesi Yeni Turan Ma
hallesi Lozan Caddesi 180 numaradaki yazıhanesinin önünde Mustafa Demirel tarafından ta
bancayla yaralanmış, tedavisi için kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde ölmüştür. Sanık Mus
tafa Demirel ise, olay yerinde, güvenlik kuvvetleriyle girdiği silahlı çatışma sonucu elinden ya
ralı olarak, 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ile birlikte yakalanmış; yapılan tahkikat neticesin
de, 4.2.1992 günü, sevk edildiği Nusaybin İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştır. 

Diğer bir iddiada adı geçen Halit Güngen, 18.2.1992 günü saat 19.45 sıralarında, Diyar
bakır İli Ofis semtinde faaliyet gösteren 2000'e Doğru Dergisinin bürosunda bulunduğu bir 
sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başına ateş edilmesi neticesi yaralanmış, olayı mütea
kip Diyarbakır Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş; ancak, tüm müdahalelere rağmen kurta
rılamayarak ölmüştür. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, görgü tanıklarının verdikleri eşkâl ve 
olayın faili olabileceği düşünülen robot resim bütün emniyet müdürlüklerine, il jandarma ko
mutanlıklarına ve Merkez İlçe teşkilatına gönderilmiştir. 

Hafız Akdemir isimli şahıs, 8 Haziran 1992 günü saat 08.30 sıralarında, Diyarbakır İli 
Melik Ahmet Mahallesi Parh Sokak 17 numaralı evin önünde, yanında, yeğeni Fuat Bulut ile 
yaya olarak gitmekte iken, yanına yaklaşan, kimliği meçhul bir şahsın tabancasını ensesine da
yamak suretiyle ateş etmesi sonucu öldürülmüş, yeğeni Fuat Bulut şahsı kovalamak isterken 
kendisine ateş edilmesinden dolayı, sanığı takip edememiştir. 

Fuat Bulut isimli şahsın ifadesine ilk etapta başvurulmuş, eşkâl alınmış, bilahara ifadesi
ne tekrar gerek duyulduğunda, Fuat Bulut'tan gerekli yardım görülmediğinden, sanığın robot 
resmî çizilememiştir. Bu arada, şahsın temin edilmesi için -nöbetçi savcının talimat vermesi 
üzerine- evine gidildiğinde görevli polislere, şahsın kız kardeşi olduğunu söyleyen bir kişi tara
fından çeşitli hakaret ve ithamlarda bulunulduğuna ve herhangi bir olaya meydan verilmemek 
için ses çıkarılmadığına dair görevlilerin tutanağı mevcuttur. 

Fuat Bulut'tan alınan eşkâl üzerinde gerekli çalışmalar sürdürülürken, bu eşkalle ilgili bil
giler vakit geçirilmeksizin bütün valiliklere teleksle bildirilmiştir. Günümüze kadar konuyla il
gili bir gelişme sağlanamamış olup, çalışmalara devam edilmektedir. 

Bir diğer iddia konusu olan ve Diyarbakır İli Silvan İlçesinde gözaltındayken yapılan iş
kence sonucu öldüğü iddia edilen Menice Kirtay hakkında yapılan araştırmada; Menice Kirtay 
isimli bir şahsın Silvan İlçesinde gözaltına alınmadığı ve böyle bir şahsın ölmediği Silvan Em
niyet Müdürlüğü tarafından bildirilmiş; ayrıca, Diyarbakır İl Merkezindeki Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, SSK ve Devlet Hastaneleri kayıtlarında, konuyla ilgili bir rapor alındığına dair 
bir kayda rastlanılmamıştır. 

Sabah Gazetesi Muhabiri Merhum İzzet Kezer ise, bilindiği üzere, Nevruz olaylarının en 
sıcak gününde müessif bir kazaya kurban gitmiştir. 

Ölüm olaylarının peşini bırakmış değiliz. Bu olaylarla ilgili tahkikat gerekli mercilerce sür
dürülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, çalışma süremiz dolmak üzere... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, zaman 
zaman, münferit olarak, insan haklarının ihlali görülebilir, uygulamada bazı aksaklıklar çıka
bilir. önemli olan, ihlallerin önlenmesi ve aksaklıkların giderilmesi konusunda siyasî iradenin 
mevcudiyetidir. Kanunlara uymayan, sorgulama usul ve tekniklerine riayet etmeyen görevliler 
hakkında, derhal, hem adlî hem idarî tahkikat yapılmakta ve onlar gereken cezalara çarptırıl
maktadırlar. Bazı mihraklarca yayılmak istenen haberlerle, hükümetin desteklediği devlet te
rörü olduğu kanaati uyandırılarak sağlanacak iç ve dış baskılarla terör örgütleri lehinde taviz
ler kazanılmasına çalışıldığı, yine bu tür iddiaların asıl amacının devleti felç etme teorisinin 
bir parçası olarak yargı ve yürütmenin işini zorlaştırmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşları baskı 
altına almak, devleti iç ve dış kamuoyunda küçük düşererek yıpratmak olduğu bilinmektedir. 

Terör ve anarşiyle mücadelede alınan büyük mesafeye ve olumlu sonuçlara rağmen, dış 
mihraklarla, içteki bazı çevrelerin destek ve teşviklerinden cesaret bulan yıkıcı ve bölücü ör
gütler, çeşitli istismar konularını oluşturmak suretiyle ülke bütünlüğümüze ve rejimimize karşı 
faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek için her türlü fırsat ve imkânı kullanabilmektedirler. 

Demokratik parlamenter sisteme inanmış, imkânları ölçüsünde daima demokrasinin yü
celmesine çalışmış, kanunlarıyla insan haklarına saygıyı ön planda tutmuş, demokratik ve laik 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, bazı bölücü, istismarcı ve demokrasi düşmanı 
çevrelerin iddialarına dayanılarak yıpratılmaya çalışılmaktadır. Bu aşırı grupların, demokrasi
nin hoşgörüsünü de istismar etmek suretiyle, bazı grupların da desteğini alarak, ülkemizdeki 
mevcut demokratik rejime yönelik tahrip edici faaliyetlerine hız verdiği gözden uzak tutulma
malıdır. 

Devlet, kendi adına davranan bir organizasyon değildir. Halkına silah çevirmiş ve sorum
suzca cinayet işleyen örgütlerden, meydana getirdiği olayların hesabını soruyorsa, bunu, top
lumun huzur ve güven içinde yaşaması gerçeğinden hareket ederek ve hukuk içerisinde yap
maktadır. Yıkıcı ve bölücü terörist örgüt ve mensupları halen kan istiyorsa, işledikleri cinayet
lerin doğru ve haklı olduğunu savunuyorlarsa, rejimi koruyan güçlerden hesap sorulacağını 
söylüyorlarsa, milyonlarca insana yıllar boyu çektirdikleri acıların, ıstırapların yeniden yaşan
masını savunuyorlarsa ve bundan hiç de pişmanlık duymuyorlarsa, devlet, elbette, insan hak 
ve özgürlüklerini zedelemeden, bu insanlık düşmanlarına karşı, yine demokrasi içinde kala
rak, gerekli her türlü tedbiri alacaktır ve almaktadır. Bundan da kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim., 
Süre uzatımı için Sayın Genel Kurulun onayını alacağım. ' 
Çalışma süresinin dolmasına 3 dakika kalmıştır. Müzakerelerin tamamlanabilmesi için, 

saat 19.00'dan sonra da çalışmanın devamı hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

aziz arkadaşlarım; Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin oluşturduğu Hükü
metimizin protokolü ve programında da açıkça görüleceği üzere, Hükümetimiz, bütün özgür
lüklerin korunması ve kullanılmasına özel bir önem vermektedir. Bu bağlamda, kamuoyunun 
gözü ve kulağı olan değerli basınımıza tanınan hak ve özgürlüklerin daha da ileri düzeye çıka
rılması, temel düşüncemizdir, protokol ve programımızın bir gereğidir. Hal böyleyken, genso
ru önergesinde dile getirilen, basın özgürlüğünü kısıtladığımız suçlamasının gerçekle uzaktan 
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ve yakından ilgisi bulunmamaktadır, öldürülmelerinden üzüntü duyduğumuz ve bunu defaat-
le belirttiğimiz kişilerin, gazeteci niteliklerinin ve iş akitlerinin mevcudiyetini tartışmadan, fa
illerinin bulunması hususunda büyük bir gayret ve özenle çaba gösterdiğimizi, biraz önce be
lirttim. 

Değerli arkadaşlarım, önergede, siyasal otoritenin yetkilerinin askerî çevrelere terk edildi
ği iddia edilmektedir. Gerçekte bu durumun böyle olmadığını, önerge sahipleri de takdir eder
ler. Hükümetimizin işbaşına gelmesinin hemen akabinde, bölgede eksikliği hissedilen koordi
nasyonun en üst düzeyde sağlanabilmesi için bir dizi önlem geliştirilmiş, mülkî amirlerin yetki 
alanları genişletilmiştir. Bu arada, bölgede, sivil-asker ikilemi ortadan kaldırılmış, sivil otorite 
egemen kılınmıştır. Devletin yeniden yapılanması sürecinde sivilleşmeye büyük ağırlık veril
mekte, demokrasinin bütün kavram, kural ve kurumlarıyla yerleştirilmesine özenle gayret edil
mekte ve çalışılmaktadır. Bu durumda, sivil otoritenin yetkilerinin askerî çevrelere terk edildi
ği suçlamasının insaf ölçüleriyle bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır. [HEP sıralarından al
kışlar^)! 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz gündemini işgal eden terör, sadece Hükümetin değil, tüm 
birey ve kurumlarıyla devletin sorunudur. Dolayısıyla, terörü önleyebilmek için, demokratik 
devletin, bütün kurumlarıyla birlikte üzerine gitmesi gereklidir. Nitekim, bu görüşleri payla
şan Yüce Meclisimiz -bir küçük grubu müstesna- 28.8.1992 tarihinde yaptığı genel görüşme 
sonunda, PKK terörünü kınamış ve terörle mücadelede ortak tavır kararı alarak bunun bir devlet 
sorunu olduğunu vurgulamıştır. Muhalefetin konuya ilişkin olarak gösterdiği bu yapıcı tavır 
ve kamuoyunun sağduyulu yaklaşımı, memnuniyet vericidir. Nitekim, bugün de, konuşan par
ti sözcüleri arkadaşlarımızın, tıpkı, 28.8.1992 tarihinde yapılan genel görüşmede varılan karar 
gereğince hareket ettiklerini görmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün bu siyasal 
partilerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Basınımız da büyük çoğunlukla, üzerlerine düşen ulusal sorumluluğun bilinciyle, devleti 
yıkmayı amaçlayan teröre karşı, örnek bir tavır sergilemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, terörün öncelikli hedeflerinden biri, demokrasinin ortadan kaldırı
larak, milletin, totaliter bir sistemle, kendi iradesi dışında yönetilmesini sağlamaktır. Hal böy
le iken, demokrasimizin bir ürünü olan ve Anayasamıza sadakat mecburiyetinde bulunan bir 
siyasal partinin, 19 Eylül 1992 günü Ankara'da düzenlediği, İstiklal Marşımızın okunmadığı, 
Şanlı Türk Bayrağımızın bulunmadığı, sadece -kendilerine göre- kürdistan kurtuluş savaşında 
şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulduğu kurultayında, teröre, teröristlere ve açıkça 
PKK'ya destek verilmesini anlamamızın imkânı yoktur değerli arkadaşlarım. (DYP, SHP, ANAP, 
RP, MÇP ve DSP sıralarından alkışlar) 

tşin ilginç yanı ise, kendilerinin, destekledikleri teröre karşı devletin aldığı ve almakta ol
duğu doğal önlemlerden şikâyetçi olmalarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, terörü yaratanların ve ona destek olanların, terörden ve onun so
nuçlarından şikâyet etmeye hakları yoktur. Ancak, yine devletin gücüdür ki değerli arkadaşla
rım, onları dahi, teröre karşı koruyacaktır. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Devlet onlara sahip çıkacaktır, bugüne kadar sahip çıkmıştır ve hiç endişeleri olmasın, 
onlar dahi, terörden korunmalarını, er geç devletten isteyecekler ve er geç devlete sığınacaklardır. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Hiç gerek yok buna. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yüce Meclisimizin çatısı altında bu

lunan bu siyasî partinin kurultayında, PKK ve onun insanlık düşmanı eli kanlı liderini övü-
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cü sloganlar atılmış, ülkemizin bölünüp parçalanması yolundaki arzular açıkça dile getirilmiş
tir; ayrıca, Türk Ordusu işgalci olarak nitelendirilmiştir; Türkiye Cumhuriyetinin Parlamento
sunda cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağına yemin ederek bulunan bazı milletvekilleri, ülke
mizin bir bölümünü kürdistan olarak nitelendirebilmiş ve oradaki devlet güçlerini yasa dışı ve 
işgalci ilan edecek kadar ileri gidebilmiştir değerli arkadaşlarım. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sahtekârlar!.. 
ÎÇtŞLERt BAKANI İSMET SEZGÎN (Devamla) — Basınımıza ve kamuoyumuza yansı

yan bu ibret verici tabloyla ilgili olarak, adlî merciler, elbette gerekli incelemeleri yapmaktadır 
ve gereğini yapacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, önergede, gerçekleri çarpıtmak suretiyle, halkı aldatmak ve suçlu
ları korumak gibi, anlamsız ve tutarsız bir suçlama yöneltilmiştir şahsıma. Gücünü aziz mille
timiz ve onun temsilcisi olan Yüce Meclisimizden alan Hükümetin bir üyesi olarak, mesaisinin 
büyük kısmını halkın mutlu geleceğini tehdit eden terörü önlemeye hasreden bir Hükümetin 
İçişleri Bakanı olarak, şahsıma bu gibi suçlamanın isnat edilmesinden büyük bir üzüntü duy
duğumu belirtmek istiyorum. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — İzzet Kezer'den bahset. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ancak, bu suçlamanın, biraz önce 

değindiğim kurultayı düzenleyen partiye mensup milletvekillerinden gelmiş olması, üzüntümü 
bir parça azaltmaktadır değerli arkadaşlarım; çünkü, sağduyu sahibi Meclisimiz ve aziz halkı
mız, sadece bu nedenle dahi, suçlamanın, gerçekleri ne ölçüde yansıtıp ne Ölçüde yansıtmadı
ğını ve amaçlarının ne olduğunu kolayca takdir edecektir; buna yürekten inanıyorum. Şu ka
darını söylemekle yetineceğim değerli arkadaşlarım; devlet, yalan söylemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; PKK ve onunla çıkar işbirliği içindeki diğer terör ör
gütlerinin büyük kayıplara uğratılması ve başlattıkları girişimlerin etkisiz kılınması, vatandaş
larımızın, vatan, devlet ve millet sevgisi ve engin sağduyusu ile güvenlik güçlerimizin özverili 
çalışmalarının sonucudur. PKK'nın, ermeni terör örgütleri ve bölgede gelişip ilerlememizi çe
kemeyen dış mihraklarla işbirliği içinde bulunması, dedeleri ve nineleri Ermeni çeteleri tarafın
dan binbir eziyet ve hakaretle yok edilmiş, öldürülmüş yöre halkınca çok iyi değerlendirilmek
te, bunun gaflet ve hıyanet olduğu açıkça ve iyice bilinmektedir değerli arkadaşlarım. (DYP 
ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Devletimiz, ilkel bir ideolojinin temsilcisi olan ve gücünü sadece masum halk üzerinde 
kurabildiği tehdit ve korkudan alan cinayet şebekesinin etkinliğini kırma gücündedir ve Yüce 
Meclisimizden de aldığı destekle, bu gücünü, her yerde ve her zaman göstermektedir. Mabette, 
mezarda, düğünde dernekte, bayramda, iyi günlerde başarılarının övüncünü ve sevincini, kara 
günlerde acıyı paylaşmakta bir olan milletimizi ve her karış toprağı aziz şehitlerimizin müba
rek kanlarıyla yoğrulan vatanımızı bölmeye, birliğimizi bozmaya, devletimizin tekliğini yık
maya yönelik her girişimi, devletimiz, halkından ve demokrasiden aldığı güçle yok edecektir 
değerli arkadaşlarım. (DYP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Bu vesileyle, büyük bir özveriyle çalışan ve gözlerini kırpmadan yaşamlarını feda eden 
güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimize Tanrı'dan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. 

Tamamen haksız ve dayanaksız suçlamaları içeren gensoru önergesiyle ilgili takdiri Yüce 
Meclisimize bırakıyorum. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, Meclisimizin değerli üyeleri aziz arkadaşlarıma saygılar sunu
yor ve gösterdikleri sabır ve müsamahadan dolayı Sayın Başkana şükranlarımı arz ediyor, te
şekkür ediyorum. (DYP, SHP, ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin hakkında verilmiş bulunan gen

soru önergesinin müzakereleri tamamlanmıştır. 
Gensorunun gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Gensorunun 

gündeme alınması hususunu kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Gensorunun gündeme 
alınmasını kabul etmeyenler işaret buyursunlar. Gensorunun gündeme alınması hususu kabul 
edilmemiştir. (DYP, SHP, ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkında verilmiş bulunan 
gensoru önergesini ve zaman kaldığı takdirde de sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini 
görüşmek için, 23 Eylül 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

o 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik İşletme
sinin özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin 
Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : İstanbul Anadolu Yakası elektrik işletmesinin özelleştirilmesinden sonra, özelleş
tirmenin sonuçları hakkında bilgi -almak istiyorum. 

1. özelleştirmenin başlangıcından itibaren TEK'in Anadolu ve Rumeli Yakasına verdiği 
elektriğin aylar itibarıyla ne kadarını tahsil edebilmiştir? örneğin; Rumeli Yakasına verdiği elek
triğin yüzde kaçının parasını geri tahsil edebilmiş? 

2. İstihdam edilen personel başına satılan enerji kw/saat üzerinden Anadolu ve Rumeli 
Yakası için ne kadardır? 

3. Elektrik kayıtları Anadolu ve Rumeli Yakası için hem miktar olarak hem de verilen 
elektriğin yüzdesi olarak ne kadardır? 

4. Rumeli Yakasında tahsil edilemeyen elektrik miktarı yıllar itibariyle TL bazında ne 
kadardır? Anadolu Yakasında tahsil edilemeyen TL olarak yıllar itibarıyla ne kadardır? 

5. özelleştirme öncesi ve sonrası Anadolu Yakasında müteahhit işçileri dahil toplam hizmet 
veren personel ne kadardır? Personel sayısı yıllar itibarıyla nasıl bir seyir göstermiştir? 
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6. işletmenin özelleştirmesi sonucu devletin ve milletin kârı ne olmuştur? 
7. Eğer özelleştirme faydalı sonuçlar vermişse, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki işletme

lerin özelleştirilmesi ne zaman yapılacaktır? 
8. özelleştirmenin herhangi bir problemi ortaya çıkmış mıdır? Problemler varsa bunlar 

nelerdir? 
9. Termik ve Hidroelektrik santrallerin işletmesini de özel şirketlere vermeyi düşünüyor 

musunuz? 
10. TEK'in tümünün özelleştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

. ' T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 21.9.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1353-13203 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27 Ağustos 1992 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/289-2117/11255 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma
sını istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci 'nin Soru Önergesi ve Cevapları 

Soru 1 : 
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik İşletmesinin özelleştirilmesinden sonra, özelleştirmenin 

sonuçları hakkında bilgi almak istiyorum. 
— Özelleştirmenin başlangıcından itibaren TEK Anadolu ve Rumeli Yakasına verdiği elek

triğin aylar itibariyle ne kadarını tahsil edebilmiştir? örneğin; Rumeli Yakasına verdiği elektri
ğin yüzde kaçının parasını geri tahsil edebilmiş? 

Cevap 1 : 
Ekli Tabloda satılan elektrik bedelinden yapılan tahsilat, miktar ve yüzde olarak verilmiş

tir. Tablonun tetkikinden, özelleştirilen bölge olan Anadolu Yakasında satılan elektriğin, 1990 
yılında % 100'ü, 1991 yılında °/o 76'sı, 1992 yılı 7 ayında °/o 82'nin TEK tarafından tahsil edil
diği görülmektedir. Fakat 1991 ve 1992 yıllarındaki tahsilat aslında °/o 100 mertebesindedir. Ara
daki fark dağıtım şebekesinde şirketin, kontrol altında yapacağı yatırımlar için Bakanlığın onayı 
ile şirkete bırakılan yatırım finansmanıdır. 

Yine tabloya göre, TEK'in İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi eliyle Rumeli Yakasında 
satılan elektrik bedelinin de; 1990 da °/o 100'ü, 1991 de % 94'ü, 1992 de ise <% 90'nı TEK tara
fından tahsil edilmiştir. 

Ancak, tabloda Rumeli Yakası ile ilgili olarak görülen yüksek tahsilat oranları nedeni; mü
essese yatırımlarının Genel Müdürlük bütçesinden karşılanması sebebi ile satış bedeli içerisin
den bir yatırım miktar^ ayrılmamış olmasıdır. 
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Soru 2 : 

İstihdam edilen personel başına satılan enerji kw/saat üzerinden Anadolu ye Rumeli Ya
kası için ne kadardır? 

Cevap 2 : 

Aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi Anadolu Yakasında istihdam edilen personel başına 
düşen satılan enerji miktarı, Rumeli Yakasındakinin yaklaşık 1,6 katıdır. 

1991 1992 (7 nci Ay Sonu) 

İstanbul 
— Anadolu Yakası 

(Özelleştirilen Bölge) 
Satılan enerji (Kwh) 

İstihdam Edilen Personel Sayısı 
İstihdam Edilen Personel Başına 
Satılan Enerji (Kwh/Adam) 
— Rumeli Yakası 

Satılan Enerji (Kwh) 
İstihdam Edilen Personel Sayısı 
İstihdam Edilen Personel Başına 
Satılan Enerji (Kwh/Adam) 

» 

2 710 794 763 
660 

4 105 191 

7 331 383 036 
3 648 

2 009 791 

1 730 904 632 
686 

2 522 134 

4 647 922 788 
3 606 

1288 890 

Soru 3 : 
Elektrik kayıtları Anadolu ve Rumeli Yakası için hem miktar olarak hem de verilen elek

triğin yüzdesi olarak ne kadardır? 

Cevap 3 : 

1991 yılı Anadolu Yakası elektrik kaybı 447 194 763 Kwh (% 16,5), Rumeli Yakası elektrik 
kaybı ise 1 290 110 794 Kwh (<% 17,60) tır. 

Anadolu Yakası 
(Kwh) 

Rumeli Yakası 
(Kwh) 

Alınan Enerji 
Satılan Enerji 
Kayıp Miktarı 
Kayıp (%) 

2 710 794 763 
2 263 600 000 

447 194 763 
16,5 

7 331 383 036 
6 041 272 242 
1 290 110 794 

17,60 

Soru 4 : 

Rumeli Yakasında tahsil edilemeyen elektrik miktarı yıllar itibariyle TL. bazında ne ka
dardır? Anadolu Yakasında tahsil edilemeyen TL. olarak yıllar itibardiyle ne kadardır? 

Cevâp 4 : 

1991 yılında Aktaş şirketi tarafından Anadolu yakasında tahsil edilemeyen ceryan alacak
ları 42 548 807 783 TL., Rumeli yakasında TEK'ca tahsil edilemeyen ceryan alacakları ise 
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284 733 063 682 TL. dır. 1984 yılından itibaren Anadolu ve Rumeli yakasında tahsil edileme
yen toplam ceryan alacakları ise; sırasıyla 1984'te 2 085 152 356 TL., 1985'te 5 777 339 092 
TL., 1986'da 6 711 204 941 TL., 1987'de 16 772 882 456 TL., 1988'de'36 733 843 508 TL., 
1989'da 64 766 466 719 TL., 1990'da 163 045 483 102 TL. ve buna 1991 yılı rakamı olan 284 
733 063 682 TL.'nın de ilavesi ile toplam 580 625 429 856 TL. dır. 
• * • - Soru 5 : 

Özelleştirme öncesi ve sonrası Anadolu Yakasında Müteahhit işçileri dahil toplam hizmet 
veren personel ne kadardır? Personel sayısı yıllar itibariyle nasıl bir seyir göstermiştir? 

Cevap 5 : 
özelleştirme öncesi Anadolu Yakasında TEK Dağıtım Müessesinde çalışan personel sayı

sı; sözleşmeli 406, işçi statüsünde 779 kişi olmak üzere toplam 1 185 kişidir, tş yerinin devri 
dolayısı ile işçi statüsünde çalışan 590 kişi kıdem tazminatlarını alarak ayrılmıştır. 

Devir sonrasında Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. de çalıştırılan personel sayısı 1991 yılı sonu 
itibari ile 671,1992 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile 691 kişidir. 

Bu bölgelerde TEK Müessesesince ve Aktaş A.Ş.'ce Müteahhitlere yaptırılan yatırım hiz
metlerinde Müteahhitlerin çalıştırdıkları işçi sayılarını gösteren istatistiki bilgiyi, şirket ve Mü
essese kayıtlarından tespit etmek mümkün olamamıştır. 

Soru 6 : 
İşletmenin özelleştirilmesi sonucu devletin ve milletin kârı ne olmuştur? 
Cevap 6 : 
özelleştirmeye bir devlet kuruluşu olan TEK açısından bakıldığında : 
Satılan enerji bedeli bir ay sonra şirket tarafından TEK Genel Müdürlüğü hesabına yatı

rılmaktadır. 
"Yatırımlarda, bürokrasi engeli ortadan kaldırıldığından daha kısa sürede yatırımlar reali-

ze edilip üretime sokulmaktadır. 
Tüketiciden paranın tahsilinde, özel sektör devlet sektörüne nazaran daha dinamik tahsi

lat yapabilmektedir. 
Kaçak ve kayıpları azalttığı ölçüde şirketin kâr marjı arttığından, bu problemlerin çözü

münde özel sektör daha aktif hareket etmektedir. 
Bir devlet kuruluşu bir diğer devlet kuruluşuna olan borcunu zamanında ödemekten im

tina etmektedir. Elektrik enerjisi sektöründe Devlet kuruluşlarının, genellikle özel sektöre olan 
borçlarını zamanında ödemenin çabası içine girdikleri müşahade edilmiştir. 

Şu anda özelleştirilen bölgelerde elektrik dağıtım hizmetlerinde yapılan yatırımın finans
manı TEK tarafından karşılanmaktadır. Bölgesel fiyat tespitine geçilmediği için bu yol takip 
edilmektedir. Bölgesel fiyata geçildiği takdirde yatırımların finansman yükü TEK'in sırtından 
kaldırılacaktır. 

Soru 7 : 
Eğer özelleştirme faydalı sonuçlar vermişse, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki işletmelerin 

özelleştirilmesi ne zaman yapılacaktır? „ 
Cevap 7 : 
Bakanlar Kurulundan istihsal edilen karar uyarınca, 8 ilin Elektrik Dağıtım hizmetlerinin 

özelleştirilmesi için gereken çalışmalara devam edilmektedir. 1992 yılı içerisinde bu illerdeki 
hizmetlerin özel sektöre devredilmesi planlanmıştır. 
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Soru 8 : 

özelleştirmenin herhangi bir problemi ortaya çıkmış mıdır? Problemler varsa bunlar ne
lerdir? 

Cevap 8 : 

Yatırımların finansman yükünün kısa sürede özel sektöre devredilememesinden dolayı so
run çıkmaktadır. Bu problemin ortadan kaldırılabilmesi için ülkenin her yerinde aynı tüketici 
gruplarına aynı fiyattan satılan elektrik ücretlerinin değiştirilerek bölgesel tarife sistemine ge
çilmesi gerektiği sonucu çıkmışın Bunun için de gereken çalışmalar yapılmaktadır. 

özelleştirilen bölgenin devri esnasında personelin kıdem tazminatı konusunda problem 
doğmuştur. 

Soru 9 : 

Termik ve Hidroelektrik santralların işletmesini de özel şirketlere vermeyi düşünüyor 
musunuz? 

Cevap 9 : 
Termik ve Hidroelektrik santralların işletilmesinin özel sektöre verilmesi düşünülmekte

dir. Öncelikle belediyelerden TEK'e devredilen küçük su santralları ile TEK'in şu anda gayrı 
ekonomik olarak çalıştırdığı su saritrallarının özel sektöre devredilmesi için çalışmalar yürü
tülmektedir. 

Soru 10 : 

TEK'in tümünün özelleştirilmesi konusunda ne .gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

Cevap 10 : 

TEK'in Türkiye Elektrik Planlaması hariç diğer hizmet dilimlerinin özel sektöre tama
men devri için 3096 sayılı Yasada tadilat yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalara yakın tarih-
de başlanacaktır. 

— 281 — 



BİR NOLU SORU CEVABI İÇİN DÜZENLENEN TABLODUR 

AYIAR 

Eylül 1990 

Ekim 1990 

Kasnı 1990 

Arslk 1990 

Tcplam 

Ocak.1991 

Şıbat 1991 

Mart 1991 

Kısan 1991 

Mayıs 1991 

Hmnu 1931 

Tınnuz 1991 

Afastas 1991 

Eylül 1991 

EKm 1991 

Kasım 1921 

Aralk 1991 

Toplam 

Ocak 1992 

Şubat 1992 

Mart 1992 

Nisan 1992 

Mayıs 1992 

Harran 1932 

Taam 1992 

Toplam 

GadYskh 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI (ÖZELLEŞTIRILEN BÖLGE) 

rEK'nun Anadoli 
Yakasına Satîı& 

Eneri (kwn). 

192 473 893 

215 342 377 

221 534 694 

240 2S4 394 

869 635 358 

237139 766 

223 110 854 

238 010 730 

209 726 669 

217 601448 

191 443 760 

213 325566 

218 094 616 

' 215 619580 

, 234 610 900 

248 317 946 

263 792 928 

2 710 794 763 

278 797 888 

261 750 668 

272 092484 

230 290 728 

240 884 110 

214 315 414 

232 773 340 

1 730 904 632 

5 311 334 753 

TEK'nun 
AKTAŞ'a 

şans 
birim 
fiyatı 

TL/kwh 

138,70 

142,90 

145,80 

150,20 

154,70 

159,30 

164,10 

169,00 

187,20 

196,00 

202,50 

232,90 

239,90 

247,10 

254,50 

254.00 

306,70 

314,40 

322,30 

331,00 

342,60 

356,30 

375,50 

E.TİC.B. 
onay-
İ2&& 
birim 
fiyat 

142,47 

146,74 

151,14 

155,67 

172,43 

181,09 

186,52 

TEK'nun Anadotı 
Yakasna ssm& 

mer i fatura 
tutan (TL) 
(KDY dahil) 

29 365 741855 

34157 392497 

35 852 861 370 

40421 601 896 

139 797 597 618 

41 087 850 496 

39 805 553 207 

43 744 534 168 

39 697129 988 

45 686 155 274 

42154 450481 

48 382 304 448 

56 889 610474 

57 934 459 791 

64 929 10F877 

70 780 613 408 

75 191 602 277 

626 284 365 839 

95 769 775 640 

92 169 739 221 

98 218 856 504 

85 373 378 654 

92430123 615 

85 523 851 849 

96 591 625 166 

646 077 350 680 

1412 159 314 187 

Satılan eneri 
karsılfenda 

yapılan ödene 
(TL) 

29 365 741 855 

34157 392497 

35 852 861 370 

40421 601 896 

139 797 597 618 

13 359 538 757 

20 768 067 202 

23 514 760 82 

18 154 994 711 

26 369 542 359 

23 053 842 637 

34.266 288 798 

51594 610474 

51 214 459 791 

64 929 101 877 

70 780 613 408 

75 191 602 277 

473 207423 112 

95 769 775 540 

92 169 739 221 

87 888 827 037 

58 745 798 197 

85 054 767 374 

32 839.947 800 

69 692 562 284 

532 171 417 553 

1145176438 283 

Kakn Bcrç 
Bakiyesi 

0 
0 
0 
0 
0 

• 27 728 311 739 

•19038486005 

* 20 229 773 347 

* 21 542 135 277 

* 19 316 612 915 

• 19 090 607 844 

•14 116 015 650' 

• 5 295 000 000 

• 6 720 0DOOOO 

0 
0 
0 

153 076 942 777 

0 
0 

" 1 0 330029467 

" 1 6 627 580487 

' •• 7 365 356 242 

** 52 683 904 049 

• • 26 899 062 882 

113 905 933 127 

266 982 875 904 

Fatura 
karş>lı& 
yapılan 
Öd CSC 

100 
100 
100 
100 
100 
33 
52 
54 
46 
58 
55 
71 
91 
88 

100 
100 
100 

' 76 

100 
100 
89 
81 
92 
38 
72 

• 82 

81 

TEK'nun RurneE 
Yakasına satu& 

ca r i (kwh) 

522 535 205 

595 602 756 

585 333 861 

619 345 548 

2 323 817 317 

617129843 

566 324 619 

• . 648 677 718 

559 627 789 

603 446 338 

- 525 968444 

591 149 188 

602 244 465 

598 232 587 

646 309 758 

669 189 519 

703 082 758 

7 331 383 036 

721517418 

685 186 356 

728 750471 

632 367458 

- 652 290 513 

584 993 117' 

631 817445 

4 647 922 788 

.14 303123 195 

TEK'nun 
İstanbul 

E.D.M'nc 
satış 

birim 
fiyatı 

TL/kwh 

135,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

165,00 

265,00 

300,00 

310,00 

310,00 

310,00 

310,00 

310,00 

310,00 

310,00 

310,00 

İSTANBUL RUM 

• TEK'nun RumcE 
Yakasına sam& 

eneri fatura 
tutan (TL) 

(KDV DaKl) 

77 596478 091 

109 267 794 762 

.107 203 895 642 

114 455 057 270 

408 523 225 765 

114 045 594 986 

104 656 789 591 

119 875 642 286 

İ Ş 419 215 407 

111 516 833 262 

97198 968451 

109 244 389 942 

111 294 777 132 

110 553 382 077 

119438 045 126 

224 847 678 354 

. 244 110 333 578 

' 1 570 201 680 222 

250 510 847 529 

' 238 243 906 275 

253 022 163 531 

219 557 981 417 

229 947.266113 

203 109 610 222 

219 367 016 954 

1 613 758 791 991 

3 592483 698 265 438 

Sa 
, k 
yap 

-

' 

' 1 

1 

-
* 1991 yılı yatırımları için enerji bedelinden yapılan bloke, 1991 yılı yatırım toplamı 129356 000 000 TL. dır. Ocak-Temmuz aylarında bakanlık t 
dolayı alacak 23 720 942 777 TL. dır. 
** 1992 yılı yatırımları için enerji bedelinden yapılan bloke tutarı 84 107 014 510 TL. TKF'nun sıfıra indirilmesi ile Haziran ayı enerji faturası 
aydınlatılmasından dolayı 5 446 952 981 TL. Bloke edilmiştir. 



TJ8.M.M. D : 5 22 . 9 . 1991 O : 1 

2. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'da elektrik fiyatlarına sık sık zam 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu Ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı 'nın yazı
lı cevabı (7/298) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rauf Ertekin 

Kütahya 

Sorular : • ' . . " 
1. Seçim bölgem olan Kütahya'da TEK'in elektrik abonman fiyatlarına sık sık zam yap

masının gerekçesini şeffaflık politikanız gereği açıklamayı düşünüyor musunuz? 
2. Kısa zamanda üç kez zam yaptığınız elektrik abonman ücretlerine ve elektriğe zam 

yapmaya devam edecek misiniz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 21.9.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1350-13200 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 27 Ağustos 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -
7/298-2152/11424 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

Soru : 
Seçim bölgem olan Kütahya'da TEK'in elektrik abonman fiyatlarına sık sık zam yapma

sının gerekçesini şeffaflık politikanız gereği açıklamayı düşünüyor musunuz? 
Cevap : 
3 Ekim 1990 tarih ve 20654 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik 

Tarifeleri Yönetmeliğinin 61 inci maddesi; yıl içinde uygulanacak bağlantı bedeli, tesise iştirak 
bedeli, güvence bedeli, sayaç kirası ve bunun gibi yönetmelikte parasal değeri belirlenmemiş 
bedellerin, günün ekonomik koşulları göz önüne alınarak 233 sayılı KHK'nın 35 nci maddesi
ne göre TEK Yönetim Kurulu Kararıyla tespit edileceği hükmünü taşımaktadır. 

TEK Yönetim Kurulunca 1 Ocak 1992 tarihinden geçerli olmak üzere saptanmış olan be
dellerin, günümüz ekonomik koşullarında düşük düzeyde kalmış olması nedeniyle, 6.3.1992 
tarih ve 21163 sayılı Resmî Gazetede'de yayınlanarak Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde de-
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gişiklik yapan Yönetmelik'Ie mevcut abonelerin güvence paralarının bir defaya mahsus olmak 
üzere 31.12.1991 tarihi itibariyle son 6 aylık tüketim faturası tutarının ortalamasına göre yeni
den hesaplanarak tahsil edilmesi esası getirilmiş ve uygulama bir defaya mahsus olarak yapıl
mıştır. ' • • 

Bundan sonra bu ücretler sadece yeni abenolere ve ek güç talebinde bulunan abonelere 
uygulanabilecek, eski aboneler bu ücretlerden etkilenmeyecektir. Bu ücretlere 1992 yılı içinde 
tekrar zam yapılması söz konusu değildir. 

Soru : 
Kısa zamanda üç kez zam yaptığınız elektrik abonman ücretlerine ve elektriğe zam yap

maya devam edecek misiniz? * 
Cevap : . 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, Türkiye Elektrik Kurumu Satış Tarifeleri 

kendi Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulmaktadır. 1992 yılı içerisinde de Kurumun 
ihtiyaç duyduğu oranlarda zam yapılmış olup, ileride gerektiği takdirde bu uygulamaya devam 
edilecektir. . 

3. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya doğalgaz getirilmesine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/300) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. ' "• ' 
Rauf Ertekin 

Kütahya 

Kütahya'ya doğalgaz getirilmesi hususunda çalışmalar ne aşamada bulunmaktadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 21.9.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1351-13201 
Konu : Soru önergesi. _ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M, Başkanlığının 27 Ağustos 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 -
7/300-2153/11426 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği soru önergesinin cevabı ile ilegili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Soru önergesi ve Cevapları 
Soru : 
Kütahya'ya doğalgaz getirilmesi hususunda çalışmalar ne aşamada bulunmaktadır? 
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Cevap : 
BOTAŞ'ca doğal gazın kullanımının yurt çapında yaygınlaştırılması çalışmaları çerçeve

sinde, Kütahya ti Merkezinde; konut, ticarî ve sınaî sektör doğal gaz pazar potansiyeli tespit 
çalışmaları Mayıs 1992 tarihinde gerçekleştirilmiş olup araştırma sonuçlarının değerlendiril
mesi devam etmektedir. Ancak boru hattı yatırımları, orta ve uzun vadeli potansiyel tüketim
ler dikkate alınarak yapılmakta ve özellikle TÜGSAŞ Amonyak Tesisi gibi büyük tüketicilerin 
doğal gaza geçiş yılı projenin rantabilitesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan ülkemizin mevcut doğal gaz arz kaynakları, iletim hatlarının yaygınlaştırıl
masını belirli ölçüde kısıtlamaktadır. Ülkemizin doğal gaz arz imkanlarını artırmak amacı ile 
mevcut arz kaynaklarına ilaveten diğer ülkeler ile de görüşmeler devam etmektedir. 

Bu nedenle özellikle TÜGSAŞ Amonyak Tesisinin de kararma bağlı olarak ortaya çıkacak 
talep potansiyelinin, mevcut arz kaynakları doğrultusunda karşılanabilme imkânı göz önünde 
bulundurularak Kütahya'ya çekilecek hat yatırımının ekonomik değerlendirilmesi yapılacaktır. 

4. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya-Emet Etibank Boraks tesislerine 
personel alınması için yapılacak olan mülakat sınavlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rauf Ertekin 

Kütahya 

Kütahya - Emet Etibank Boraks tesislerinde 19 Ekim 1991 de personel alınması için imti
han açılmıştı. O günden bugüne kadar yazılı sınav sonuçları belli olduğu halde, alınacak 75, 
kişinin mülakat sınavları henüz yapılmamıştır. 

1. Mülakat sınavlarının yapılmamasının sebebi nedir? 
2. Ne zaman yapmayı düşünüyor sunuz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 21.9.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1352-13202 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 27 Ağustos 1992 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/302-2155/11428 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
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Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Yazılı Soru önergesi ve Cevabı 

Soru : 
Kütahya-Emet Etibank Boraks tesislerinde 19 Ekim 1991 de personel alınması için imti

han açılmıştı. O günden bugüne kadar yazılı sınav sonuçları belli olduğu halde, alınacak 75 
kişinin mülakat sınavları henüz yapılmamıştır. , 

— Mülakat sınavlarının yapılmamasının sebebi nedir? 
— Ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 
Cevap : 
1991 yılında Devlet Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Etibank Genel Müdürlüğüne 1991 

malî yılı Bütçe Kanununun 53 üncü maddesine müsteniden Devlet Personel Başkanlığından 
Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesinin ihtiyacına binaen 60 geçici işçi için kadro talep edil
miştir. Devlet Personel Başkanlığınca talep edilen geçici işçi pozisyonları vize edilmiş ve Devlet 
Bakanı Sayın Ersin Koçak'ın 11.9.1991 tarihli Olur'lan ile de vize edilmiş bulunan geçici işçi 
kadrolarına 60 işçinin alınması uygun görülmüştür. 

Anılan Müessesenin 2.10.1991 tarihindeki teklifi üzerine Müessese dışından bir sınav ko
misyonu oluşturularak 19.10.1991 tarihinde yazılı sınav yapılmış ve bu sınava katılan 1006 kişi
den 638'i basan göstererek sözlü sınava katılma hakkını elde etrniştir. 

Ancak Genel Müdürlüğün müessese müdürlüğüne yazdığı 22.1.1991 tarih ve 11955 sayılı 
talimatı ile 26.11.1991 tarihinde yapılması kararlaştırılan sözlü sınav ikinci bir talimata kadar 
durdurulmuştur. 

1991 malî yılı Bütçe Kanununun verdiği cevaza müsteniden alınmış olan 60 kişilik geçici 
işçi kadrolarının kullanımı 1992 yılı Bütçe Uygulama Talimatının 2/d maddesine göre ancak 
1991 yılı sonuna kadar geçerli olduğundan, yıl sonunun gelmesi nedeniyle sözlü sınavlar yapıl
mamıştır. 1992 yılında da ihtiyaç bulunmadığından Genel Müdürlükçe yeni bir personel talebi 
yapılmasına gerek görülmemiştir. Bu nedenlerden ötürü sözlü sınavların yapılması düşünül
memektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

5 İNCİ BİRLEŞİM 22 . 9 . 1992 Sah Saat : 15.00 

i . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının, gerçekleri çarpıtarak 
halkı aldattığı ve böylece suçluları korumayı görev haline getirdiği iddiasıyla İçişleri Ba
kanı İsmet Sezgin hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/8) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özellikle Şırnak olayla
rında ve ülkede giderek tırmanan terör ve Anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddiasıyla 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel 
ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (Gö
rüşme günü : 23.9.1992 Çarşamba) 

3 
S E Ç İ 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELEB 

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

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul ilinin 
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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

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

4. — 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) 

5. •— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr 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) ' 

6. — 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) 

7. — 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) 

8. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım 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) 

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

10. — 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

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

14. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

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

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

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

18. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

19. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

20. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

21. — 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) 
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22. — 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) 

23. — 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) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

25. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

26. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

27. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

28. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

29.—Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

32. — 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) 

33. — 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 önereesi (10/38) 
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34. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

35. — 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) 

36. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşımn, 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) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşın n, 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) 

40. — 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 İlişkin önergesi (10/45) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — 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) 
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44. — 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, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

45. _ Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

46. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

47. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

49. _ Şırnâk Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

50. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeieri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

51 .— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

52. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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54. — Diyarbakır MiııetveKili 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) 

55. — Trabzon Milletvekili Kcmalettin 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) 

56. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

57. — 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) 

58. — 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) 

59. — 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) 

60. — 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) 

61. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şckcrbank'ın İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

— : : 0 — 
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64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

65. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

66. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

67. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkas
ya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

68. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayİarı açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) * 

69. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kaf
kaslarda yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

70. — D.Y.P. Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçc, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş MÜftüoğlu ve S.H.P. 
Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhaz-
ya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 
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1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

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

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

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

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin-Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner-' 
gesi (6/83) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada ön
celikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/85) 

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

1İ. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*12.— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

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

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

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

16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

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

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

19. — Vah Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

2 1 . — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı 
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

*24. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) \ 

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

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

*27. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz satın 
almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/125) 

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

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

30. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

31. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ilinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*32. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan ko
yun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
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*33. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

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

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

38. — 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) 

39. —/Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

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

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

*42. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

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

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

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 
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48. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul 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) 

49. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

*50. — 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) 

51. — 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) 

52. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

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

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

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

*56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından > 
sözlü soru önergesi (6/155) 

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

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

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

60. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 
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61. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

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

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

64. — 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) 
65. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 

masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü

dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

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

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

69. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

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

71. -T- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

72. — 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) 

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

74. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

75. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 
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76. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, İzmir ili Bornova ilçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

77. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nm, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

78. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

79. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

80. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'in, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

*81. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

*82. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

83. — 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) 

84. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilânçolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü'soru önergesi (6/187) 

85. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

*87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) , 

*89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*90. — istanbul Milletvekili Halİt Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 
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91. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Gezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

92. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıf
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

93. — 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) 

94. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

95. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 
\ 96. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

97. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesin
de yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

98. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarı-
oğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/203) , 

99. — 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) 

100. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

101. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

102. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ye Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) , 

103. — 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) 
104. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun,1 Karadeniz Bölgesi fındık alan

larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 
105. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 

Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 
106. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 

Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/212) 
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107. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

108. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

109. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

111. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) -

112. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

113. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/220) , 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da lcurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

116 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

117. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

118. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

119. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

120. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

121. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

122. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan döğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

123 — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanındansözlü 
soru önergesi (6/229) 
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124. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

125.— Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

126. — 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) 

127. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

128. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

129. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

130. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

131. — 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) 

132. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

133. — 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) 

134. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

135. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

136. — 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) 

137. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

138. — 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) 

139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 
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140. —'• Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Scyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

146. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

147. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

148. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

149. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

150. — 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) 

151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

154. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

155. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 
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156. — 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) 

157. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

158. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

159. — 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) 

160. — Muğla Milletvekili Nevşat üzer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

161. - - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

162. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - İkizdcre, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

163. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) ' 

164. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

165. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

166. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

167. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

168.— istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

169. — 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) 

170. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

171. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir îzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 
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173. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARÎŞ ortaklarinm alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

174.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

175. — İstanbul 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) 

176. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

177. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü ' 
soru önergesi (6/285) 

178. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

179. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

180. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) ' 

181. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

182.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

183.—Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına , 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

184. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

185. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palü-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

186. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

. 187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 
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188. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

189. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

190. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

191. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

192. — 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) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

195. — 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) 

196. — 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) 

197. — 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) 

198.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

200. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'in, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

201. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) * 

202. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
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203. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

204.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

205. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

206. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

207. — 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) 

208. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

209. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

210. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Kcçiörcn Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

211. —NevşehirMilletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkîcumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

212. — 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) 

213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

214. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) ' 

215. — İstanbul.Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliyd ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

216. — 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) 

217. — 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) 
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218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

220. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

221. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

222. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Konya Krom Magnczit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 

223. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336). . 

224. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

225. —• Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

226. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia, edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

227. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

228. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan, olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

229. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

230. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Antaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 
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233. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın. 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tanm ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 

234. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin-Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

235. —Kahramanmaraş Milletvekil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin il
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

236. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen 
Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

238. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarba
kır muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

239. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kur
tul ve Bulutoğlü köy yollarına ilişkin Tanm ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/353) 

240. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlannda 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

241. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

242. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

243. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü 
ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/358) 

244. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/359) 

245. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

246. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

247. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/362) 
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248. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada 
öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/363) 

249. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

250. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzası
nın Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) 

251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

252. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) 

253. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) ' 

254. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak 
Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/369) 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ah-
latlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

256. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli bo
yutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) 

257. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda gi
derek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

258. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirlili
ğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

259. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

260. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği per
sonel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

261. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 
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262. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/377) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şendillcr'in, Kahramanmaraş'ta gö
revli imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) . - • . ' . • ' • ' ' 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

265. —Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teş
kilatı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

267 — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

268. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

269. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

270. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/385) 

271. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) 

272. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

273İ — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) 

275. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

276. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline ya
pılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/391) 

26 
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277. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

278. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

279. — Bursa Milletvekili Mümin Gcnçoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

280. — İstanbul Milletvekili Fevzi îşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

281. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

282. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

283. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

284. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

285. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400). 

286. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

287. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

288. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

289. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

290. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

291. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

292. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

293. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

294. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 
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295. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

296. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz ve
rip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

297. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman 
tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta-
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — Harp Okulları Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 25.8.1992) 

8. — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma ta
rihi : 30.6.1992) 

9. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
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10. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çilpğlu'nun, 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanunî Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

XII . — İşletmelerde tşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) ' 

X 13. —Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. —Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasını^ Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

18. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

19. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi: 5.5 1992* 
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, 20. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında KanunTeklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı": 149) (Dağılma tarihi : 3.7.1992) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi ; 2.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10; (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — 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 İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 rici Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisvonları raoorları ü/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

31 
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X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

. X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında1 

Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. T- İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağılma tarihi : 
3.3.1992) 

36. _ Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — 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 (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

38. —Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

— ~ 3 2 l : • : ~ 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanıitı Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 42. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
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 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De-, 
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı :'91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş-
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 

, komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

51. —Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı : 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli. 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

55. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) > 

56. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) ( 

57. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in,.Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

34 


