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• Ssyfs. 

1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Ozsoy'un, Afyon-Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Balcanından sorusu 
ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/68) , 114:115 

2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in ce
vabı (6/71) 115:117 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 117 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 117 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Akın Gönen'in cevabı (6/80) 117:120 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa -Sarp Gümrük 
kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 120 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 120 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 120 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin söz
lü soru önergesi (6/85) 120 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 120 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 120 

12. — Denizli Milletvekili HasanJKorkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 120 

13. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim 
Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/99) 121 

14. •-— Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı 
personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/100) 121 

15. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 121 

16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru (6/103) 121 
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Sayfa 

17. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi acil 
giriş kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/106) ' 121:123 

18. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 123 

19* — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 124 

20. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 124 

21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 124 

22. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğal-
gaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/125) 124:126 

23. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (6/126) 126:128 

24. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Cinayet mi, intihar mı, kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/127) 128 

25. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin 
tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Delet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129) 128 

26. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan ko
yun yüklü gemiye ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyü-
rek'in cevabı (6/130) 128:131 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 156 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-

Kalekaya, Yeşildere, Sadıklı, Delihacılı ve Gölpınar köy yollarına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/246) 156 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-
Sadıklı, Kalekaya, Yeşildere köy yolunun geçtiği Çağırgan Deresi üzerine ne za
man köprü yapılacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin yazılı cevabı (7/247) 156:157 

3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bazı bakanların yakınlarının 
yönetim kurulu üyeliklerine tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyali'nın yazılı cevabı (7/276) 157:158 
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Snyfo 

4.—• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Köy Hizmet
leri İl Müdürlüğü işçi alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/303) 158:159 

5. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Bergama'da bulunan altın 
rezervlerinin siyanür ile ayrıştırmaya dayanan bir teknik ile elde edileceği iddia
sına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı ceva
bı (7/316) 159:191 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 131 

1. • — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) 
(S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) 131:155 
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î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars'ın en yoğun göç veren il olduğuna, bu göçü 
durduracak en ufak bir çalışma yapılmadığına; Kars'taki kömür fiyatlarının yüksekliğine; hayvan 
yetiştiricisinin, malını değer fiyattan satamadığına ve et kombinasının kapasitesinin artırıla
rak, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesinin gereğine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Ta
rım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri; 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne Alipaşa Kapalıçarşısında çıkan yangın ne
deniyle Edirne'de hayatın durduğuna ve ekonominin felce uğradığına ve bu konuda alınması 
gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Cevap verdiler. 
Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi, emperyalistlerin, milletimizi parçalamak istediğine, 

milletimizin beraberliği ve kardeşliği konusunda her zamankinden daha dikkatli olmamız ve 
omuz omuza mücadele vermemiz gerektiğine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 79 uncu Maddesine İki Fıkra Eklenmesi ve 80 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifini (2/344) geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop tüne 10 adet oto
matik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin sorusuna (6/120), Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan fırınlara ve fırın 
işçilerine ilişkin sorusuna (6/123), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, 

Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhan ilçelerine polis ve jan
darma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin sorusuna (6/124), Devlet Bakanı Akın 
Gönen, 

İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, tstanbul-Küçükçekmece Belediye Başkanına iliş
kin sorusuna (6/128), Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, 

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsavcısı, şoförü ve ko
rumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin sorusuna (6/151), Devlet 
Bakanı Akın Gönen, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim edildiği id

dia edilen Kerkük Türklerine ilişkin sorusuna (6/121), Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi. 
(6/68), (6/71),(6/l02), (6/103), (6/113), (6/125), (6/126), (6/127), (6/140) numaralı soru

lar, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
(6/73), (6/80), (6/83), (6/87), (6/90), (6/99), (6/100), (6/106), (6/108), (6/139) numaralı 

sorular, sofu sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/76), (6/115), (6/117), (6/135), (6/148), numaralı sorular, soru sahipleri izinli oldukla
rından; 
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(6/81), (6/82), (6/85), (6/88), (6/136), (6/137), (6/142), (6/143), (6/144), (6/145), (6/146), 
(6/150) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya 
mahsus olmak üzere; 

(6/129), (6/130), (6/131), (6/İ32), (6/133), (6/134), (6/147) numaralı sorular, soru sahip
lerinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan, 

Ertelendiler; 

(6/101), (6/138), (8/149) numaralı sorular da, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır 
bulunmadıklarından, düştüler. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı altında televiz
yon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketiyle ilgili iddiaları açıklığa kavuştur
mak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/11), yapılan öngörüşme-
lerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun: 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 

30 Eylül 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.15'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Mehmet Cemal öztaylan 
İstanbul Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : B&şkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

. _ _ _ o — — •—-

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, son zamanlarda ülkemizde ve Kah

ramanmaraş'ta meydana gelen anarşi ve terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî 
Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı 

BAŞKAN — İlk olarak, 17 Eylül 1992 gecesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Ulubah-
çe Köyüne teröristler tarafından yapılan baskında öldürülen 4 vatandaşımız ve 5'i ağır olmak 
üzere yaralanan 9 vatandaşımız hakkında konuşmak üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın 
ökkeş Şendiller'e söz veriyorum. 

Buyurun Efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Aslında, bu konuşmayı, geçen hafta sah günü yapmak için müracaat etmiştim; fakat, mil

letvekillerinin bir kısmına o kadar demokratik davranılıyor ki, vatandaşların öldürülmesi, kat-
ledilmesiyle ilgili bu müracaatlar bile askıya alınıyor! Bu konuda sözüme başlarken, gerek Da
nışma Kurulu çalışmalarında gerek içtüzükte yapılacak değişikliklerde, milletvekillerinin daha 
fazla söz hakkına sahip olması için gerekli değerlendirmelerin yapılmasını beklediğimizi de 
belirtmek istiyorum. 

Hepinizin yüreğini yaralayan çok önemli hadiselerin cereyan ettiği günler yaşıyoruz, bu-. 
gün bile, elimize aldığımız listeden, 1 assubay 1 uzman çavuş, 21 er, 5 geçici köy korucusu ve 
biri altı aylık bebek olmak üzere bir aileden 8 kişinin öldüğünü de hep beraber okuyor ve bağ
rımıza taş basıyoruz. 

Vatan müdafaasında, Bayrağı korumak için, bu manada şehit olan bütün güvenlik gücü 
mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Türk Milletine başsağlığı diliyoruz. 

Dünkü baskınlarda bir şey daha ortaya çıktı; "Kuzey Irak'tan gelen bilmem ne kadar te
rörist..." Bu Kuzey Irak nedir; ne oluyor?.. İşte, sakat politika kendini gösteriyor. Kuzey Irak'taki 
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durumun oluşmasında rol alanlar ve Türkiye'ye rol üstlendirenler, bu olaydan utanmalıdırlar. 
Kuzey Irak, devlet oluyor, devlet olduğunu ilan ediyor, seçim yapıyor, bilmem ne yapıyor; Tâ  
labani ve Barzani, Çankaya Köşkünde kabul ediliyor, devletin en yetkilileri tarafından kabul 
ediliyor, onlara Türkiye'den pasaport veriliyor; ama, oradan gelen anarşist ve teröristler, bizim 
karakollarımızı basarak katliam yapıyorlar... Bu nasıl politikadır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz milletvekili olarak, gerek güneyde gerek Batı Ana
dolu'da gerek Karadeniz Bölgesinde, vatandaşın içine çıkamıyoruz. Geçen gün Tokat'tan gelir
ken, gece saat 11.00 sıralarında, Çorum yakınlarında bir lokantada yemek yemek için durduk. 
Orada elliye yakın şoförle, nakliyatçıyla karşılaştık, Vatandaş, ne benzine yapılan zammı ne 
ciddî olarak dağıtılmayan gübreyi ne açlığı ne ödenmeyen hububat ve fındık parasını düşünü
yor; "önce, Meclis olarak şu kanı durdurun; bir yerlere doğru gidiyoruz" diyor. Birçok vatan
daşımız da, "harp varsa, gidelim; ama, çocuğumu askere göndermeyeceğim elimden gelirse" 
diyor. Her gün, "vatan sağolsun; bir Mehmetçik ölürse, yerine on göndeririz" diyenlerin ço
cukları artistlik yaparken, 20 yaşına kadar ayağına deri ayakkabı giydiremediğimiz Anadolu 
çocuklarının kanı üzerinde böyle beylik laf konuşanları biz çok gördük. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Vatandaş, sizden beylik laf istemiyor;' 'savaşsa savaş, barışsa barış, demokrasiyse demok
rasi; ama, bu meseleyi çözün" diyor size. ' ' * 

Ben, Kahramanmaraş'la ilgili olarak, burada, bu manada konuşmak istemiyorum; ama, 
bu yedinci konuşmam. Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, 7.1.1992 günü burada yaptığım ko
nuşmaya bir cevap vermişti. O konuşmamda geçen yıl Kahrahasânuşağı Köyüne yapılan bas
kınla ilgili olarak kendisinin hazırladığı bir raporu hatırlattığımda -o raporda yer alan tedbir
lerin başında, Elbistan'ın il olması, güvenlik küvetlerinin artırılması, hatta olağanüstü hal kap
samına alınması gibi tedbirler vardı- Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen de buraya çıkıp, "O 
verdiğimiz söze sadığız; hatta -ben bunu altı ay önce söyledim- eğer ANAP iktidarı o çareleri 
getirmiş olsaydı, Kahramanmaraş'ta bu kadar kan dökülmeyecekti" dedi. Aradan tam yedi 
sekiz ay geçti; şimdi ben, hükümete soruyorum: Şu ana kadar Kahramanmaraş'la ilgili olarak 
aldıkları tedbir nedir? 

Yine burada 30 Haziran günü konuştum: Sayın Genelkurmay Başkanı, Göksün İlçemizin 
Çardak Kasabasına gidiyor; oraya gittiğinin hemen ikinci güriü, Çardak Kasabasının karşısın
da ve 3 kilometre mesafede bulunan Karaömer Köyümüzden 5 vatandaşımız kaçırılıyor; şu ana 
kadar 5'inin de akıbeti belli değil. Aynı beylik lafları yine burada duyuyoruz; alınan bir tedbir 
yoktur. 

TDeğerli arkadaşlar, biz, meseleyi siyasî polemik yapmak niyetinde değiliz. Ben, Kahraman
maraş'ı tanırım; O sıkıntıları hep beraber yaşadık; 1978'i yaşadık, 1976'yı yaşadık; ben, mem
leketimi tanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kerçdi köyüme gidiyorum; 20 tane köy korucusu var; kendimi sanki 
Kıbrıs Rum Kesiminde hissediyorum. PKK'ya yardımcı olan, ona destek veren köyler gayet 
rahat, öbür köyler esir gibi yaşıyor. Bu millet, buna fazla tahammül etmeyecektir, ama biz, 
Hükümeti, Meclisi ve devleti uyarıyoruz, millet kendi meselesini çözmeye kalkarsa, bunun al
tından hiçbirimiz kalkamayız. Bu sözlerimi samimi duygularım olarak kabul edin; ben, vatan
daşın duygularını ve meselelerini size getirmekle mükellefim. -
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Değerli arkadaşlar, Pazarcık İlçesinin hemen 10 kilometre dibinde bulunan bir köyü, gece 
saat 10.30 civarında, sayısını bilemediğimiz bir grup terörist basıyor; makineli tüfeklerle, roke
tatarlarla, el bombalarıyla saldırıyorlar; 4 vatandaşımız ölüyor, 5'i ağır olmak üzere 9 vatan
daşımız yaralanıyor. Allah razı olsun orada bulunan güvenlik kuvvetlerimizden; gece yola çık
maları mümkün olmadığı halde çıkıyorlar ve 15 dakika içerisinde olaya müdahale ediyorlar; 
ama, ölü sayisı 4, yaralı sayısı 9'dur; teröristlerden ise yakalanan kimse yoktur. 

Efendim, destek göndermişler oraya, Gönderdiğiniz destek, Almanların hurda ve lastikli 
bilmem ne zırhlılarıdır; normal şartlarda kilometrede 2 litre benzin yakıyor, manevra gücü yok, 
hiçbir işe de yaramıyor; eğer onları, oraya gönderilen destek olarak görüyorsanız, bu yanlıştır. 
Eğer, güvenlik kuvvetleri müdahale etmemiş olsaydı veya ulaşılması mümkün olmayan bir yer
de olsaydı, o köyde daha büyük katliamlar olacaktı. . 

Değerli arkadaşlar, baştan beri sıkıntıyı anlattık. Engizek Dağı ve Nuruhak Dağı derken, 
şu anda Binboğa Dağlarına geçti terör; buralar, ikinci bir Bekaa Vadisi yapılmak isteniyor. Kah
ramanmaraş'la Binboğa'nın arası, Kahramanmaraş'la Engizek'in ve Elbistan'ın arası ortala
ma 170-180 kilometredir; ildeki güvenlik kuvvetlerini oraya nakletmek mümkün değildir, olay
lara zamanında yetişemiyor. Güvenlik kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyor; ama, 1987 
yılında 4 kişiyle eylemlere başlayan terör örgütü bugün 50-60 kişilik gruplar halinde gezer du
ruma gelmiş. Güvenlik kuvvetleri, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin basılacağı ihbarını alıyorsa, 
Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı Dağlarına bu sene hayvanlar çıkarılmıyorsa, mutlak surette o 
bölgede ciddî tedbir alınması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu manada, biz, büyük sıkıntı içerisindeyiz. Tekrar hatırlatıyorum; 
vatandaş, devletten ümidini keserse, kendi meselesini kendi çözmeye kalkar; biz, bundan endi
şe ediyoruz. Yoksa, bir evde gördüm, 15 yaşındaki bir çocuğun ayağı kopmuş, 15 yaşındaki 
bir delikanlının omzundan itibaren kolu kopmuş; canı yanan bu insanın acısını, yüreği yanan 
bu insanın hissettiklerini bizim hissetmemiz mümkün değildir. 

. Pazarcık Devlet Hastanesini yapmışsınız; gelen yaralılara anında müdahale edecek bir doktor 
yoktur. Bir doktor tayin etmişsiniz; o da, Hırîstiyandır, Hıristiyanlık propagandası yapmakla 
meşguldür ve gelen vatandaşa da ona göre muamele etmektedir. Pazarcık gibi hassas bir böl
geye, Hıristiyan olan ve oradaki şer güçlerle ortak çalışanbir insanın tayin edilmesine de bir 
mana veremedim. Bu manada, Pazarcık'ta, bugün bir köyde, yarın öbür köyde başka bir çatış
ma bekliyoruz; köyleri basacaklar; beklediğimiz hadiseler tek tek çıkıyor. Hükümetten, Pazar
cık Devlet Hastanesine birkısım doktorların daha gönderilmesini bekliyoruz; çünkü, en azın
dan ilk tedavinin orada yapılması gerekirken, hastane boş durmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu manada ben, vatandaşın hissiyatını size iletmekle mükellefim 
ve bu konuda en az altı defa konuştum, özellikle bu şartlarda, güvenlik bakımından, Elbistan 
İlçesinin il yapılıp, bir ilde bulunması gerektiği kadar güvenlik kuvvetinin orada bulunmasına 
imkân sağlanması lazım; başka bir manada değil. 

Bakın, söylüyorum: Mardin'de, Diyarbakır'da, Tunceli'de ve Hakkâri'de olan teröre ben
zemez Kahramanmaraş'taki terör; Çünkü, PKK'ya destek olanı, besleyeni, çocuğunu ve ada
mını göndereni, vatandaş biliyor, köyler birbirini iyi tanıyor; bizim endişemiz bu manadadır. 

özellikle Engizek, Binboğa ve Nuruhak Dağlarında güvenlik kuvvetlerinin ve tedbirleri 
artırılması lazım. Orada bir helikopter dahi yoktur. Bu konuda daha önce yaptığım konuşmalar 
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sırasında, birkısım arkadaşlarımız, "duygu sömürüsü yapıyorsunuz" dediler; ama, o günden 
bu tarafa katledilen vatandaş sayısı 40'ı geçti; bu duygu sömürüsü değildir. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Şendiller. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Hükümetten, bu manada ciddî tedbirler almasını istiyoruz. Beylik laflar konuşmakla bu 

meselelere çözüm bulamazsınız. "Bir Mehmetçik ölür, yerine on getiririz" diyenlerin çocukla-
. rının önce askere gitmesi lazım. Vatandaş bana bunu soruyor ve ben bunu size getirmekle mü

kellefim. "Savaş varsa, savaşalım; ama, oğlumu askere göndermeyeceğim" diyor vatandaş. Bu, 
vatandaşın duygusudur; gerisi size kalmıştır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Ayaz; buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Sayın İçişleri Bakanımız rahatsızlığı sebebiyle burada bulunamıyor; onu peşinen ar
kadaşlarıma ifade edeyim. 

Sayın ökkeş Şendiller'in, "günümüzde önemli olaylar yaşıyoruz; özellikle Kahramanma
raş ve çevresinde meydana gelen olaylar devam ediyor; defaatla bu konuyu ikaz etmemize rağ
men, herhangi bir tedbir alınmıyor" şeklindeki beyanlarına, müsaade ederseniz kısaca cevap 
vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli millletvekilleri; biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
konular, çeşitli toplantılarda görüşüldü, müzakere edildi, konuşuldu ve Yüce Meclisin bu konu 
üzerindeki görüşmeleri, tüm partilerin ve milletvekillerinin müşterek mutabakatlarıyla yüce mil
letimize duyuruldu. Bu suretle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, belkide tarihimizde az rast
lanan bir şekilde, hep birlikte mutabakat halinde bir konu üzerindeki hassasiyeti de tescil edil
miş oldu. 

Hükümetimiz, işbaşına geldiği günden beri, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sorunun 
çözümü konusunda her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. Konu, dünden bugüne oluş
muş bir konu değildir -burada da defaatla görüşüldü- geçmişten günümüze gelen ve belli se
beplere dayanan bir konudur. Hükümet olarak göreve başladığımızdan beri, konunun önlen
mesi ve sorunun çözümü için lazım gelen tüm tedbirler alınmıştır ve eksik görülen yönlerin 
süratle takviye edilmesi, kapatılması ve alınacak yeni tedbirler varsa, bunların da alınması yo
lunda her türlü çalışmalar yapılmaktadır. 

Daha birkaç gün önce, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, Sayın Genelkurmay Başkanının 
ve benim, beraberimizde kuvvet komutanları olduğu halde, yapmış olduğumuz geziyi, tahmin 
ediyorum biliyorsunuz. Yapmış olduğumuz bu gezi sırasında, Diyarbakır'da ve diğer illerimiz
de, karakollarımızda görev yapan güvenlik güçleriyle yapmış olduğumuz temaslarda, güvenlik 
güçlerimizin morallerinin son derece yerinde olduğu ve görevlerinin tam anlamıyla bilinci için
de hazırlıklı bulundukları, basınımızın da müşahedesiyle görülmüştür. Söylenen her şeye rağ
men, güvenlik güçlerimizin, bugün, ihtiyacı olan her türlü araç ve gereçle takviye edildikleri, 
çeşitli defalar ifade ettiğimiz gibi, ortadadır. 
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Zaman zaman meydana gelen olaylar sebebiyle, bazı eksikliklerin ve aksaklıkların olduğu 
ifade ediliyor. Özellikle biraz önce Sayın Şendiller'in de ifade ettikleri gibi, helikopter eksikli
ğinden veya başka konulardan bahsediliyor. Aslında, şu anda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'
da, güvenlik güçlerimizin elinde, 150'nin üzerinde helikopter vardır. Burada, özellikle 1992 yılı 
Mayıs ayından itibaren, daha önceden hazırlanmış planlara uygun şekilde ve tamamiyle bu
gün içinde bulunulan konuyla ilgili olarak yetiştirilmiş, eğitilmiş birliklerimiz bulunmaktadır 
ve bu birliklerimiz, alınan tertip ve tedbirlere uygun olarak, görevlerini, en iyi şekilde ve tam 
bir moral içerisinde yerine getirmektedirler. 

Buna rağmen birtakım olayların cereyan etmesi ve çeşitli tarihlerde meydana gelen olaylar 
dolayısıyla şehit verilmesi, tabiî ki, olayın tabiatından kaynaklanmaktadır. 

Bu tür olaylarda, karşı tarafın yani eşkiyanın, ne zaman ve nasıl geleceği, elbette önceden 
bilinmesine ve birçok konuda hazırlıklı olunmasına, rağmen oradaki şartların ve özellikle coğ
rafî durumun önemi ve özellikleri dolayısıyla, bazı ani baskınlar, şehit verilmesi sonucunu do
ğurmaktadır; ancak, dikkat buyurulacağı üzere ve müşahede edildiği gibi, güvenlik güçlerimi
zin anında yapmış oldukları müdahaleler, vermiş oldukları karşılıklar ve yapılan operasyonlar 
sonucunda; dün meydana gelen olaylarda da olduğu gibi, eşkıyaya büyük kayıplar verdirerek 
olayın bastırılması ve önlenmesi sağlanmaktadır. 

Elbette, güvenlik güçlerimizin mensubu olan değerli evletlarımızın kaybından hepimiz üzün
tü duyuyoruz; hiçbir zaman genç bir evladımızın kaybedilmesini arzu etmeyiz; ama, güvenlik 
güçlerimiz (polisimiz, jandarmamız) ve ona yardımcı olan kuvvetlerimiz, elbette bu olaylar için 
yetişmiştir; bu olaylar için vardır ve bunlarla mücadele edecektir. Bunlar, yetiştirildikleri za
man etmiş oldukları yemine uygun olarak, elbette, gerektiğinde canlarını da feda etmektedir
ler; buna elbette gönlümüz razı değildir; ama, bu memleketin bölünmesine ve parçalanması
na, elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisinin müteaddit defalar burada ifade ettiği ve Türk mil
letine açıkladığı şekliyle, müsaade etmeyeceğimize göre, onu bölüp parçalamak isteyenlere karşı 
mücadeleyi bu güçlerimiz devam ettirecektir ve bu mücadelede de mutlak surette başarıya ula
şılacaktır. -

Türk ulusunun, meseleye hassasiyetle baktığı elbette bilinmektedir; ama, bunun bir ihkak-ı 
hak şekline dönüştürülmesi ve doğrudan doğruya vatandaşın meseleye müdahil olması şeklin
deki bir düşünceyi de hiçbir zaman tasvip etmeyiz. Devletin bu meseleyi halledecek kuvveti 
vardır, onunla görevli olan güçleri vardır; bunlar, mutlak surette bu görevleri yapacaklardır. 
Türk vatandaşının moralini bozacak şekilde, bu meselenin halledilemeyeceği yolundaki endi
şelere, tahmin ediyorum ki, bu kürsülerde yer olmaması gerekmektedir; çünkü, Türk ulusu, 
bütünüyle, bu meselelerin halledilmesi yolundaki inancını ve iddiasını ifade etmiştir. Gerek Hü
kümetimiz gerekse Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz, görevinin bilinci içerisin
de, meselenin çözümü yolundaki çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Sayın Şendiller'in bahsetmiş oldukları tedbirler alınmaya devam etmektedir, Kahraman
maraş ve çevresinde de alınmaya devam etmektedir. Kendilerinin bu yoldaki ikazlarına ve bize 
vermiş oldukları bilgilere teşekkür ediyoruz. Kendilerinin gösterdikleri istikamette ve belirttik
leri hususlarda gerekli olan her türlü tedbir alınacaktır ve Yüce Meclise tekrar arz ediyorum; 
Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin çalışmalarıyla ve bugün sahip oldukları mo
ral ve imkânlarla, mutlak surette, bu meselenin üstesinden gelinecektir. 
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Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bir konuda açıklama yapmak istiyorum. 
Efendim, Sayın Kahramanmaraş Milletvekili konuşurken, Kahramanmaraş ilimizde bazı 

köylülerin PKK'ya yardımcı olduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ta PKK'ya yardım eden köy 
olduğunu sanmıyorum. Kahramanmaraşlılara haksızlık olmaması ve bunun zabıtlara geçmesi 
bakımından arz ediyorum. 

2. — Kayseri Milletvekili Aykat Edibali'nin, Kıbrıs'taki taraflar arasında yapılması ka
rarlaştırılan ikinci tur görüşmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yadımcısı Erdal inönü'nün cevabı 

BAŞKAN — Kıbrıs konusunda, Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibali'ye gündem dışı söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. 
AYKUT EDİBALİ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve say

gıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, 26 Ekimde Vasiliu ile Denktaş, birinci raundunu daha önce ger

çekleştirdikleri Kıbrıs ile ilgili müzakerelerin ikinci raundunu noktalayacaklar. Türkiye Cum
huriyeti, Kıbrıs'ta garantörlük hakkını anlaşmalarla elinde tutan, olayryakından takip etmek 
mecburiyetinde olan bir devlettir ve olayın içindedir. Bu itibarla, 26 Ekim randevusu olacak 
mı olmayacak mı; olacaksa, Güvenlik Konseyinin almış olduğu mahut karar çerçevesinde ve 
Gali'nin raporu çerçevesinde Türkiye'nin ve Yüce Meclisin Kıbrıs konusundaki tavrı ve kararı 
ne olacaktır; bu konularda Yüce Meclisi, özellikle iktidarı, Anamuhalefeti ve Mecliste temsil 
edilen tüm parti liderlerini göreve çağırmak ihtiyacını duyuyorum. Kıbrıs konusunda, bu Mec
lis, bir millî politika tayin ve tespit etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, uzun yıllardan beri, Kıbrıs konusunda ve benzeri konularımız da, 
milletlerarası platformlarda ağır bir Batı baskısı altında cereyan eden müzakereler sebebiyle, 
maalesef, istenilen ve Türkiye'nin menfaatlarına uygun sonuçlar istihsal etmek son derece zor 
olmuştur. Bu itibarla, yıllar evveline dönerek, rahmetli İnönü'nün, Birlişmiş Milletlerin Kıbrıs 
konusunda almış olduğu bir karar üzerine söylediği acı sözleri tekrarlamak gereğini duyuyo
rum: "Acaba, 774 sayılı Güvenlik Konseyi kararı, Kıbrıs davasına ne ölçüde etki edecektir?" 

Değerli milletvekilleri, 40 bin insanın dördüncü defa göç etmesini kabul ettirecek, Türki
ye'nin güvenliğini tehlikeye düşürecek, Türkiye'yi 1974 öncesi ortama sürükleyecek ve Kıbrıs 
Türklerini temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakarak onları Rum ekseriyetinin insafına 
terk etmekle sonuçlanacak tavsiye mahiyetindeki herhangi bir karara, elbette bıı.Yüce Meclis 
izin vermeyecektir. Şüphesiz ki, bu tür telkin ve, tavsiyelere, yani baskılara boylan eğebilecek 
hiçbir hükümet de Türkiye'de yaşama imkanına sahip değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin Kıbrıs davasında ve benzeri davalarında peşin hüküm
lerle hareket ettiği sabit olan -özellikle Amereka'da yaklaşmakta bulunan seçimler münasebetiyle-
müttefiklerimizin ve dostlarımızın, Kıbrıs davasında resmen yanımızda yer almaları ne kadar 
sıkıntılı olursa olsun, Güvenlik Konseyi kararı gibi kararların ve Gali'nin raporu gibi, doğru
dan doğruya, Kıbrıs Türklerini, Rumların insafına terk etmeye matuf görünen manevraların, 
Yüce Heyetinizden, hakettiği cevabı alacağı inancındayım. 
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Yine, burada, Sayın Başbakandan ve Sayın Başbakan Yardımcısından şunu sormak isti
yorum: Türkiye'nin uzun yıllardan beri kıbrıs davasını milletlerarası platformlarda müzakere 
ettirmemek yolundaki prensip kararına, teamülüne aykırı olarak, bir seneden beri Denktaş üze
rinde açıkça yoğunlaşan baskılar, Türkiye'nin müzakerelerin cereyan etmesi için bir toprak ta
vizi vererek Rum tarafına jest yapması yolundaki telkinler ortada iken, tahmin edilmesi aşağı 
yukarı mümkün olan Vasiliu-Denktaş konuşmalarının Türkiye üzerinde ciddî ve ağır bir baskı 
denemesiyle sonuçlanması mümkün iken, acaba neden, bu konuda gerekli tedbirler, önlemler 
alınmamıştır? 

Diğer taraftan, Kıbrıs konusu etrafında Türkiye üzerinde yoğunlaştırılan baskılar karşı
sında -Batı basınında çıkan- Türk Devletinin en üst noktasında bulunan zatın yaptığı müzake
relerde, Dışişleri Bakanlığından herhangi bir temsilcinin bulunmadığı ve konuşmaların zapta 
alınmadığı bu toplantılarda, acaba gerçekten, Kıbrıs üzerinde toprak ve Türkiye'nin 1974'ten 
beri temin etmiş olduğu millî haklardan taviz manasına gelebilecek herhangi bir taahhütte bu
lunulmuş mudur? Böyle bir taâhüdün olup olmadığını Yüce Meclisin müzakere etmesini ve 
soruşturmasını rica ediyorum. Evet, Türk Milleti adına, Türk Devleti adına, Kıbrıs'ta birta
kım tavizlerin verileceği konusu, zabıtsız da olsa, yapılan birtakım müzakerelerde ele alınmış 
mıdır; Türkiye adına bu taahhütlerde bulunulmuş mudur? Bu soruşturmanın bir an evvel ya
pılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
AYKUT EDİBALt (Devamla) — Tabiî Sayın Başkan, 
Değerli milletvekilleri, 26 Ekimde yapyılacak müzakerelere az bir zaman kalmıştır. Bu ko

nuda icrayı aydınlatacak, Türk Milletine teminat olacak, dünyaya da kararımızı belirtmek üze
re, Kıbrıs konusunda millî mutabakata dayalı bir millî politikanın Yüce Heyetiniz tarafından 
tespit ve ilanını ve tespit edilmiş bu politikanın ısrarla, samimiyetle Yüce Meclis tarafından 
uygulanmasını istirham ediyorum. Bu maksatla da, en kısa süre içerisinde özel gündemle Meclisin 
toplanarak Kıbrıs politikası konusunda karar vermesini rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak görüşlerimizi, millî bir politikanın 
tespit ve tayinine medar olmak üzere, ölçüler halinde ifade etmeye çalışıyorum. 

1. Toprak, anayasa, hürriyetler ve göçmenler meselesi hiçbir şekilde Türkiye'yi 1974 ön
cesi felâketli Kıbrıs ortamına götürmemelidir. Türkiye için, Kıbrıs Türkleri için, 1974 öncesine 
dönüş asla mümkün olamaz. 

2. Londra ve Zürih anlaşmalarıyla doğan haklarımız sürekli olarak saklı kalacaktır. Hiçbir 
platformda bu hakların münakaşasını kabul edemeyiz. Türkiye'nin garantörlüğünü, Türkiye'
nin Kıbrıs üzerindeki haklannı hiçbir şekilde müzakere ettirmeyiz. 

3. Kıbrıs konusunda, toprak, anayaysa, göçmenler, haklar ve benzeri konular hiçbir şe
kilde ayrı ayn paketler halinde ele alınmamalıdır. Bunlar bir küldür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ga-
li'nin istifasını istemelidir ve Güvenlik konseyi üyelerinin yanlış tutumlarının düzeltilmesini ta
lep etmeledir. 

Amerika'nın ve Güvenlik Konseyinin aleyhimizde tezahür etmiş bulunan tavrının değiş
mesini talep etmeli ve Kıbrıs Bağımsız Devletinin ilanı için derhal harekete geçmeliyiz. 
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Bağımsız Kıbrıs Devleti tezi artık gündemde olmalıdır. Kıbrıs'ta bir federasyonun yaşa
masının fevkalade zor, sunî bir çözüm olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan, yıllar evvel bu 
konuda görüşlerini ifade etmiş bir arkadaşınız, bir vatandaş olarak, Türkiye'de fedaratif tezin 
artık geçerli olmadığını ve "Bağımsız Kıbrıs" tezinin geçerli olması lazım geldiğini ifade eden 
Sayın Ecevit ve benzeri tüm liderlerin görüşlerinden, artık bir millî mutabakatın hâsıl olmaya 
başladığıdır. Bu millî mutabakat yolunda Sayın Demirel'in ve Sayın inönü'nün ciddî ve sami
mi gayretler içinde olacaklarına inanıyorum ve bugün Türkiye'nin hedefi Bağımsız Kıbrıs Devleti 
olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, elbette ki... 

BAŞKAN — Sayın Edibali, lütfen bağlayın. 

AYKUT EDİBALİ (Devamla) — İzninizle, Sayın Başkan... 
Kıbrıs konusunda bir millî politikanın tespit, tayin ve uygulamasını denetleme görevini 

almış bulunan Yüce Meclisin bu çalışma tarzıyla; mevcut İçtüzük ve yıllardan beri değiştiril
memiş bulunan grup nizamnameleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin konuşma hak
larını -en önemli konularda bile olsa- sınırlayan bu çalışma tarzıyla, Türkiye'nin çözmeye mec
bur bulunduğu anarşi, Güneydoğu Anadolu meselesi, Kıbrıs, Bosna-Hersek, Azerbaycan gibi 
çok önemli devasa problemlerde Yüce Meclisin gereken etkinliği göstermesinin mümkün ol
mayacağını üzülerek ifade etmeliyim. 

Değerli milletvekilleri, başlaması mutlaka gerekli olan demokratikleşmenin, önce bu Mec
listen başlatılması gerektiğini ifadeyle, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (BBP, RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tabiî, bir an önce İçtüzükteki sınırlamalar görüşülür, 
kabul edilirse iyi olur. Sayın Edibali 5 dakikalık konuşma hakkını 14 dakika olarak kullandı. 
Tüzük değiştirilirse kaç dakikaya çıkarılır bilemiyorum; tabiî bu da Meclisin takdirindedir. 

AYKUT EDİBALİ (Kayseri) — Efendim size teşekkürlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Edibali, bizimle ilgili bir husus yoktur. Biz de teşekkür ederiz. 

Sayın Edibali'nin konuşmasına cevap vermek üzere, Başbakan Yayrdımcısı Sayın Erdal 
İnönü; buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ 
ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kayseri Milletvekili Sayın Edi-
bali'nin Kıbrıs konusundaki düşüncelerini dinledik. Hükümetin bu konudaki görüşünü bilgi
lerinize sunmak ve Dışişleri Bakanına vekâlet ettiğim için huzurunuzdayım. Hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Kıbrıs konusu yılllardır ulusumuzun dikkatle izlediği bir ulusal dava halinde devam edi
yor. Geçmiş hükümetlerin hepsi bu konuda çok dikkatli bir politika yürüttüler. Şimdi, Hükü
metimiz, yerleşmiş bir politikayı büyük dikkatle götürüyor; bunun sorumluluğu hükümette ve 
demokrasimizin hukuk devleti yapısı içinde de başka türlü olamaz. Ancak, parlamentoda ya
pılan konuşmalar, muhalefet partilerinin görüşleri her zaman dikkate almıyor. Çünkü, bu po
litika, yıllardır sürdürülen bir politikadır ve adeta bîr maraton rhüsabakasıdır. Her hükümet 
gibi, biz de Kıbrıs'taki Türk toplumunun haklı davalarını her zaman savunmak ve kalıcı bir 
barış içinde çözüme götürmek yolunda gayret sarfediyoruz. Bugün de durum aynıdır; Orada 
kalıcı bir barış olsun istiyoruz. Bu kalıcı barış iki toplumun görüşmeleriyle, iki toplumun rızasıyla 
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sağlanacaktır. Hiçbir şekilde, bir tarafa baskı yaparak elde edilecek bir çözüm, çözüm olamaz 
ve bu sürekli kavgayı yine besler. Çözüm, ancak iki tarafın gönül rızasıyla varılacak ve buna: 

götürecek yolda görüşmelerle olur. 
Son defa New York'ta yapılan görüşmelerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin aracı

lığıyla yapılan görüşmelerde mesafe alınmıştır; ancak, kimse yanılmasın. Birçok konular gö
rüşülmüştür ve hiçbir konuda tek başına anlaşma söz konusu değildir; hepsi görüşüldükten 
sonra, hepsi üzerinde bir anlaşmaya varılırsa, o zaman anlaşma olmuş olacaktır. Tek tek ele 
alınan konuların hiçbirisi tarafları bir anlaşmaya tek başına götüremez ve hiç kimse de, "Bu 
tek konuyu görüştük, işte bu konuda şuraya geldiniz, bundan sonra bunu artık böyle kabul 
edeceksiniz" diyemez. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla yapılan görüşmenin te
mel felsefesi, temel ilkesi budur. Her şey görüşülecek, sonunda anlaşmaya varılırsa, o zaman 
çözüm bulunacaktır. 

Sayın Denktaş, o görüşmelerde çok dikkatli, özverili; ama kararlı davranmıştır; hiçbir şe
kilde haklı davasından ödün vermeden görüşmeleri sonuna kadar götürmüş ve toprak konusu, 
yerlerini değiştirmiş göçmenler konusu ötesinde, anayasal konular da ele alınabilmiştir. Bu, 
büyük bir ilerlemedir. Ondan sonra, yazık ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 774 sa
yılı Kararı, orada varılan noktayı tamamıyla yansıtmayan ve daha ziyade Rum tarafının istek
lerine uygun intibaı veren bir karar olmuştur. Bu kararın böyle çıkması bir talihsizliktir. Buna 
itirazımızı hep söyledik, şimdi de söylüyoruz; ama bu kararın içinde de, 26 Ekimde bir araya 
geldiklerinde, görüşmelerin iki tarafın rızasıyla sonuca varmasını sağlayacak bir öngörüşme, 
bir zemin hazırlama kararı var, yolu var; şimdiki mesele de budur. Oraya gitmeden evvel, Bir
leşmiş Milletler temsilcileri her iki tarafla görüşecekler ve orada iki tarafın kabul edeceği bir 
noktaya götürecek zemini hazırlayacaklardır. Şimdi bu noktadayız. Sayın Denktaş ile Hükü
metimiz sürekli görüşmektedir ve bu hazırlık görüşmelerinin olumlu bir noktaya gelmesi için 
Sayın Denktaş çaba sarf ediyor; tabiî, Hükümet olarak biz de bunu yapıyoruz. Mesele, bu gö
rüşmeleri böyle olumlu bir zeminde götürerek, New York'ta da bunlara devam etmektir. Ora
da, hiçbir şekilde Türk tarafının, Sayın Denktaş'ın kabul etmeyeceği, kalıcı olmayacak bir çö
züm söz konusu olamaz, bugüne kadarla yaklaşım şekli yine devam edecektir. 

Yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, görüyoruz ki, bir acele içinde, bir an evvel çözü
me ulaşılsın istiyor. Bunu herkes istiyor; bunu Kıbrıs'taki iki toplum da istiyor; ama bu, ancak 
iki tarafın gönül rızasıyla bir sonuca varmasıyla mümkün olur. Acele ederek; bir tarafın (Türk 
tarafının) kabul etmeyeceği bir çözümü hiçbir şekilde zorlayamazlar, böyle bir şeyde söz konu
su olamaz. Bunu, bütün dünya biliyor, Güvenlik konseyi de biliyor. 

Mesele budur ve umudumuz, 26 Ekimden önce yapılan görüşmeleri her zamanki kararlı
lığıyla yürütecek Sayın Denktaş'ın ve Ona yardımcı olacak Hükümetimizin olumlu bir zemini 
meydana getirmesi ve bu zemin içinde yapılacak görüşmelerin, 26 Ekimde başlayacak görüş
melerin olumlu bir sonuca katkı yapmasıdır; bu da, dünya için önemli bir sonuç olacaktır, 
Kıbrıs için kalıcı bir barış elde edilmiş olacaktır, bizim için önemli bir sonuç olacaktır ve Kıb
rıs'ta iki toplumun birbirleriyle anlaştıkları ortaya çıkacaktır. Anlaşma olmazsa, görüşmeler 
devam edecektir ve bu görüşmelerin gösterdiği yolda bir çözüm ortaya çıkacaktır. Bu çözüm, 
Kıbrıs'ı bir bağımsız, iki bağımsız devlete götürür mü; onu, ancak bu görüşmelerin seyri gös
terecektir. Şimdi, iyi niyetle oraya gitmeden evvel, burada yapılacak görüşmelerde zemin ha
zırlanması söz konusu, ondan sonra da bu zemin üzerinde kalıcı bir barışa gitmek söz konusu. 
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Sayın milletvekilleri, tekrar ediyorum; Hükümetimizin, hiçbir şekilde, Kıbrıs Türk Toplu
munun haklı davasını bırakmaz, o haklı davanın savunuculuğunu, bugüne kadar olduğu gibi, 
yapmaya devam eder; iki tarafın rızasıyla varılacak kalıcı bir barışa götürecek gayrete devam 
eder. Bu konuda hiçbir kaygınız olmasın. Büyük Meclisimizin bu konudaki görüşlerini her za
man dinlemeye hazırız. 

< ' • ' . . • ' " 

Bu görüş ve inançla, hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 
Daha önce alınmış karar doğrultusunda, bir saat kadar, sözlü soruların görüşülmesine 

zaman ayıracağız. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1, — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon-Şuhut Sağlık Meslek Lisesine öğ

renci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in ceyabı (6/68) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon-Şuhut Sağ
lık Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın özsoy buradalar mı? Buradalar. 
Yanıt verecek Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 

Sayın Erdal İnönü'nün Afyon'u ziyareti sırasında yaptığı toplantıda, Şuhut SHP İlçe Baş- w 

kanı, Şuhut Sağlık Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihanda tüm DYP'Iilerin ço
cuklarının alındığını, hiç bir SHP'linin çocuğunun giremediğini şikâyet etmiştir. 

1) Bu iddia doğru mudur? 
2) Afyon'da infial uyandıran bu olaydan dolayı herhangi bir tahkikat yapılmakta mıdır 

veya imtihanın iptali düşünülmekte midir? 
BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Af
yon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy tarafından, Afyon-Şuhut Sağlık Meslek Lisesine 
öğrenci alımıyla ilgili olarak verilen sözlü soruya cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. 
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Afyon-Şuhut Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu bölümüne 60 öğrenci alınması için 
sınav açılmış, valilikçe sınav komisyonu teşkil edilmiş, 2-7 Ocak tarihleri arasında önkayıt iş
lemleri ve 13 Ocak 1992 tarihinde de sınav yapılmaştır. Afyon Valiliğince 16 Ocak 1992 tarih 
ve özel Kalem 11/27 sayılı yazıyla, söz konusu sınav için yürütülen işlemlerde usulsüzlükler 
yapıldığınin Bakanlığa bildirilmesi üzerine, konu, 17 Ocak 1992 tarihinde Teftiş Kurulu Baş
kanlığına intikal ettirilmiş, 21.1.1992 tarih ve 170 sayılı inceleme ve soruşturma emri verilerek, 
derhal tahkikata başlanılmıştır. 

Yapılan teftiş sonucunda, düzenlenen 24 Şubet 1992 gün ve 3 sayılı raporda, giriş sınavı
nın hazırlık, yürütme ve sonuçlandırma safhalarında, sınav sonuçlarını etkileyebilecek bir usul
süzlük ve mevzuata aykırılık tespit edilemediği, sınav iptalini gerektirecek bir husus ve ilgili 
görevliler hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı yönünde görüş belirtilmiştir. Bu durum
da, soru önergesinde yer alan iddialar doğru olmadığı gibi, sınavın iptalini gerektirecek bir 
husus da söz konusu değildir. 

Bilgilerinize saygıyla sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özsoy; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 ay sonra 

da olsa, Sayın Devlet Bakanının Sağlık Bakanı adına verdiği cevaba teşekkür ederim. Ben, yal
nızca bir imtihan konusunu Meclis kürsüsüne getirmekteki maksadımızı açıklamak için huzu
runuzdayım. 

Burada konuyu teşkil eden şikâyet, ne şahsımla ne de herhangi bir şikilde partimle ilgili
dir; sadece, olağanüstü kurultay dolayısıyla Sayın Erdal İnönü'nün Afyon'u ziyareti sırasında, 
Şuhut SHP İlçe Başkanının kendi Genel Başkanına yakınması basına intikal ettiği için getiril
miştir. Bakınız, SHP İlçe Başkanının Sayın İnönü'ye söylediklerini huzurlarınızda gazeteden 
okuyorum: "Şuhut'ta yapılan imtihanda DYP'lilerin çocukları alınmıştır, hiçbir SHP'linin ço
cuğu alınmamaktadır. DYP'liler bu yüzden bize düşmanca davranmaktadır" denilmekte. 

Efendim, imtihanda şu veya bu çocuk alınabilir, tahkikat yapılabilir veya yapılmayabilir. 
Buradaki maksat şuydu: Bu, bir sembolik soruydu, on ay evvel başlatılan partizanca tutumun, 
bugün artık, boyutlarının, işgale kadar gelişi şeklindeydi ve çocuklara kadar indirilmiş bir par
tizanlık olayını protesto için bu sözlü soru sorulmuştu. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2, — îçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/71) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İçen Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yücelen?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu
sunu saygılarımla arz ederim. 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Aralık ayının ikinci yarısında Hükümetinizce tüpgaza yapılan zam, vatandaşların tepkisi 
üzerine düşürülmüştü. O günden bugüne onar günlük aralıklarla tüpgaz fiyatı bayilerde zamlı 
satılmaktadır. 

Sorular : 
1. Tüpgazda on günde bir yapılan fiyat artışı Hükümetin bilgisi dahilinde midir? 
2. Bu artışlar Hükümetin bilgisi dahilinde ise, vatandaşın tepkisinden korkulduğu için 

mi az az yapılmaktadır? 
3. Tüpgaz mart ayı sonunda kaç lira olacaktır? 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Akın Gönen; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçel 

Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in soru önergesini cevaplandırmak üzere huzurları-
nızdayim. 

Bilindiği gibi, 14 Haziran 1989 tarih ve 3571 sayılı Kanun ile 79 sayılı Kanunun 5 inci mad
desinde yapılan değişiklik sonucu, petrol ürünlerinin satış fiyatları, dolar kurundaki artışlar 
ve dünya piyasa fiyatları dikkate alınmak suretiyle, serbest piyasa koşulları çerçevesinde rafi
neriler ve dağıtım şirketleri tarafından serbestçe belirlenmektedir. Fiyat artışları, serbest eko
nomi sistemi içinde, maliyetlerdeki değişikleklere göre, rafineri şirketleri tarafından yapılmak
tadır. 21.12.1991 tarihinde yapılan yüzde 10'luk zamla, 12 kilogramlık tüpün Ankara'daki satış 
fiyatı 30 bin Türk Lirasından 33 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. 21 Aralık 1991 tarihinde tespit 
ve ilan edilen fiyatlar, Mart 1992 ayı için de gerçerli olmuş; ancak, maliyetlerdeki artış sebebiy
le 11 Nisan 1992 tarihinde yüzde 5 zam yapılmış ve 33 bin liralık fiyat 35 bin liraya çıkarılmıştır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yücelen. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş

larken hepinize saygılar sunuyorum. 
1991 Aralık ayının ikinci yarısında tüpgaz fiyatının 50 bin liraya çıktığı bir zamanda, bu 

işten sorumlu Devlet Bakanının televizyon ve radyodaki, tüpgaz fiyatlarının vatandaş lehine 
düşürüldüğü beyanı üzerine bu sözlü soruyu sormuştum. 

Sayın Bakanın burada okuduğu 1989 yılında çıkan genelge, 1990 ve 1991 yılları için de 
geçerliydi. Yine bu soruyu, kendileri Hükümet olmadan önce, Türkiye'de her akaryakıt fiyatı 
ayarlamasında, her tüpgaz fiyatı ayarlamasında, 800 liralık benzinin 2 500-3 000 liraya satıldı
ğı, sattırıldığı; vatandaşın buna layık olmadığı ve ileride iktidar oldukları zaman dışarıda litre
si 800 lira olan benzini Türkiye'de de vatandaşa 800 liraya vereceklerini taahhüt eden bir Hü
kümet oldukları için sormuştum. 
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Şu anda 12 kilogramlık tUpgazın fiyatı 50 bin lira. Eğer, hakikaten tüpgazın fiyatı serbest 
piyasa koşulları içerisinde teşekkül edecekse, serbest piyasa ekonomisine inanmışlarsa, o za-. 
man, Devlet Bakammn, devletin radyo ve televizyonundan tüpgaz fiyatlarım geriye çekmesini 
söylemesini anlayamadım. Eğer serbest piyasa ekonomisine, aralık 1991 yılı içerisinde inanmı
yor da, 1992 yılı içerisinde inanmaya başladılarsa ve eğer bundan sonra akaryakıt ve tüpgaz 
fiyatları, daha önce alınan karar gereğince, serbest piyasa koşulları içerisinde oluşacaksa, o 
zaman zaten böyle bir sözlü soruyu gündeme getirmezdim ve aslında böyle cevaplar istiyordum. 

Hükümetin daha önceki verdiği sözler çerçevesinde, vatandaşın evinde yemeğini, aşım kay-
, natacağı tüpgaza fazla zam yapmaması, onun üzerindeki fonları kaldırması gerekir. Arkadaş
larım şimdi diyeceklerdir ki:"Siz de iktidar da iken zam yaptınız, siz de bakan iken zam yaptı
nız..." Ama, şu son bir sene içerisinde tüpgaza yapılan zam hiçbir dönemde yapılmamıştır. 
Tüpgaz fiyatları 20 bin küsur liradan, 8 ay gibi kısa bir sürede, 50 bin liraya çıkarılmıştır. Va
tandaşın aşım kaynatacağı tüpgaza zam yaparken, yaptırırken biraz insaf ölçüleri içinde dav-
ranılması gerektiği kanaatindeyim. 

Saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin kamuda yapılan ata
malarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. (ANAP sıralarından "Başbakan burada Sayın Başkan" 

sesleri) 
Hükümet adına bir bakan yanıt verecek, oda yok. Siz bunu biliyorsunuz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Başbakan burada, soru Başbakana soruluyor Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hem de bunu bakanlık yapmış olanlar söylüyor... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Aslı varken vekili sorulmaz ki Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir efendim. 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya diiştüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Haiinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli 
bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/80) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet 
Hastanesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , ' ' 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Artvin İl Devlet Hastanesi Kadın-Doğum Uzmanı Dr. Mete Ünal'ın, bazı kişilere parayla 
rapor verdiği ve devamlı olarak parası olmayan hastalarla ilgilenmemesi nedeniyle, tahkikat 
geçirmiş; özellikle benim yakın akrabam olan, Kültür Müdürlüğünde görevli Şengül Sezgin'e 
2 ay, para karşılığı rapor verilmiştir. Teftiş neticesinde görevden alınması kararlaştırılmıştı. 

Bu nedenle; 

1. Teftiş raporu ile tayini Artvin'den Mardin'e çıkan Dr. Mete Ünal'a niçin hâlâ tayin 
tebliğ edilmiyor? 

2. Teftiş raporunun,iptalini mi düşünüyor sunuz? Yoksa derhal tayini tebliğ edip, ilgili-
. 1er hakkında gereğini mi yapacaksınız? 

3. a) Dr. Mete Ünal, son 3-4 ay içerisinde 300 milyon TL.nin üzerinde sıfır kilometre ' 
Mercedes Marka otomobil aldığı doğrulandı, sizce bu doğru mu? 

b) ' Bir doktorun bu parayı kazanabilmesi için ne kadar vergi ödemesi gerektiğini Art
vin Defterdarlığından sormayı düşünür müsünüz? 

c) „ Gizli bulunan memur mal beyanından, mal varlığını kontrol ettirmeyi düşünü
yor niusunuz? . . • - • 

BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sa
yın Süleyman Hatinoğlu'nun sorusunu cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım.. 

Müfettiş raporu üzerine, adı geçen tabibin Mardin Devlet Hastanesine naklen tayin edil
diği doğrudur. 20.9.1991 tarihinde yapılan tayin işlemi, bakanlığın 23.9.1991 tarihli yazısıyla 
Artvin Valiliğine gönderilerek, tayin emrinin tebliği istenilmiştir. Adı geçenin görevden ayrılışı 
valilikçe Sağlık Bakanlığına bildirildiğinden, tayin emrinin tebliği ve görevden ayrılması tali
matı iki kez tekrarlanmıştır; ancak, adı geçen doktorun Artvin Devlet Hastanesinde tek kadın-
doğum uzmanı olması sebebiyle, hastanenin uzmansız bırakılmaması düşüncesiyle, tayin em
rinin valilikçe tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Bu arada, çekilen kura üzerine doktor Mihriban 
Barış Artvin Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanlığına atanmış olup, bu tabibin göreve baş
lamasıyla tebligatın valilikçe yapılması ve doktor Mete Ünal'ın görevden ayrılması sağlanmış 
olacaktır. 

Teftiş raporunun iptalinin düşünülmesi ise söz konusu değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "Doktor Mete Ünal'ın son üç dört ay içerisinde değe
ri 300 milyon Türk Lirasının üzerinde sıfır kilometre Mercedes marka bir otomobil aldığı 
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doğrulandı" denilerek, bunun doğru olup olmadığı; bir doktorun bu parayı kazanabilmesi için 
ne kadar vergi ödemesi gerektiğinin Artvin Defterdarlığından sorulmasının düşünülüp düşü
nülmediği ve gizli bulunan memur mal beyanından, mal varlığının kontrol ettirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 

Adı geçen doktorun 300 milyon Türk Lira bir bedelle otomobil satın alması hususunda 
Bakanlığa herhangi bir yolsuzluk ihbarı intikal etmemiştir. Memurlar hakkında yapılacak yol
suzluk ihbarı ve şikâyetler, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklar
la Mücadele Kanununda belirtilen usule tabidir; usulüne göre işlem yapılacaktır. t 

Bir doktorun, söz konusu parayı kazanabilmesi için ne kadar vergi ödemesi gerektiği ko
nusuna gelince; Bu konu, vergi mevzuatını ve bu mevzuatı uygulayan Maliye mercilerini ilgi
lendirmekle beraber, yapılan soruşturma içerisinde o husus da değerlendirilecektir. 

Diğer taraftan, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 20 nci maddelerine göre, gizli olan mal beyanları hakkında bilgi alma 
yetkisi ise, adı geçen kanuna göre, soruşturmaya yetkili bulunan kişi ve mercilere aittir. Tahki
kat sonucu gerekli işlem yapılacaktır. 

Saygılarla arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; on ayı geç

kin bir süre önce verdiğim soru önergeme bugün cevap verdiği için Sayın Devlet Bakanına te
şekkür ediyorum; çünkü, on aydır, sağlıkla ilgili hiçbir önergeye Sayın Sağlık Bakam bu kür
süden bir cevap vermemiştir. On aydır, bu kürsüde Sağlık Bakanını görememenin üzüntüsünü 
duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyetinde sağlığın kime emanet edildiği, Sayın Devlet Bakanının 
sembolik olarak eline verilen yanlış yazıdan anlaşılmaktadır. Şimdi gerçekleri açıklayacağım. 

Efendim, Doktor Sayın Mete Ünal'ın, 20 Ekim seçimlerinden önce, teftiş raporuyla, gö
revden alınması kararlaştırılmıştı. Hükümet değişir değişmez, partizanca bir davranışla, bu ki
şinin tayini geçici bir zaman için durdurulmuştur. Bu doktorun, devamlı olarak, 2 milyon kar
şılığında bir aylık rapor, 4-5 milyon karşılığında da iki aylık rapor veren bir doktor olduğu 
Teftiş Kurulu raporuyla tespit edilmiştir ve bu fezleke halen dosyasında da mevcut bulunmak
tadır. tki ay öncesine kadar bu doktorun görevden alınmadığı doğrudur; Artvin'de hiç kadın 
doğumcu olmadığı için almamışlardır. Sayın Devlet Bakanının zikrettiği bayan doktor da Art
vin'e gitmiş değildir. Artvin'e tayin edilen bu doktor, yine Sayın Bakanın tavassutuyla, Ankara 
Numune Hastanesinden bir hasta raporu alarak, Artvin'e gitmemiştir. Bu doktorun Mardin'e 
tayini iki ay öncesinden iptal edilmiş, istanbul'a tayin olunmuştur. Şu anda Mardin'de de ka
dın doğumcu yoktur, üç aydır Artvin'de de kadın doğumcu yok. Bu durumda, Türkiye'nin 
sağlık konusunun hangi bakana teslim edildiğinin tereddüdünü yaşamaktayız. Bir Devlet Ba
kanının eline, "Artvin'e doktor verdim, filan doktor oraya gitti, ondan sonra aldım" diye bir 
yazı veriyor... Çok acıdrr; demek ki, bu Meclis aldatılmaktadır. Eğer orada öyle bir doktor 
görev yapıyorsa, yarın, ben bu Meclisten istifa edeceğim. Bu kadar açık söylüyorum... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Artık devleti kandırmayalım, birbirimizi hiç kandır
mayalım. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan istifa etsin. Sayın Hatinoğlu. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
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SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu doktor, büyük bir 
menfaat karşılığı istanbul'a gittiğini açıkça bayan etmektedir. Bu olayın peşini bırakmayaca
ğım; tahkikatın derinleştirilmesini Hükümetten özellikle talep ediyorum. Eğer benim dediğim 
doğruysa, oraya bir bayan doktor gitmemişse, o zaman, bu sözü söyleyen Hükümetin temsilci
sinin istifasını istiyorum, özellikle Sağlık Bakanının istifasını istiyorum. Bazı bayanların ko
kusunu özlemekle, bazı bayanlarla dans etmekle, bazı bayanların kilolarını ölçmekle Sağlık 
Bakanlığı yapılmaz ve artık, böyle kimselere Türkiye'nin sağlık konusunu hiç kimse teslim ede
meyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü gazeteleri okudunuz; Sayın Genelkurmay Başkanımızla Millî 
Savunma Bakanımıza Sımak'la verilen brifingte, "Şırnak'a 28 tane uzman hekim geldi; ama, 
bir tane uzman hekim yok" deniliyor. Şimdi, Yeşil Kartı eline almış şovmen bir bakan diyar 
diyar geziyor, "Altyapıyı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya götürdüm, Yeşil Kart işlemine Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başladım" diyor. Bu, nasıl bir düşünce, nasıl bir değerlendir
me? Bugün Hükümetde, Benim Sağlık Bakanlığım var, Sağlık Bakanım görevi götürüyor" di
yor.. Eğer milletin sağlığı Sayın Yıldırım Aktuna'ya emanet ise, hepinizi ben şimdiden Allah'a 
emanet ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

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

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

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada öncelikli bi
rinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

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

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

BAŞKAN — 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sıralardaki sorular da Sayın 
Hatinoğlu'na ait olduğundan, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN —-12 nci sırada, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticileri
nin uğradıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hasan Korkmazcan buradalar mı efendim? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)— Hükümet gibi, ben de yokum. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Korkmazcan burada. Bunu bir eleştiri kabilinden söylüyor. Sa

yın Korkmazcan buradalar. 
Sayın Bakan buradalar mı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. ••>.' -
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13. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanı
nın Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman 
Seçim Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Başesgioğlu buradalar mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personelinin özel 

hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 
BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Ba

kanlığı personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Başesgioğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

, 15. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatının al
tında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünleri
nin piyasa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Buradalar. 
Cevap verecek Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ama, niye gelmiyorlar efendim?.. Bu, çok mü

him bir görev; sayın bakanlar niye gelmiyorlar efendim? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Geliyorlar da, şeffaf oldukları için, görünmüyorlar!.. 
16. —. İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapılan 

personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
BAŞKAN -r 16 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Te

şebbüslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kahveci?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi acil giriş kapısı
nın neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'
in cevabı (6/106) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hasta
nesi Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını delaletinize arz ederim. ı 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 

Soru : Nazilli Devlet Hastanesine 17 ve 18 inci dönem Aydın Milletvekili Rahmetli Meh
met Özalp'in büyük gayretleri ile 100 yataklı bir bölüm inşa edilmiş ve hizmete verilmiştir. 

Nazilli çevresindeki hastalarımıza daha iyi hizmet vermesi için bu yeni bölüme rampalı 
bir Acil Giriş de inşa edilmiş ve önerilerimizle bu yeni binaya Bakanlıkça rahmetli Milletvekili 
Mehmet Özalp ismi verilmiştir. Acak, 20.11.1991 den sonra kurulan Demirel-tnönü Hüküme
tinden sonra Mehmet Özalp isminin unutturulması gayesiyle Acil Giriş Kapısı değiştirilmiş ve 
merdivenle sedye yürütülmesi zorunda kalan kısım kullanılmaya başlanmıştır. 

Acil Kapısında merdiven ve basamak yerine sedye sürmeye daha elverişli olan rampa du
rurken bunun tam tersinin uygulanmasının gerçek gayesi hizmeti geçenleri unutturmak mı, yoksa 
başka teknik açıklaması var mıdır? J 

BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aydın 
Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya tarafından; "Nazilli Devlet Hastanesinin, 17 ve 18 inci Dönem 
Aydın Milletvekili rahmetli Mehmet Özalp'in büyük gayreti ile 100 yataklı bir bölümü inşa edilmiş 
ve hizmete verilmiş olduğu; Nazilli ve çevresindeki hastalara daha iyi hizmet vermesi için açılan 
bu yeni bölüme rampalı bir acil giriş inşa edilmiş ve önerileriyle bu yeni binaya Bakanlıkça rahmet
li milletvekili Mehmet Özalp'in isminin verilmiş olduğu; ancak, 20.11.1991 tarihinden sonra kuru
lan Hükümetten sonra Mehmet Özalp isminin unutturulması gayesiyle, acil giriş kapısı değiştiril
miş ve merdivenle sedye yürütülmesi zorunda kalınan kısmının kullanılmaya başlanmış olduğu id
dia edilerek; acil kapısındaki merdiven ve basamak yerine sedye sürmeye daha elverişli olan rampa 
dururken; bunun tam tersinin uygulanmasının gerçek gayesinin, hizmeti geçenleri unutturmak mı 
olduğu; yoksa, bunun teknik açıklamasının olup olmadığı" sorulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Nazilli Devlet Hastanesi 1990 yılı sonunda hizmete geçen ek hizmet 
binası ile özel projeli bir hastanedir. Hastanenin açılışında, yerleşim planındaki personel ye
mekhanesi ve idarî ünitelerin bir kısmı acil servis olarak düzenlenmiştir. Ancak, acil servisin 
yerinin uygun olmadığı, hizmet akışını engellediği gerekçesiyle doktorlar ve halk tarafından 
sürekli şikâyet konusu olmuştur. Şehir trafiği, eski ve yeni binalardaki ünitelerin daha fonksi
yonel çalıştırılması göz önüne alınarak, ilgili makamlarla gerekli mutabakat sağlanılmış ve 
15.11.1991 tarihinde acil servisin yeri değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, yeni acil servisin. 
kapısı düzayak olup, hasta nakli daha kolay sağlanılmaktadır. 

Acil servis ünitesi altı odadan ibarettir. Ünitenin bulunduğu bölüme röntgen, Iaboratu-
var, cerrahî ve acil müdahale odaları mevcuttur. Açıklanmış olan hususlardan da anlaşılacağı 
üzere, Nazilli Devlet Hastanesinin acil servis kısmındaki değişiklik, tamamen teknik nedenlere 
dayanmakta olup, hizmetin daha iyi ve süratli işlemesi amacına yöneliktir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık hizmetlerine katkısı olanları minnet ve şük
ranla anmak herkesin insanlık borcudur. Bu bakımdan,,belirli şahsın isminin unutturulmak 

— 122— , ' 



T.B.M.M. B ; 9 30 .9 .1992 0 : 1 

istendiği iddiası ise asla doğru değildir. Acil servisin eski yerine taşınması nedeniyle, yeni hiz
met binasında bulunan müteveffa Aydın Milletvekili Mehmet Özalp isim levhasının, yeni bina 
idarî birimler ana girişine asılması, Aydın Valiliğinin 17.3.1992 tarih ve 3651 sayılı yazısı ile 
teklif edilmiş olup, sözkonusu teklif, Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 7.4.1992 
tarih ve 8749 yazısı ile de uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Altınkaya. 
CENGÎZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorumuza veri

len cevabı dinlediğimiz zaman, tabiî ki, Nazilli Devlet Hastanesinin yerleşimini, konumunu, 
hasta giriş çıkış şekillerini bilemediğimiz için, belki verilen cevaptan herkes tatmin olmuş ola
caktır. Ancak, şunu arz edeyim ki; bu hükümet kurulduğu günlerin akabinde böyle bir operas
yona girişilmesi, ilk akla, rahmetli milletvekilimizin ismini taşıyan kapının kullanamamasın
dan ötürü bu gelmiştir ve bu doğrudur. Esasen, yaralı tahmil ve tahliyesi hastanenin içindeki 
bahçede yapılmakta iken, sözünü ettiğimiz gibi, koroner bakım servisine de o kapıdan girildiği 
ve rampa olduğu: halde, birden bire yine eskisi gibi acil giriş kapısı, eski kapıya getirilmiş ve 
şimdiki uygulama, hasta ve yaralıların, hastanenin içine girmeden caddeden kaldırıma, ora
dan da hastanenin içine alınması şeklinde devam etmektedir. Eğer bu doğruysa; yani, hasta 
ve yaralıların sokakta, araçlardan ünce kaldırıma indirilmesi, sonra hastaneye sokulması tek
nik gereklilikse, buna diyeceğim yok. O zaman, Sayın Akın Gönen, burada söyledikleriyle he
pimizi tatmin etmiş sayılır; ama, sağlıklı olmadığım için, bir vatandaş olarak diyorum ki, ya
ralı insanların sokakta değil, hastanenin bahçesinde, en azından etrafı kuşatılmış bir yerde tahmil 
ve tahliye edilmesi herhalde daha kabul edilebilir bir olaydır. 

Esasen, Anavatan Partisi iktidarı döneminde hizmeti geçenlerin isimlerini verdiğimiz te
sislerden, onların isimlerini sökme ve isim değiştirme sadece burada olmamıştır, başka başka 
yerlerden başka caddelerden, sokaklardan, parklardan da hizmeti geçen bu insanların isimleri 
sökülmüştür, değiştirilmiştir; ancak, zamanı geldiğinde, hizmet veren bu insanlar, tabiî ki va
tandaşlarımız tarafından yeniden takdir edilecektir; ona bir diyeceğim yoktur. 

Verdiğimiz sözlü soru Önergelerine hazırlanmış yazılı cevaplar buraya getirilmektedir; cevap 
verilmesi de zaten aylar geçtikten sonra gerçekleşmektedir; bir de, Sayın Devlet Bakanı ve Hükü
met Sözcüsü, gerçekten işin sahibi olmadığı için, kendisine gönderilen yazılı metin neyse, onu 
okumaktadır ve soru sahiplerinin hepsi, buradan tatmin olmadan ayrılmaktadır. Bu uygulama
nın, Hükümetçe tekrar gözden geçirilmesini, en azından, Hükümet sözcüsü bakanın, verilecek 
cevabı, ilgili bakan ve genel müdürlerle birazcık münazara ederek, başka başka yönlerini de araş
tırarak hazırlamasını ve gelip bizi tatmin etmesini Yüce Meclisten arz ediyorum. 

Tekrar söylüyorum ki; Türkiye'de, 1983'ten beri, siyasî iktidarların partizanlık yapmadan 
da ülkeyi nasıl yönetebileceğini, biz Anavatan Partisi olarak ispat ettik; ancak, 12 Eylül önce
sinin partizan tutumlarını bu Koalisyon döneminde yeniden yaşamaktayız; milletimiz üzgündür. 

Ben, vatandaşlarımızdan, seçmenlerimizden edindiğim izlenimi burada ifade etmek zo
rundayım; bu benim görevim. Böylesine partizan iktidarların ömrü de mutlaka kısa olacaktır. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
18. —- Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı hak

kındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 
BAŞKAN — 18 inci sırada,' Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan 

Müsteşar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Bedirhanoğlu buradalar mı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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19. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kal
kınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/113) 

BAŞKAN— 19 uncu sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli
nin 2 nci derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Ertekin buradalar mı?.. Buradalar. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

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

BAŞKAN — 20 ve 21 inci sıralarda ki, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın soruları, 
kendisi izinli olduğu için ertelenmiştir. 

22. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan dogalgaz satın almak 
için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in cevabı (6/125) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan 
dogalgaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Buradalar. ' 
ilgili bakan?.. Buradalar. • • • . - • 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, bu ülke yetkililerince kendi ürettik
leri doğalgazlarını ülkemize direkt olarak vermeyi arzu ettikleri hepimizin malumlarıdır. 

1. Bu ülkeden dogalgaz almak için herhangi bir çalışma var mıdır? 

2. Şayet bu ülkeden dogalgaz almayı düşünüyorsanız; Giresun ilimiz başta olmak üzere, 
Doğu Karadeniz Bölgemizin yakınlığı ve sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurula
rak, ülkemize getirilecek dogalgaz için yapılacak boru hattının bölgemiz üzerinden geçirilme
sini düşünüyor musunuz? 
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BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Boru Hatlan ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğünce, doğalgazın ülke çapında yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Bul
garistan sınırından Ankara'ya uzanan mevcut boru hattı güzergâhına ilaveten, ülke çapında 
yapılan ön araştırmalar neticesinde, doğalgaz tüketim potansiyelinin yüksek olacağı öncelikli 
üç bölge tespit edilmiştir. Bu bölgeler; Ankara'dan güneye Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksa
ray, Kayseri, Konya, Seydişehir, Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan ve iskenderun'u kapsayan yö
re ile Bursa'dan başlayarak; Balıkesir, Bandırma, Çan, Akhisar, Manisa, Turgutlu, Aliağa ve 
izmir'i kapsayan yöre ve izmit, Adapazarı, Düzce ve Karadeniz Ereğlisi yöreleridir. Bu üç yöre 
için detay araştırmaları tamamlanarak, doğalgaz boru hattı projeleri hazırlanmıştır. 

tzmit-Karadeniz Ereğlisi hattına ilişkin ihale çalışmaları sürdürülmektedir. Ancak, güney 
hattı ve izmir'e uzanacak hat için mevcut arz kaynakları yeterli olmamaktadır. 

Gerek bu bölgeler, gerekse bu bölgeler haricindeki yöreler doğalgaz ihtiyacını karşılamak 
üzere, mevcut kaynakları olan Rusya Federasyonu ve Cezayir'den doğalgaz alım miktarlarını 
artırma çalışmalarının yanı sıra, tran ve Katar'la görüşmeler sürmektedir. 

Yeni Türk cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, özbe-, 
kistan ve Kırgızistan'la doğalgaz alanında ilişkileri geliştirmek ve bu ülkelerin ülkemize doğal
gaz verebilme imkânlarını araştırmak üzere bir BOTAŞ heyetinin bu ülkeleri ziyaret etmesi plan
lanmıştır. Aynca, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın döğalgazla ilgili kuruluş yetkilileri 1992 yılı 
mart ayı içerisinde görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize davet edilmişler ve gelmişlerdir. 

Yeni Türk cumhuriyetleriyle yapılacak görüşmelerden sonra ortaya çıkacak doğalgaz alım 
imkânları, bu ülkelerden ülkemize kurulacak boru hattı güzergâh ve alternatiflerine göre Do
ğu Karadeniz bölgesi illerimize gaz verme imkânları belirlenecektir. 

Bilgilerinize sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Zaimoğlu, buyurun efendim. 
RASlM ZAtMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer arkadaşla

rımın da belirttiği gibi, soruma yedi ay sonra cevap verilmesi, beni tabiî ki ziyadesiyle memnun 
etmiştir, inşallah, bundan sonra sorulara, çok daha çabuk ve tatmin edici cevaplar alırız. 

Sayın Bakanın söylediği gibi, ben, bu soru önergesini yedi ay önce vermiştim ve sonunda 
da, sosyo' ekonomik bakımdan diğer yörelerle mukayese edildiğinde, Karadeniz Bölgesinin çok 
gerilerde olduğunu ima etmiştim. Aradan epey zaman geçmesine rağmen, Sayın Bakanın yap
tığı açıklamalarda, Türkî cumhuriyetler ile memleketimiz arasında yapılan anlaşmalar gere
ğince özellikle doğalgaz konusunda yapılacak çalışmalar konusunda daha açık birtakım ifade
ler bulmak isterdim. Ancak Sayın Bakan, burada, bu çalışmaların bundan sonra yapılacağını 
söyledi. Sayın Bakanın, doğalgaz konusunda Türkî Cumhuriyetlerden alacağı somut bilgileri 
bize bu kadar geç ulaştırmasında bir anlam var mıdır? Türkî çumhuriyetlerdeki bu doğalgazın 
ne kadar kapasitede olduğunu acaba yetkili BOTAŞ firmasınca somut olarak öğrenip ne kadar 
kapasitede olduğunu tarafımıza bildiremez miydi? 
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Başta da belirttiğim gibi, büyük bir göç olayının yaşandığı Doğu Karadenizin geri kalmış
lığının, bir miktar da olsa bu doğalgazla giderileceğinin ve orada sanayi ve diğer yatırımların 
yapılacağının gözönünde bulundurulması acaba Sayın Bakan tarafından düşünülemez miydi? 

Bunların hepsi benim kafamda bir soru olarak kalmıştır. Bu kadar müddet, yedi aydan 
fazla bir müddet geçtikten sonra, Sayın Bakanın buraya somut olan birtakım bilgileri getirme
sini beklerdim. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederiz. 

'23. — İzMr Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bornovalı 
erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
cevabı (6/126) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede ya
yımlanan "Bornovalı erin şüpheli ölümü-' başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Bulut?.. Buradalar. 

Millî Savunma Bakanı?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Millî Savunma bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla, 

Cengiz Bulut 
tzmir 

Bornovalı özboraoğlu ailesinin Oğlu Ali özboraoğlu ile ilgili 5 Ocak 1992 tarihli Yeni Asır 
Gazetesinde çıkan "Bornovalı erin şüpheli ölümü" adlı haberin hakkında; 

— Soruşturma açıldı mı? 
— Ali özboraoğlu ile ilgili ölüm raporunda ne yazıyor? 
— Gazetede yazıldığı gibi, intihar eden bir insan bir tane omuza, üç tane başına kurşun 

sıkabilir mi? 

— Meseleyi bilirkişiler tarafından inceletmeyi düşünüyor musunuz? 

— Türk Milleti için "Şehitlik" ve "gazilik" en büyük mertebedir; ancak, şüpheli ölüm 
acıların en büyüğüdür. Erin ailesini bu şüphelerden arındırmak için nasıl bir çalışma yapılmıştır? 

— Meydana gelen ölüm sizce; 
Cinayet mi? 
Kaza mı? 
İntihar mı? 

— tntiharsa neden?.. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz, buyurun efendim. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut tarafından verilen sözlü soru önergesiyle, Bor-
novalı özboraoğlu ailesinin oğlu Ali özboraoğlu ile ilgili olarak 5 Ocak 1992 tarihinde Yeni 
Asır Gazetesinde çıkan ."Bornovalt erin şüpheli ölümü" adlı haber dolayısıyla olay hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığı, ölüm nedeninin ne olduğu sorularak, soruşturma kapsamında 
mütalaa edilebilecek bazı bilgilerin istenildiği görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ali Özboraoğlu*nun 1 Şubat 1992 tarihinde Hakkâri 
İlinin Çukurca İlçesinde askerlik görevini ifa ederken, ölümü olayına, anında Çukurca Cum
huriyet Başsavcılığınca elkonulup, olay yerinde ölü muayene işlemlerine girişilmiş, aynı zamanda 
görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş; ayrıca, aynı tarihte olayda kullanılan silah üzerin
de teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Toplanan deliller muvacehesinde er Ali özboraoğ-
lu'nun kendi silahını ateşlemek suretiyle intihar ettiğinden bahisle, Çukurca Cumhuriyet Baş
savcılığının 20 Şubat 1992 tarih ve 1992/9-11 sayılı kararıyla olay hakkında takipsizlik karan 
verilmiş; ancak, olayın askerî mıntıkada görev esnasında meydana gelmesi ve Ölenin asker kişi 
olması nedeniyle, söz konusu takipsizlik kararı kaldırılarak, aynı savcılıkça verilen 29 Mayıs 
1992 tarih ve hazırlık 1992/51, 1992/07 karar sayılı görevsizlik kararıyla, müteveffa ile ilgili 
soruşturma dosyasının Van 21 inci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı Askerî Savcılığına inti
kali sağlanmış ve halen bu savcılıkça adlî soruşturma sürdürülmektedir. 

Söz konusu soruşturma dosyasında bulunan ve Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca dü
zenlenen 1 Şubat 1992 tarihli ölüm muayene tutanağında, ölümün, ateşli silahla yaralanma 
sonucu beyin dokusunun büyük miktarda tahrip olması nedeniyle meydana geldiği; kesin ölüm 
sebebi belli ve açıfcolduğundan, klasik ve sistematik otopsiye gerek bulunmadığı; olaya neden 
olan silahın, Orduda kullanılan G-3 marka otomatik tüfek olup, silahın namlu uzunluğu ve 
yetişkin bir şahsın fizikî özellikleri dikkate alındığında, herhangi bir şahsın bu silahla kendi 
kendini başından vurmasının mümkün olabileceği hususlarında, adlî tabibin yeminli mütalaa
sına yer verilmektedir. 

Diğer taraftan, soruşturma dosyasındaki 1 Şubat 1992 tarihli teknik bilirkişi inceleme tu
tanağında da, olayla ilgili silahın, müteveffanın hamili bulunduğu G-3, A-3 modeli, 7.62 mili
metre çapında, kurulmasına göre tek tek veya seri olarak atış yapabilen, Orduda kullanılan 
tam otomatik tüfek olduğu; çalışır vaziyetteki bu silahın, mekanik arızasının bulunmadığı; bu 
silahın, yetişkin bir insandayken, namlu uzunluğu ve namlu ağzıyla tetik arasındaki mesafe 
itibariyle, herhangi bir şahsın kendi kendisini kafadan vurmasına ve öldürmesine uygun özel
likte bulunduğu belirtilmektedir. 

Askerî savcılıkça soruşturma henüz sonuçlandırılmadığından, olayın, cinayet, kaza veya 
intihar olup olmadığı, bu aşamada tespit edilememiş olup, kesin durum, yapılan soruşturma 
sonucu ortaya çıkarılacaktır. 

Askerî savcılıkça yapılan soruşturma sonunda, kamu davasının açılmasına gerek olmadı
ğına karar verilmesi halinde, ilgililerin bu karara karşı itiraz hakları bulunmaktadır. 

Hazırlık soruşturması devam ettiğinden, bu aşamada, konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi 
vermek mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. . 
Sayın Bulut, buyurun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; önce, sayın 

Bakanıma, sorumu cevaplandırdığı için teşekkür ediyorum; çünkü, bazı bakanlarımız buraya 
kadar gelip bazı sorulara cevap verme tenezzülünde dahi bulunmuyorlar. Ben, o bakımdan, 
Bakanıma teşekkür ediyorum; ciddiye almışlar; sağ olsunlar. 

Değerli bakanım -tabiî bugün konuşulmayacak- aynı konuda bir sorum daha var; iki mus
tarip baba var. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Onun cevabını da vereceğim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Benim sizden ricam, bu soruşturmanın bir an evvel bitiril

mesi, bu şüphelerin kafalardan bir an evvel silinmesidir. Şehit ve gazi babası olmak büyük bir 
şereftir; ancak, şu anda, şüpheli ölümün, bu babalar ve anneler üzerinde çok büyük bir ıstırap 
yarattığı bir gerçek. Hâlâ, bana geliyorlar, muhatap bulamadıklarını söylüyorlar. 

Sayın Bakanım, her ne kadar soruşturma bitmemişse dahi, yetkili merciler, yetkili bir ar
kadaşımız bu iki babanın problemi ile ilgilenirse... Çünkü, şu anda, "Şüphe içinde, sabaha 
kadar uyuyamıyoruz" diyorlar. 

Allah kimseye evlat acısı vermesin. Şehit olmak, gazi olmak şereftir; ama, şüpheli ölüm 
bambaşka... 

Teşekkür ederim. 

24. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Cinayet mi, 
intihar mı, kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Sayın Cengiz Bulut'un bir başka sorusu vardır. 
Bu soru, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

25. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tah
sis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde 
kaç kişinin tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

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

26. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü ge
miye ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı (6/130) 

BAŞKAN •— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü 
gemiye ilişkin Çevre Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Buradalar. -
Sayın Çevre Bakanı?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
Soru : 
İstanbul Boğazındaki kazada batan koyun yüklü gemi ile ilgili çalışmalar ne durumdadır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, geçen yılın kasım ayı başla
rında İstanbul'da iki geminin çarpışması sonucu koyun yüklü geminin batmasıyla meydana 
gelen olayla ilgili çalışmalar hakkındaki sorusuna cevap vermek üzere huzurunuzdayım. Hepi
nizi saygıyla selamlarım; 

Hadisenin oluşundan bu yana, tabiî, epeyce zaman geçti; ama, şunu söyleyebilirim ki, ha
disenin oluşundan sonra, Hükümetimiz icrayı ele aldı ve bu konuya el attık. 19 kişilik bir uz
man heyetinin İstanbul Valiliğinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, önerilen şekilde gerekli 
önlemleri aldık. Tabiî, başlangıçta, iki geminin çarpışmasından dolayı güvertede bulunan ko
yunların denize dökülmesi ve onların halkımız tarafından görülmesi bir panik yarattı; ama, 
bu paniğe gerek yoktu. Çünkü, 19 kişilik ilim adamlarının verdiği raporda, batan geminin gü
verte altında mahsur kalan 20 bine yakın koyunun bir anda çıkarılması, onların dekompoze 
olma sürecine girmesi bakımından, büyük bir şok kirlilik yaratacağından, bunların çıkarılma
ması; ama bulundukları yerde gerekli önlemlerin alınarak muhafaza edilmesi yönünde idi. Biz 
de, bu rapora uyarak, gerekli tedbirleri aldık. İstanbul Kuzey Deniz Saha komutanlığının tek
nik imkânlarıyla, Liman Başkanlığıyla, Belediye ve Vilayetin ilgilileriyle gerekli önlemleri al
dık. Bu tavsiyeye uygun olarak yaptığımız şey şudur: 20-25 metre derinlikte yatmakta olan ge
mide bir çatlak vardı, bu çatlak, sualtı kaynağı ile yüzde 80 nispetinde kapatıldı ve aneorobik 
bir ortam yaratıldı. Yani, oradaki koyunların denizle olan temasını mümkün olan nispette kes
mek suretiyle yüzde 20'lik bir delik bırakıldı ve bu delik sayesinde de boğaz sularının karakte
rine uygun olarak, akıntılar sebebiyle bir ilâ bir buçuk yıl gibi bir zaman süresi içinde bu ko
yunların dekompoze olarak, denizin ekolojik bakımdan kendi kendini yenileme kabiliyeti çer
çevesi içinde, bertaraf edilmesi yoluna gidildi. 

Aradan dokuz, on ay geçmiştir, durum normaldir, her on beş günde bir, oksijen durumu
nu kontrol etmek için, oradan numune alınıyor, herhangi bir tehlike mevzubahis değil; ama, 
tabiî bu gemi orada mı kalacak? O da kalmayacak. Onun için de gerekli önlemler alınıyor. 

Bu arada, şunu söylemek isterim: Ticaret Kanunumuzdaki bir madde sebebiyle, maalesef, 
o kumpanyanın sadece kazayı yapan gemisine rücu edilebiliyor. O gemi de boğazda terk edil
di. Kumpanyanın başka bir gemisine haciz gibi herhangi bir muamele yapılamıyor. Bu da bi
zim Ticaret Kanunumuzda bir eksikliktir. Eğer kumpanyanın diğer gemileri de söz konusu ol
saydı, gelip geçen diğer gemilerine el koyup bu tazminat yoluna gidebilirdik. Diğer çarpan ge
minin (PNI) dediğimiz malî mesuliyet sigortası olduğundan ona rücu edildi, onlardan gerekli 
4 milyon dolarlık bir teminat alındı ve hadisenin sonunda dekompozisyon bittiği zaman, ge
minin çıkarılması için gerekli girişimler yapılacak ve o masraf bu teminattan karşılanacaktır. 
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Bu arada şunu söyleyeyim: Bu hadise bize, İstanbul Boğazının trafiği konusunda büyük 
bir ders vermiştir. Biliyorsunuz, bundan onbeş yıl kadar evvel Boğaz girişinde "tndep6denta" 
adlı 65 bin tonluk bir Romen tankeri bir kaza sonucu infilak ederek yanmış, İstanbul'da patla
manın şiddetinden camlar kırılmış, günlerce boğaz trafiği aksamış ve geminin leşi de yıllar bo
yu kaldırılamamıştı. 

Biliyorsunuz, 1936 Montrö antlaşmasına göre, Boğazdan geçişler, bayrağı ve yükü ne olursa 
olsun bütün kumpanyalara ve bütün gemilere serbesttir. Hal böyle olunca ve bu serbest geçişte 
kılavuz kaptan alma mecburiyeti olmadığından, genellikle eski Doğu Bloku ülkeleri kılavuz 
almadan Boğazdan geçme yolunu seçerlerdi; tabiî, masrafından kaçınmak için. Kılavuzluğun 
da ücreti geminin boyutuna göre ve tonajına göre 3 bin dolarla 14 bin dolar arasındadır. Onun 
için, Doğu Bloku ülkelerinin gemileri kılavuz almadan Boğazı geçmek isterlerdi ve bir sürü 
kazalar olurdu. Şimdi bu durum daha da kötüleşmiştir. Bildiğiniz gibi, yılllarca süren Ren ve 
Tuna nehirlerinin birleşmesi yapılmıştır. Bu birleşme sebebiyle artık Baltık Denizinden ve Ku
zey Denizinden Karadeniz'e ve Boğazlardan Akdeniz'e ve Doğu Akdeniz'e ve hatta Kızıldeniz 
yoluyla Uzak Doğu'ya giden gemiler bu yolu seçeceklerdir. Bu kanallar 3 500-4 000 tonluk 
gemilerin geçişine müsait hale getirilmiştir. O bakımdan Kuzey Denizinden Biskay Körfezini 
dolaşıp Cebelitarık'tan Akdeniz'e girmek yerine bu kısa yolu tercih edeceklerdir. Tabiî, bunun 
neticesi olarak Boğazın trafiği bir miktar daha artacaktır. Bunun için Montrö Sözleşmesinin 
2 nci maddesine belki dokunmadan -çünkü, o maddeye dokunmaya kalktığınız zaman başka 
şeyler de ortaya çıkıyormuş; Dışişleri ilgilileri bunları söylüyorlar- belki konuyu Birleşmiş Mil
letlere götürerek Boğazdan geçecek olan gemilere hiç olmazsa kılavuz alma mecburiyetini koy
malıyız. 

Bunun yanında kendi önlemlerimizi de almamız lazım. Bugün Boğazda iki tane büyük 
köprümüz vardır. Bir köprünün ayağı da suların içindedir; yani, maazallah, Montrö Antlaş
ması yapıldığı zaman, en büyük tonajlı gemi 10-15 bin tonda, o tarihlerde Boğazdan iki üç 
günde belki bir gemi geçerdi ve Boğaz fazla meskûn değildi; ama, aradan geçen elli yıl sonun
da bugün dünyada gemi tonajları süper tankerlerde 550 bin tona çıkmıştır, -hatta bu tonajı 
da geçmiştir- Köprülerin yüksekliği de ona göre yapılmıştır. Boğazdan günde 400-500 geminin 
geçtiği oluyor, o kadar sıkı bir trafik vardır. Gece gündüz, 24 saat geçiş serbesttir. Maazallah 
550 bin tonluk bir tanker 300v bin tonluk bir tankerle köprünün ayağında yakın bir yerde 
çarpışsa, bir yaslansa, büyük facialar olabilir. 

Ayrıca, o tarihlerden bu yana Boğazda iskân da çoğalmıştır. Boğaz adeta geniş bir bulvar 
haline gelmiştir. Bu bakımdan, bu trafiğe karşı bir önlem de almamız lazım. Ulaştırma Bakan
lığında bununla ilgili gerekli toplantılar yapılıyor. Biz de Çevre Bakanlığı olarak bu konuda 
müdahil durumdayız. ~ 

Boğaz girişlerinde stand-by römorkörler bulunması lazım ve Süveyş Kanalında olduğu gi
bi trafiği gece geçmemek şartıyla çift taraflı bir konvoy sistemine bağlamak da lazım. Yani, 
bu koyun yüklü geminin batma hadisesinin bize vereceği en mühim örnek ve ders, bence bu 
Boğaz trafiğinin ele alınrriasıdır ve bundan sonra bu gibi kazalara mahal verilmemesidir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakan, bu konuyu Dışişleri Bakanlığıy
la görüşmeniz lazımdır; çünkü, çok mühim bir problemdir, 
- ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Konu takip edi

liyor. Eğer bir gelişme olursa, soru haricinde dahi Sayın Pamuk'a bilgi veririm. Şimdilik bu 
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konuda hiçbir tehlike yok ve dekompozisyon devam ediyor, zannediyorum önümüzdeki 1993 
senesinin yazına kadar bu iş bitmiş olacak ve tabiî bu konuda bilim adamlarının vermiş ola
cakları raporlara bakacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sözlü soru önergeleriyle ilgili görüşmeler, bugünkü kısmı itibariyle tamamlanmıştır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazîne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı 
: 59'a 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN •— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketle
ri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmesine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Tasarının 13 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddeyle ilgili, Yusuf 

Bozkurt özal ve Arkadaşlarının önergesinin onaylanmasında kalmıştık. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istemiştik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet efendim orada kalmıştık, arayacağız efendim. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Hatırlamak bakımından önergeyi bir daha okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan sıra sayısı 59'a 1 inci ek Kanun Tasarısının, madde 13'ün 14/B mad
desinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal 
(Malatya) ve arkadaşları 

(1) 59'a 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı 16.9.1992 tarihli 3 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 131 — 



T.B.M.M. B : 9 30 .9 .1992 0 : 1 

d) Yatırımları teşvik kararları ve kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde, ya
tırım projelerini değerlendirmek ve karar ve tebliğlerdeki kriterlere uygun olanları teşvik bel
gesine bağlamak, şartlara uymayan teşvik belgelerini iptal etmek, 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum": Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/C maddesi eklenmiştir. 

"Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
MADDE 14/C — Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda serbest bölgelerin kurulması, 

yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke, politika ve prensiplerin belirlenmesi konusunda çalışma
lar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirmek, uygulama
ları yakından izlemek, değerlendirmek ve mevzuatta yeni düzenleme çalışmalarında bulunmak, 

b) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzelkişilere "faaliyet ruhsatı" ver
mek veya iptal etmek, 

c) Müsteşarlıkça ilgili mevzuat uyarınca verilecek benzeri görevleri yerine getirmek, 
Serbest bölgelerin işletilmesi, yönetilmesi, denetimi ve geliştirilmesiyle görevlendirilmek 

ve diğer kamu birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak üzere, Serbest Bölgeler Ge
nel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olarak, Serbest Bölge Müdürlükleri kurulur. 

Serbest bölgelerin işletilmesi amacıyla görevlendirilen işletici veya kurucu ve işletici şirket 
yönetim kurullarında Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığını temsilen bir temsilci bulundurulur. 

Serbest Bölge Müdürlüklerinin bağlı bulundukları il valilikleriyle ilişkileri ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir. Bu müdürlüklerin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları Bakanlar Ku
rulunca düzenlenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bozkurt özal; 
buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; serbest bölgeler ile ilgili mevzuat, ilk kez Demokrat Parti zamanında çokpartili 
sisteme geçtiğimiz günlerde yapılan reformlarla ilgili kanunlarda düzenlenmiştir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Serbest Bölgeler Kanunu hemen hemen aynı zamanda 
çıkarılmış iki önemli kanundur. Yabancı Sermaye Kanunu, çıkarıldıktan sonra tatbikat sahası 
bulmuş, değişik hükümetler zamanında da değişik yaklaşımlarla Türkiye'ye yabancı sermaye 
girişi olmuştur; ama, 1954'ten 1984 senesine kadar Türkiye'de -1954 yılında Serbest Bölgeler 
Kanunu çıkmış olmasına rağmen- 30 sene serbest bölgeler konusunda hiçbir şey yapılamamış
tır. Kanun vardır; fakat, uygulama sırasında hükümetler bu konuda hiçbir şey yapamamışlardır. 

1984 senesinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde serbest bölgelerle ilgili çalış
malar yapılmıştır. Şöyle ki: Bir kanun hükmünde kararname ile Serbest Bölgeler GeneLMü-
dürlüğü Devlet Planlama Teşkilatına devredilmiştir ve Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 
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kalkınma planları ve programların yapılması ve teşviklerin verilmesiyle de ilgili olarak serbest 
bölgeler hayatiyete gelmiştir. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de bugün birçok yerde serbest bölgeler 
kurulmuştur ve çalışmaktadır. Bunların çalışmasının sebebi de, Planlama Teşkilatı bünyesi içe
risinde yer verilmiş olmasından dolayıdır. 

Şimdi bakıyoruz; bu Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı bünyesinde yer alıyor. Aslında olabilir. Bu, esasen daha önceki Mesut Yılmaz Hükümeti 
sırasında yapılmış bir tasarruftur. Bu tasarrufla, yalnız serbest bölgeler birimi değil, Teşvik ve 
Uygulama ile Yabancı Sermaye de Hazine bünyesine alınmıştır. Ancak, o zaman Başbakan Yar-

. dımcılığı yapmakta bulunan ve bunu hazırlayan Sayın Ekrem Pakdemirli ile yaptığım konuş
mada; kendileri bana, bunun belki ilk kademe bir yaklaşım olduğunu, esas itibariyle gayenin 
Hazine ile birleştirmek değil, Hazinede bulunan Dış Ticaret ile bu Serbest Bölgeler, Yatırımla
rı Teşvik ve Yabancı Sermayenin bir ayrı müsteşarlık olarak kurulması şeklinde düşünmüş ol
duklarını bana söylemişlerdi. Vakit kalmış olsaydı bu tasarrufu gerçekleştireceklerdi; ancak, 
araya seçimler girmiş ve bu tasarruf yerine getirilememişti. Yani, dış ticaretle, yatırımların teş
viki, serbest bölgeler ve yabancı sermayenin bir arada bulunması fevkalade makuldür; ama, 
devletin Hazinesiyle beraber, bir arada bulunmasını herhalde anlamak pek kolay değildir. An
cak, iktidar değişmiştir, yeni bir Koalisyon Hükümeti işbaşına gelmiştir, 1 seneye yakın bir za
mandır da görev başındadır. 500 günü tamamlamasını beklemeden, -esas itibariyle bunlar önemli 
kanunlardır- bu kanun hükmünde Jcararhamelerde değişiklik yapmak, Meclise getirmek, tabi
atıyla İktidarın önemli görevlerindendir. Nitekim İktidar da bu önemli kanun tasarılarını bu
raya getirmiştir, bunu anlayışla karşılıyoruz; ancak, çok enteresan, açıklaması mümkün olma
yan, benim bu kürsüde birkaç defa daha dile getirdiğim ve daha da dile getireceğim bir husus 
ortaya çıkmıştır. Şöyle ki: 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1984 senesinde kurulduğu zaman, o zaman devlet teş
kilatında, bakanlıklar bünyesinde büyük değişiklikler yapan bir dizi kanun hükmünde karar
name çıkmıştı. Bu arada, Maliye Bakanlığı parçalanmış, Maliye, Gümrükler ve Gelirler Genel 
Müdürlükleri şeklinde kalmış, Hazine onun içinden alınmış, Ticaret Bakanlığı bünyesinden 
de Dış ticaret ayrılmış, "Hazine >e Dış Ticaret Müsteşarlığı" denen Müsteşarlık ortaya çık
mıştır. Bu ortaya çıktığı zaman muhalefette bulunan bugünkü İktidarın koalisyon ortakları, 
büyük reaksiyon göstermişlerdi; demişlerdi ki, "Nasıl olur, siz Maliye teşkilatını, devletin dire
ğini nasıl parçalarsınız? Ticaret Bakanlığını parçalar, nasıl buradan dış ticareti ayırırsınız? Biz 
gelince bunları birleştireceğiz" demişlerdi. Biz de demiştik ki, "Gelirseniz birleştirirsiniz, sö
zünüzün eri ölün..." bunu yalnız bu koalisyonun ortaklarından biri değil, her iki ortak da aynı 
şiddetle söylemişlerdi. 

Şimdi fırsat eldedir, bu kanun hükmünde kararnameler görüşülüyor, bu müsteşarlıkların 
kuruluş kanunları görüşülüyor. Acaba diyorum şimdi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bundan sonra, konuşmacıları sürelerine dik
kat ettirin lütfen. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, benim sürem 10 dakikadır. Grup adı
na konuşuyorum, şimdi size cevap verdiğim süreyi de çıkarıyorum Sayın Kamer Genç... Ben 
saatime baktım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben sana değil, Sayın Başkana söylüyorum. 

— 133 — 



T.B.M.M. B : 9 30 .9 .1992 0 : 1 

. YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben konuşurken Sayın Başkana ne için laf atı
yorsunuz? 

BAŞKAN — Niçin karşılıklı konuşuyorsunuz? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, niçin müdahale ediyorlar efendim? 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim?... 
Sayın Genç, her konuşmacının yanına kırmızı kalemle saati yazıyorum. 17.22'de başladı 

konuşmaya... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, süresi geçti de... 

, / • • • • • 

BAŞKAN — 17.30 olsa bile, 8 dakika oluyor... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şu anda'süremin 2 dakikası da geçti, 2 dakika 

da fazla konuşacağım... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. Müsaade eder misiniz?.. 
Sayın Genç, şimdi bu müdahalenizden dolayı 1 dakika daha veriyorum... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bir dakika da şaşırttı beni... Aynı za

manda, insicamımı bozdu... 
BAŞKAN — Buyurun efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — İnsicamımı bozdu, düşünce insicamımı bozdu... 

1 dakika daha vereceksiniz... Olur mu efendim? 
BAŞKAN — Peki efendim... Peki... 
Buyurun efendim 1 dakika da insicam için efendim... (Alkışlar) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Anlayışınız için teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Koalisyon ortaklarından Doğru Yol Partisi Mil

letvekili Sayın Tansu Çiller'e bağlı. Maliye Bakanlığı da Sayın Sümer Oral'a bağlı. Orada bir 
sıkıntı olmaz; ama, gelelim dış ticaret meselesine. Orası, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Köse'-
ye bağlı sanıyorum. Acaba diyorum bu Koalisyon ortaklarının bakanlıkları bölüşmesinden do
layı, tekrar eski haline getirilmeleri sözünü unuttular mı? Burada esas olan sistemse, bu sistem 
yapılır. Yani, şimdi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına dış ticareti geri verme sözünüzü yerine geti
recek misiniz? Ki, serbest bölgeler de, bu işlerle ilgili işlerdendir. Serbest bölgeler burada Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, Doğru Yol kanadına bağlı bir durumdadır, Doğru YoPda 
kalacaktır; bir şey demiyoruz; ama, daha önce halka verilen sözleri hatırlayalım: "Sistemde 
yapılan bu değişiklikler iyi değişiklikler değildir; biz, bunları düzelteceğiz'' denmişti. 

Nitekim, çok enteresan bir şey de olmuştur. Daha önce, serbest bölgeler, yabancı sermaye 
ve teşvik birimlerinin Planlama Teşkilatına bağlanması konusundaki kanun hükmünde karar
name Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, üzerinde değişiklik yapılmış, bu birimler 
tekrar Planlama Teşkilatına bağlanmıştır ve o şekilde de bu Meclise gelmiştir. Yüce komisyon 
bunun gerekçesini de çok güzel yazmıştır. Niye Planlama Teşkilatına bağlanması gerektiği hu
susunda fevkalade güzel de gerekçesi vardır. Bu gerekçe yazıldıktan sonra, bilemiyorum, hangi 
kuvvet -tekrar söylüyorum- nasıl bir güç Meclisin en yüce komisyonunun üstüne çökmüştür 
ve bu yüce komisyona, hiçbir gerekçe göstermeden, Sayın Mesut Yılmaz Hükümetinin getirdi
ği kanun hükmünde kararnameyi hemen hemen aynı şekilde tekrar kabul etme yönünde karar 
aldırmıştır? 
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RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Mesut Yümaz'a siz karşı çıkınca, biz yanında olduk işte 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Nasıl olmuştur bu iş? Yani, yüce komisyon -

yüce komisyona diyeceğim bir şey yok- Meclisin komisyonları, milletvekilleri ve Yüce Kurul, 
bu şekilde baskı altında tutulabilir mi; tutulması doğru mudur diye sorarım. Yani, bu işi yap
mışlardı, değişikliği yapmışlardır, ondan sonra komisyona yapılan baskıyla, komisyon hiçbir 
gerekçe göstermeden tekrar eski haline getirmiştir. 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Aslı yok... Rica ederim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, tenkit edeceğimiz çok şeyler var. Tabiî 

öyle bir teşkilat kurulmuş ki, bağlı kuruluşlarıyla birlikte muazzam bir dev olmuştur. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı hele bu yeni ilavelerle devlet içinde devlet olmuştur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yüz defa aynı sözü söyledin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben hem Genel Kurula hem size 

hitap ediyorum. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Siz anlatın, biz dinliyoruz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkana böyle dönerek konuştuğum için 

bana belki daha müsamahada bulunabilir... 
BAŞKAN — Haklısınız... Rica ederim... Buyurun... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Çünkü, saatlerimiz epey uzayacak; öyle gö

rünüyor. j N 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Eliniz cebinizde mi? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) -U Hayır efendim; elim cebimde değil, elim belimde. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep^ipJjtfmdi oylama yapar... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla)~X- Daha önergeler var efendim. 
Dolayısıyla, hiç olmazsa bu kanun tasarısının diğer maddelerinde değişiklik yapamadığı

mız için, bu maddenin kaldırılıp demin saydığım birimlerin tekrar Planlama Teşkilatına bağ
lanmasını gönlüm isterdi; ama, usule aykırı olurxdiye öyle bir önerge vermedik, veremedim; 
çünkü, bu kanun tasarısının diğer maddelerinde, daha önce görüştüğümüz maddelerde serbest 
bölgelerin, teşkilatın içerisinde yer almasını amir hükümler kondu. 

Bu bakımdan, ben burada başka önergeler verdim. Bu önergelerin görüşülmesi sırasında 
gelip tekrar Sayın Genel Kurula düşüncelerimi arz edeceğim. Bu maddeyle ilgili olarak söyle
yeceklerim şimdilik bundan ibarettir. Genel Kurula saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
Gruplar adına başka söz isteyen yok. 
Şahsı adına, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfı Şahin; buyurun. 
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SEYFt ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk ekonomisinin önemli 
bir konusu görüşülürken, serbest bölgeler konusunda önceden kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Serbest bölgeler, sadece geri kalmış ülkelerde uygulanan bir ekonomik tedbirdir. Bugün 
7 büyük ülkenin hiçbirisinde "serbest bölge" diye bir bölge yoktur. Gelişmiş ülkeler, kendi top
rakları üzerindeki ekonomik hükümranlığını başkasına devredecek bir yöntem de getirmemiş
lerdir. 

Ancak, ihtilalden sonra, Türk Devleti, gerek bölünme konusundaki, gerek Türk ekono
misinin dışarıya bağımlılığı konusundaki ağır tahribattan, dışarıdan alınan çok fazla borç ve 
bu borçların da ölü yatırımlara yatırılmasından sonra, bugün içinden çıkamadığımız -ve maa
lesef, Hükümetin 500 günde bu meseleyi halledeceğini söylemesine rağmen antr parantez şunu 
tavsiye ediyorum-, Anavatan ve Özal Hükümetinin Türk Devletinin başına yıktığı ekonomik 
problemlerin 500 günde halledilmesi mümkün değildir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Osmanlı Devletinin yıkılış döneminde alınan aşırı borçların yalılara, saraylara verilmesi 
gibi; dışarıdan alınan yüksek faizli borçların otellere, konutlara ve ölü yatırımlara sevk edilme
sinden dolayı, Türk ekonomisi 500 günde değil, 1 000 günde de eğer bu beladan kurtulabilirse, 
o hükümetleri tebrik etmek lazımdır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Ben bunları söylerken, serbest bölge deneri belanın da size Singapur misalini vereyim: Sin
gapur Malezya'nın Başkentiydi. Bu ülkeyi Batılılar ekonomik çıkarları için serbest bölge ilan 
ettirdiler ve daha sonra da Singapur, maalesef, oraya yerleşen yabancı asalakların ekonomik 
çıkarlarını temin için Çin'den ve Malezya Müslümanlarının dışındaki diğer topluluklardan ge
tirdikleri nüfus yoğunluğuyla Malezya'da Müslüman Malezyalılar Islami azınlığa düşürdüler. 
Sonradan bağımsızlığını ilan ederek, bugün Singapur'u Uzakdoğu'nun bir çıban başı olarak 
ekonomik ve başka ülkelerin menfaatına çalışan bir devlet haline getirdiler. 

Şimdi, bizdeki serbest bölgelerin yapısı, statüsü olarak Singapur'a benzemese bile, oralar
da Türk Devletinin ekonomik hâkimiyetinin nispeten yok edilmesi; oraların kiralama, depola
ma vesaire gibi yollarla yabancı kişilerin çıkarlarına alet edilmesinin açık delili, son sekiz yıl
daki serbest bölgelerden elde edilen gelirdir. 

Değerli arkadaşlar, 1992 yılında altı bölgeden elde edilen gelirin toplamı sadece 26 milyar 
liradır. Yani, Serbest Bölgeler Fonundan elde edilen gelirin miktarı 26 milyar Türk Lirasıdır. 
Bunun, bizim o bölgelerdeki hükümranlığımızı vermemizin yanında ne kıymeti olur? Türkiye 
yılda 7-8 milyar dolar borç, faiz ödüyor. Bunlara karşı tedbir yokken, bu kadar istihdam prob
lemi varken, Türkiye'nin bu kadar sanayi problemleri varken böyle, ekonomik açıdan şu şura
ya mı bağlansın bu buraya mı bağlansın gibi münakaşaların, bence, devleti ve Meclisimizi meşgul 
etmesi bile gerçekten üzücüdür. 

Şahsî fikirlerim olarak şunu söylemek istiyorum: Serbest bölgelerin tamamen kaldırılma
sı gerekmektedir. Yani, o bölge için verilecek, başka yerlere verilecek ve devlet hükümranlığını 
kaldıracak bir kararın çıkarılması, ekonomimize yük bile getirmektedir. Belki oralardan ihraç 
edilecek maddeleri normal gümrük kapılarından ihraç etseydik, devletimizin daha fazla geliri 
olurdu kanaatindeyim. Bu bakımdan, şahsım olarak, serbest bölgelerin iyi bir düşünceyle ve 
hükümetlerimizin de bu işi yeniden gündeme getirerek ortadan kaldırmasını arz ve talep edi
yorum. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
AHMET REMZt HATİP (Konya) — Grup adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Hatip. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZt HATİP (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Tasarısının 14 üncü 
maddesi üzerindeki görüşlerimizi, Grubumuz adına ifade etmek üzere huzurunuzdayım. He
pinizi saygıyla selamlarım. 

Malumunuz, 1 Eylülde yasama dönemine girmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çalışmaya başlamasından bugüne kadar bir ay geçmiştir. Esefle görüyoruz ki, önümüzdeki 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünün İ 
inci sırasındaki kanun tasarısını elan görüşebilmiş ve bitirebilmiş değiliz. Bunda iktidar parti
leri gruplarının devamsızlıkları, burada görüşme yetersayısını bulunduramamalannın yanın
da, bu kanunla ilgili Devlet Bakanlığını yürüten Sayın Bakanımızın da burada bulunmaması
nın büyük rolü olmuştur. Belki de bu gecikmeyi Sayın Bakanın gelmesini beklemek üzere Ya
pay olarak yapmış olabilirler şüphesi aklımıza geliyor. Biz de rahatladık. Karşımızda yetkili 
ve işin sorumlusu Sayın Bakanın bulunmasından ve müzakereleri takip etmesinden dolayı mem
nunuz; ama, bu 14 üncü maddeye gelinceye kadar olan önemli kısımlarda burada sorulan so
rulara kendilerinin salahiyetli olarak cevap vermesini isterdik. Çünkü, birtakım sualler sorduk, 
açıklamalar istedik, kanun tasarısıyla ilgili değişiklik teklifleri verdik; ne hükümetten ne de 
Komisyondan bir cevap alamadık; sadece, değişiklik önergelerimize "katılmıyoruz, katılmıyoruz" 
deniliyor, bakan ve komisyondan bu cevaplar geliyor. Peki, tatbikatla bu sorunlarla karşı kar
şıya gelindiğinde, tatbikatçılar ne yapacaklar? Açıklık yok; Mecliste sorulmuş, Hükümet ce
vap vermemiş. Ne olacak? Bu kanun hangi tarzda yorumlanacak? Burada yine bir açık durum 
meydana gelecektir. 

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun) zaten yürümüyordu. Devlet Planlama Teşki
latı bünyesine bunlar intikal ettirilirse, yürüyeceği düşünüldü, nitekim tatbikat süratle ilerledi; 
ama nedense Teşvik Uygulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler birimlerinin Planlama 
bünyesindeki faaliyetleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirildi. Yeni gelen Hü
kümet bunu uygun görmedi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanmış olan bu birimle
rin tekrar Devlet Planlama Teşkilatına intikal etmesi çok kuvvetli bir gerekçeyle talep edildi. 
Bu Hükümetin 10 ay evvelinden bugüne kadar yaptığı iş, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
değil Devlet Planlama Teşkilatına, Devlet Planlama Teşkilatına değil Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına intikal etsin şeklinde bir teşkilat düzenlenmesi ile ilgili olmuştur. Halbuki, tatbikat 
kendilerini bekliyor. Hükümet programı okunmuş, tatbikat başlamış, kanun tasarısı değil, ka
nun hükmünde kararname mevcut, kanun hükmünde kararnamenin şu şekle getirilmesinin, 
bir bahane aramaktan başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. 

Çünkü, bakınız elimizdeki sıra sayısı 59'a 1 inci ek; ama, bundan önceki gündemde sıra 
sayısı 59 olan ve bu sene 27 Martta Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanıp Meclise 
sevk edilmiş, sonra da geri alınmış olan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda ne deniyor: "Ana
yasanın 166 ncı maddesinin, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının bir plan da
hilinde gerçekleştirilmesini ve bu amaçla gerekli teşkilatın kurulmasını emrettiği, serbest piya
sa düzeni içinde olunsun ya da olunmasın, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından itibaren, 
özel kesim için teşvik edici, kamu kesimi için ise emredici planlar yapıldığı, Devlet Planlama 
Teşkilatına Tevsik Uygulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler birimlerinin dahil edilmesi
ne İkinci Beş Yıllık Planda karar verildiği, bu üç birimin Devlet Planlama Teşkilatı içinde ol
masının anayasal açıdan zorunlu olduğu..." Kim söylüyor; bugünkü Koalisyon Hükümetinin 
görüşleri Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda dile getiriliyor. 
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Şöyle devam ediyor: "Nitekim, Devlet Planlama Teşkilatının icraî fonksiyonunun istişarî 
bir fonksiyona dönüştürülmesinin kısa süreli de olsa tatbikatta hatalı uygulama olduğunun 
anlaşıldığı, söz konusu birimlerin yeniden Devlet Planlama Teşkilatı bünyesine ithal edilmesi
nin, hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından yararlı olacağı şeklindeki görüş ve dü
şüncelere hükümetin de katılması üzerine kanun hükmünde kararnamelerin tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlanmış ve 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas alınmak suretiyle 
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir." Ve böylece Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 
de diğerleriyle beraber Devlet Planlama Teşkilatına intikal etmesi istenmiştir. Sonra ne olmuş
tur; bilinmeyen sebeplerle ve gerekçe gösterilmeden tekrar bunlar bu tasarıyla Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bünyesine alınmaktadır, 

Bakınız, bu kadar güzel gerekçeler sıralanmışken, bunların Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığına intikal ettirilmesini intaç eden bu tasarı elimizdedir ve komisyonun gerekçesi ve rapo
ru vardır; burada inandırıcı bir sebep yoktur. "Yukarıda sayılan sebeplerle bunlar Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilecek" denmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, ben, Teşvik ve Uygulamanın, Yabancı Sermaye bölümünün Plan
lamaya intikal ettiği tarihte Planlama Müsteşarlığında müşavirdim. Bu birimler kurulunca Teşvik 
Bürosu Başkanlığına ben getirildim, bu işi 12 Mart muhtırasına kadar yürüttük ve de bu arada 
hiçbir aksama olmadı; olmadığını ispat edici birtakım denetlemelerden de geçtik. 

Şimdi, bu birimlerin meşgul olduğu bazı konularda, hayalî ihracaat gibi birtakım dediko
dular ortaya çıkınca veya bazı gerçek hadiseler zuhur edince, "öyleyse, bunları biz Devlet Plan
lama Teşkilatından, alalım Hazineye intikal ettirelim" diye düşünüldü. Hazine zaten en az altı 
yedi bakanlık bünyesinde toplanan birimleri bugün kendi bünyesinde ihtiva etmektedir. Bun
lara bir kambur daha ilave edip, Teşvik Uygulamayı oraya intikal ettirmekle -geçen sefer de 
söylediğim gibi- zevahiri kurtarmaktan başka bir yere gidilmemektedir. Varsa bir suiistimal, 
Hükümetin elinde denetim birimleri vardır, bunlar çalıştırılır ve ortaya çıkarılır; ama, görülü
yor ki, bu denetim birimleri çalıştırılmıyor, birtakım komisyon çalışmalarıyla on aydır zaman 
israf edilip gidiyor. Ne yapılıyor; Zevahiri kurtarmak için, bu birimler Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına intikal ettiriliyor. Kaldı ki, bu birimlerin yaptığı faaliyetlerin kalkınma planı 
ve yıllık programlarla çok yakından ilgili bulunması dolayısıyla Planlamada bulunmaları ge
rekirken, bu tarafa intikal ettirildiklerinde; tıpkı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünde oldu
ğu gibi, sanki Planlama Teşkilatındaymışlar gibi görevler yüklenmektedir. Ne deniyor: "Kal
kınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi 
ve işletilmesiyle ilgili ilke, politika ve prensiplerin belirlenmesi konusunda.." çalışmalardan bi
risi bu. 

İkincisi, "araştırma, planlama, koordinasyon faaliyetleri yapacak" diyor. "Kendisine ve
rilmiş olan bu faaliyetler hakkında mevzuatta yeni düzenlemeler yapacak" diyor. 

Bunlar, Planfama Teşkilatının işleridir ve de tabiî olarak ancak o birimde yapılacak faali
yetlerdir. Nitekim, "Madde 14/A -Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar
dır: 

a) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın, 
yaünmlann ve döviz kazandına hizmetlerin teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik 
tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirle
ri almak" deniyor; yani, Planlamanın yapacağı işleri buraya intikal ettiriyorsunuz, ondan sonra 
da Hazine içerisinde bu işler yürütülürse daha sağlıklı olacak diye ortaya çıkıyorsunuz. 
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Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ne yapacak; gerçek ve tüzel kişilere, serbest bölgelerde 
faaliyet göstermek üzere, faaliyet ruhsatları verecek. Bir kuruluş düşünün ki, bu işlerin yapıl
ması için ruhsat verecek; gene aynı kuruluş işletilmesine de karışacak, işletme işinde görev ala
cak; yönetilmesi işinde görev alacak; şu garip duruma bakın, ayrıca denetiminde görev alacak 
ve de bunların geliştirilmesiyle görevlendirilmek üzere, diğer kamu kurumları arasındaki koor
dinasyon görevini yapacak. Oysa, Devlet Planlama Teşkilatında koskoca bir Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü var. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bağlayın efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Tamamlıyorum efendim. 
Bunlar yasa tekniğine uymayan şeylerdir. 
Ayrıca ne görüyoruz; bu genel müdürlük, serbest bölgelerin işletilmesi amacıyla görevlen

dirilen işletici veya kurucu ve işletici şirket yönetim kurullarında Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığını temsilen bir temsilci bulunduracak. Yani, hem ruhsat verecek, hem yönetecek, hem 
denetleyecek, hem onların idare heyetine girecek. Bu durum, hâkim, davacı ve davalının aynı 
şahısta birleşmesi gibi bir garabet göstermektedir. 

Bu çelişkileri ihtiva eder bir tarzda hazırlanan tasarının kanunlaşması halinde, bize pra
tikte bir fayda getirmeyeceğini ifade eder, saygılarımı sunarım. 

GEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığıyla ilgili kanun tasarısının serbest bölgelerle ilgili maddesini görüşüyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, serbest bölgeler, ağırlıklı olarak 1980'den sonra gündeme geldi; ama, 

bugüne kadar da ciddî bir ilerleme sağlayamadı. Benim bildiğim, aktif olarak çalışan sadece 
Mersin Serbest Bölgesi var. Onun dışındaki serbest bölgeler -tzmir Serbest Bölgesi olsun, di
ğerleri olsun- verimli bir çalışma düzenine geçemedi. 

Sayın Bakanımız tabiî görev icabı sık sık yurt dışında olduğu için, belki burada bilgi ver
me imkânını, fırsatını bulamadılar. Gönül arzu eder ki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla 
ilgili bu değişiklikler görüşülürken -bilhassa serbest bölgelerle ilgili madde için arz ediyorum-
Türkiye'de son sekiz senede ortaya konulan bu denemenin ne neticeler verdiğine ve hangi isti
kamette geliştiğine ait Yüce Meclisi bilgilendirsinler ve biz de tartıştığımız konunun gelişme 
istikametini daha iyi anlamış ve kavramış olalım. 

Ben bir noktayı dikkatlerine arz etmek istiyorum. Bugünkü veya dünkü haber bültenle
rinde, Japon Büyükelçisinin Giresun'da yaptığı bir toplantı vardı; dinlemişsinizdir. "Doğu Ka
radeniz, Japonya'nın, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesiyle olan ticaretinde üs olarak kullanabi
leceği bir bölgedir" ifadesinde bulunmuşlar. Japon yatırımcıların bu bölgeye gelmesinin, ken
dileri için de -Türkiye istikrarlı ve güvenli bir bölge olduğu için- Orta Asya'ya ve Kafkasya Böl
gesine yapılacak olan yatırımlarda ticarî ve iktisadî üs olarak -aynı zamanda üretim için- kul
lanabileceklerini ifade etmişlerdi; ancak, ben daha Trabzon Serbest Bölgesinin faaileyete geçti
ğini duymadım. Bir ara Trabzon'da -Doğu Karadenizde- serbest bölge kurulacak diye bahse-. 
dilmişti. Bu uygulamalar ne noktadadır; bunları bilmek istiyoruz. Muhterem Bakanımız da 
burada iken, lütfederler de serbest bölgelerin gelişmesi ne safhadadır, hedefleri nedir, bunları 
bize açıklarlarsa dinlemek isteriz. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz.. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının madde 14'ünde, Madde 
14/C'nin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini" arz ve teklif ederiz. 

"a) Kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda serbest bölgelerin kurulması, 
yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke, politika ve prensiplerin belirlenmesi konusunda Hükü
mete yardımcı olacak çalışmalar yapmak, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 
3218 sayilı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde görev yapmak, uygu
lamaları izlemek, değerlendirmek ve mevzuatta yeni düzenlemeler hususunda Hükümete yar
dımcı olacak çalışmalar yapmak." 

Yusuf Bozkurt özal Kemal Naci Ekşi 
Malatya İstanbul 

Mehmet Keçeciler Adnan Kahveci 
Konya İstanbul 

Şükrü Yürür Feyzi İşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Gerekçe: Mevzuat kararları Hükümet tarafından alınır. Kuruluşlar ancak bu kararlara yar
dımcı olacak çalışmaları yaparlar. Uygulamaların yakından yeya uzaktan takibi konuyla ve uy
gulamayla ilgilidir. Esas olan, uygulamaların takip edileceği ilkesidir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sayılı Kanun Tasarısının Madde 14'ünde, Madde 14/C'nin 
(b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

' 'b) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzelkişilere, mevzuattaki şartlara uy
mak kaydıyla "faaliyet ruhsatı" vermek ve bu şartlara uymadıkları tespit edilenlerin faaliyet 
ruhsatlarını iptal etmek" 

Yusuf Bozkurt özal Kemal Naci Ekşi 
Malatya İstanbul 

Mehmet Keçeciler Adnan Kahveci 
Konya İstanbul 

Şükrü Yürür Feyzi İşbaşaran 
Ordu İstanbul 
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Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
istanbul Eskişehir 

Gerekçe: Ruhsat verme ve iptal yetkileri kayıtsız ve sınırsız olamaz. Bu yetkilerin mevzuat 
hükümlerindeki şartlarla sınırlanması, keyfiliği önleyecek, bürokraside haksızlık yapılmasını 
önleyecektir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sayılı Kanun Tasarısının Madde 14'ün de, Madde 14/C'nin 
(c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"c) Serbest bölgelerle ilgili diğer konularda verilecek görevleri mevzuat hükümleri uyarın
ca yerine getirmek," 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Kemal Naci Ekşi Adnan Kahveci 
İstanbul istanbul 

Şükrü Yürür Feyzi tşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Gerekçe: Verilecek ek görevler, sadece Müsteşarlıkça değil, ilgili bakan, Başbakan veya Ba
kanlar Kurulunca verilebilir. Kanun maddesi bu haliyle dar kalmaktadır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek Sayılı Kanun Tasarısının Madde 14'ünde, Madde 14/C'ye 
aşağıdaki (d) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Diğer ülkelerde kurulu serbest bölgeleri takip etmek, bu hususta rekabet gücümüzü 
kaybetmemek için gerekli değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak Hükümete teklif 
hazırlamak" 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Kemal Naci Ekşi Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Şükrü Yürür Feyzi Işbaşaran 
Ordu İstanbul 

Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 
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Gerekçe: Dünyada serbest bölgeler arasında devam eden bir rekabet vardır. Bazı ülkeler 
getirdikleri yeni teşvikler ve kolaylıklarla rekabet dengesini bozabilmektedirler. Bu balamdan, 

^ bu gelişmelerin yakından izlenmesi ve gerekli tedbirlerin zaman kaybedilmeden alınması için 
Hükümetin uyarılması gerekir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım: • •- ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a ek 1 inci sıra sıralı Kanun Tasarısının Madde 14'ünde, Madde 14-C'nin 
(a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"a) Kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda serbest bölgelerin kurulması, 
yönetilmesi ye işletilmesi ile ilgili ilke, politika ve prensiplerin belirlenmesi konusunda Hükü
mete yardımcı olacak çalışmaları yapmak, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde görev yapmak, uygu
lamaları izlemek, değerlendirmek ve mevzuatta yeni düzenlemeler hususunda Hükümete yar
dımcı olacak çalışmaları yapmak" 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇÎLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş bu

lunduğumuz önergenin değiştireceği madde -ki, buna Komisyon ve Hükümet maalesef 
katılmamışlardır- aynen şöyle: "Kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda serbest 
bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili, ilke, politika ve prensiplerin belirlen
mesi konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yü
rütmek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde görevlerini 
yerine getirmek, uygulamaları yakından izlemek, değerlendirmek ve mevzuatta yeni düzenle
me çalışmalarında bulunmak." 

Şimdi, bizim getirdiğimiz değişiklik önergesi ise, (a) bendi ile ilgili olarak şunu söylüyor, 
. esasen değişiklik biraz okuduktan sonra meydana çıkacak: ''Kalkınma planları ve yıllık prog

ramlar doğrultusunda serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke, po
litika ve prensiplerin belirlenmesi konusunda Hükümete yardımcı olacak çalışmalar yapmak.." 
Yani, Hükümetin çalışmasını değil, siyasî organın çalışmasını değil, o siyasî organın alacağı 
kararlara yardımcı çalışmayı yapmak." Planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 3218 
sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde görev yapmak, uygulama
ları izlemek -ki, "yakından izlemek" demiyorum- değerlendirmek ve mevzuatta yeni düzen-
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lemeler hususunda Hükümete yardımcı olacak çalışmalar yapmak" Yani "mevzuatta yeni dü
zenlemeler hususunda çalışmalar yapmak" yerine, "Hükümete yardımcı olacak çalışmaları 
yapmak" diyoruz. 

Şimdi, niçin böyle diyoruz: Bu bir hukuk anlayışıdır değerli milletvekilleri. Kanunları ve 
mevzuatı bürokrasi yapmaz. Kanunları ve mevzuatı siyasî iktidar getirir, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşüldükten sonra bu kanun haline gelir; bunun dışındaki mevzuat da Bakanlar 
Kurulu İcararıyla gene siyasî iktidarın bir kararıdır. Bunun dışında, tüzük, yönetmelik veya tebliğ 
şeklinde ise gene ilgili bakanın yapacağı çalışmalardır, yani burada, ben, siyasî iktidarın, "Bunları 
ben yapmayayım da buradaki bürokrasi yapsın "veya" Bürokrasi, bu işleri Hükümet nasıl ol
sa beceremiyor, bize bu yetkiyi versinler, biz yapalım" şeklinde bir tutum izlediği yolundaki 
hisse yazılış tarzı bakımından kapılıyorum; olabilir, bu eskiden gelmiş bir alışkanlık olabilir. 
Derim ki, elimizde fırsat var, bunu değiştirelim. Aslında, bizim önergede getirdiğimiz iki tane 
kelimedir; "yardımcı olacak çalışmaları yapmak" diyoruz, çalışmaları bizatihi yapmak değil. 
Bunu ne Komisyon kabul ediyor ne Hükümet kabul ediyor. Tahmin ediyorum, bu arada gelen 
giden olduğu için, başka konularla iştigal ettikleri için önergeleri bile/okumuyorlar ve benim 
engelleme yaptığımı zannediyorlar. Ben bu önergelerin hiçbirisini engelleme,yapmak için ver
medim, hepsini iyi niyetle getirdim; ama madem ki "engelleme yapıyorsürlfyiyorsunuz; ben 
bu önergelere devam edeceğim; ama daha kolay olurdu, benim buraya gelmemi de engellemiş 
olurdunuz, önergeme katılmış bulunsaydınız, ki makul bir önergedir; bu düzeltme de yapılmış 
olurdu, ben de burada beş dakika sizi engellemezdim. / 

Bir arkadaşımız "efendim, arkada oturmasın da önde otursun" diyor. Sayın Başkan, ko
şarak da gelebilirim... / 

' BAŞKAN — Rica ederim... j 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, bil Meclisin belirli teamülleri vardır; mu

halefet engelleme yapar, buna alışmamız lazım, Hükümet de kanun çıkarmaya çalışır. Her mad
dede 4 tane önerge verme hakkımız var, 4 önergê  vermiş bulunuyorum. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Önerge vermeyin diyen mi var? . 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır. "Arkada oturmayın da önde oturun" 

diyorlar da onu söylüyorum; aynı şey. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Zaman israf olmasın diye... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Bağlayın efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Sayın Milletvekilleri, zamanı siz kazandıracaksınız, Hükümet ve Komisyon kazandıracak. 

Benim burada iyi niyetle verdiğim önergelerde partizanlık var diye veya verdiğim önergeleri 
okumamak nedeniyle katılmamak anlayışı varsa, elbette gecikecektir bu işler; ben de gelip beş 
dakikalık konuşmamı yapacağım. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü Maddesindeki Madde 
14/C'nin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"b) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzelkişilere, mevzuattaki şartlara uy
mak kaydıyla "faaliyet ruhsatı" vermek ve bu şartlara uymadıkları tespit edilenlerin faaliyet 
ruhsatlarını iptal etmek" 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ILYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerge, 

gene 14 üncü maddede, bu sefer 14 üncü maddenin (c) fıkrasında, Serbest Bölgeler Genel Mü
dürlüğünün görevleriyle ilgili maddenin (b) bendindeki bölümle ilgilidir, önce, Tasarının Ko
misyondan geçen metnini okuyacağım, sonra da önergeyi okuyacağım, gene aynı şekilde. "Ser
best bölgelerde, faaliyet gösterecek gerçek ve tüzelkişilere faaliyet ruhsatı vermek veya iptal etmek" 
diyor tasarıdaki metin. Biz ise önergede, "serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tü
zelkişilere, mevzuattaki şartlara uymak kaydıyla, faaliyet ruhsatı vermek ve bu şartlara uyma
dıkları tespit edilenlerin faaliyet ruhsatlarını iptal etmek" diyoruz ve gerekçe olarak, ruhsat 
vermenin ve iptal etmenin sınırsız olmayacağını, kanunun bu maddesiyle, bu Serbest Bölgeler 
Müdürlüğüne bu yetkilerin, herhangi bir kayıt ve şart konmadan verilmiş bulunmasını düzelt
mek üzere bu önergeyi verdik. Mevzuattaki şartlara, kriterlere uymak kaydıyla ruhsat verilir. 
Oradaki müdürün veya uzmanın veya yukarıdaki bakanın emriyle ruhsat verilmez. Ruhsat, o 
şartlara uyan şirket ve tüzelkişilerin, şahısların yapacakları işlere, kriterlere göre verilir ve iptal 
de Demoklesin kılıcı gibi, "Ben sana kızarsam ruhsatını iptal ederim, benim bu yetkim var" 
şeklinde olmaz. Buradaki kanunlara, serbest bölgelerle ilgili konmuş bulunan mevzuata uy
mak kaydıyla iptal edilebilir şeklinde bir değişiklik getirdik. Niçin bunu getirdik? Çünkü, geç
miş dönemde şikâyetler oldu, bugün de oluyor, bundan sonraki dönemde de her zaman ola
caktır. "Efendim, bürokratlar falan firmaya verdiler de diğer firmaya vermediler. Acaba bir 
şeyler mi döndü?" 

BESTAMİ TEKE (Hatay) — O bizim zamanımizda^Imaz, o ANAP döneminde idi... Ka
rıştırmayın. ~'<x 

BAŞKAN — Siz devam edin. 
Lütfen, hatibe müdahale ̂ etmeyin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, beni şimdi öyle bir konuya çeki

yorlar ki, bu Hükümet zamanında yapılan yolsuzlukları mı anlatayım buradan yani? 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Anlat, anlat... 
BAŞKAN — Siz girmeyin o konuya efendim, girmeyin. 

. YUSUF BOZKURT. ÖZAL (Devamla) — Kusura bakmayın. (DYP sıralarından "Anlat, 
anlat" sesleri) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Anlatayım mı? 

; BAŞKAN — Hayır efendim!.. Zamanınız o kadar uzun değil. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Anlatayım mı, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yok efendim, yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Zamanım yok, değil mi? 
BAŞKAN — Zamanınız yok efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir dakika daha fazla konuşma hakkım doğdu. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Emmioğlu, buraya gel, yanımda anlat. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin sayın milletvekilleri. 

« YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Mesela, bir kişinin, batak kredisi eğer geri öde-
nemiyorsa, o şahıs batmışsa, o kredinin ne şekilde erteleneceği, hangi şartlar altında erteleme
nin yapılacağı mevzuatta yazılıdır, ona göre yapılır; ama o banka o bakana bağlıdır, 500 milya
ra yakın bir kredi borcu herhangi bir şarta uygun olmadan ertelenirse, bu, keyfilik olur. Misal 
veriyorum, isim de söylemiyorum ve bu bahsedilen 500 milyar lira bütün çiftçiye verilen süb
vansiyonlarınızdan daha fazladır. Hangi şekilde verilen?.. Efendim, faizlerini erteliyoruz şek
linde verdiğiniz sübvansiyon seviyesinde bir kişiye verilmiştir. 

BESTAMt TEKE (Hatay) — Kime?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Burada araştırma konusu da oldu, biliyorsu

nuz, benim artık isim söylememe lüzum yok. Bir tek tane söyledim size. Onun için bu gibi 
hadiseleri ileride engellemek, buna bir sistem getirmek bakımından ben bunu iyi niyetle koy
dum. Yani, orada bürokrat oturacak, yukarıdaki bakan emir verecek; "Ruhsatını iptal et.. İp
tal etmezsen, bu iş adamı bizim partiden değil, canına okurum." Yok öyle şey. Böyle şeyler 
yapmamak lazım. İptalin mevzuattaki kriterlere uyması lazım. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) —- Öyle yaptınız ya bize. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz yapmayınız, bizden sonrakiler de yapmasın

lar diye bunu buraya böyle getirmek istiyorum; fakat, Sayın Bakan maalesef katılmadılar. Acaba 
niye katılmadılar diye kafamda sual işareti var. Acaba bu madde kullanılacak mı Sayın Ba
kan? Bu madde, yani ruhsatların iptali yetkisi Demoklesin kılıcı gibi, buraya gelen işadamları
nın üzerine kullanılacak mı? Onun için mi acaba katılınmadı diye sual ederim. Sayın Bakan 
belki buna cevap verirler, bilemiyorum. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Faziletli oldunuz, geriye döndünüz bunu getirmekle. 
s YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, yolsuzluklar her dönemde olmuştur, 

ben bunu söylüyorum; asrı saadette bile yolsuzluk olmuştur. Mühim olan hadise, sisteminizi 
öyle kuracaksınız ki, yolsuzlukların az miktarda olmasını sağlayacaksınız. Benim de burada 
söylemek istediğim budur. Diyorum ki, maddeyi öyle getirelim ki, oradaki bürokrat, oradaki 
bakan bu işlere tevessül etme imkânım bulamasın. Bunu söylüyorum. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Getirdiğiniz doğrudur. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özal. 
önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının Madde 14'ünde Madde 
14/C'nin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"c) Serbest bölgelerle ilgili diğer konularda verilecek görevleri mevzuat hükümleri uyarın
ca yerine getirmek," 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon önergenize katıldı efendim. İdini, sizin konuşmalarınızın etkisi olu

yor yavaş yavaş. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıra sayılı kanun tasarısının Madde 14'ünde. Madde 
14/C'ye aşağıdaki (d) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Diğer ülkelerdekurulu serbest bölgeleri takip etmek, bu hususta rekabet gücümüzü 
kaybetmemek için gerekli değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, Hükümete tekliHıazır-
lamak," 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN i - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN •— Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Madde üzerinde verilen önergelerin görüşülmesi tamamlanmış bulunmaktadır. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 14 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 15. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/D maddesi eklenmiştir. 
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"Türk Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 14/D. — Türk Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: v 

a) Türk Devletleri ile ticarî ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi faali
yetlerini yürütmek, 

b) Türk Devletleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin koordinasyo
nu ve yürütülmesi çalışmalarına katılmak, 

c) Türk Devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili bakan
lıklar ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Grup adına efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Ben de grup adına efendim. 
Grup adına buyurun Sayın özal. 

ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; madde 15, bu kanun hükmünde kararnamede yeni getirilen bir maddedir. Dün
yanın şu anda içerisinde bulunduğu değişikliği aksettiren bir maddedir. Sovyetler Birliğinin 
parçalanması ile 70 senelik veya daha fazla müddet içerisinde esarette bulunan Türk kökenli 
devletlerin tekrar bağımsızlığa kavuşmasıyla ortaya çıkan konuyla ilgili bir maddedir. Bu mad
deyle ne yapılmak isteniyor? Bu devletlerle iktisadî ve ticarî ilişkilerimizin daha iyi hale getiril
mesi isteniliyor ve bunun için de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, bilhassa dış ticaretle 
ilgili bölümde yeni bir genel müdürlük kuruluyor. Biz buna karşı değiliz; buna karşı da olama
yız; bilakis, bunun daha iyi bir şekilde işlemesini sağlamak için bu Mecliste de gerekli öneriler
de bulunmamız lüzumuna inanıyorum. Ancak, bu maddenin yazılışına baktığımda, hemen, 
bir acemilik -affedersiniz- gözüme çarpıyor. Maddede, "Türk Devletleri" deniyor. Kimdir Türk 
Devletleri?.. Hangileri Türk devletidir?.. Bu konuda kim karar vermiştir?.. Bugün, biz, geri 
kalmış yöreler derken, geri kalmış yöreleri tarif ediyoruz. İleride belki bu gelişmeler sonucun
da başka devletlerin de parçalanmasından Türk devletleri ortaya çıkabilir. Bunların Türk Dev
leti olduğunu kim tarif edecek; hangileriyle bu ilişkileri yürüteceğiz? Bir kere işin başına doğ
ru gitmek lazım. Tamam, Azerbaycan Türk Devletidir, Türkmenistan Türk Devletidir, Tacikis
tan Türk Devletidir diyoruz; daha başka hangileri var, eksiğimiz var mı; yeni çıkanlar olduğu 
zaman, bunları Türk Devleti olarak nasıl sınıflandıracağız? Bir Bakanlar Kurulu kararı gere
kir. Yani, "Seni, Türk Devleti sınıfına alıyorum, seni Türk Devleti olarak tarif ediyorum" diye 
bir Bakanlar Kurulu kararı çıkması lazım. Nasıl ki, gerice yöreleri tarif ederken, İsparta'yı. 
Sinop'u gerice yöre kapsamına alırken bir Bakanlar Kurulu kararına gerek duyuluyor, koca 
bir devleti de Türk Devleti olarak sınıflandırırken bir kararnameye ihtiyaç vardır; ama madde
de böyle bir şey yok; ben bunu önergeyle getirdim, gene katılmayacaksınız Sayın Bakan. İnşal
lah katılırsınız; çünkü, komisyon katılıyor, siz katılmıyorsunuz; sizi, Sayın Komisyon Başka
nından daha güzel gördükleri için, Genel Kurul size uyuyor. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Komisyonla konuşuyorsunuz... Meclise konuşun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) —- Bu bakımdan, burada iyi niyetle önerilerimizi 

getiriyoruz; ancak, bu maddenin yazılışında, gene ifade ediyorum, eksiklikler vardır, yanlışlık
lar vardır, düzeltilmesi gereken hususlar vardır. Mesela, burada Dışişleri Bakanlığıyla ilgili bö
lümler vardır. Burada öyle yazılmış ki: "Türk Devletleri ile ticarî ilişkilerin kurulması, gelişti-
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rilmesi ve koordine edilmesi faaliyetlerini yürütmek." Şimdi, böyle bir faaliyeti, Dışişleri Ba
kanlığını dışarıda tutarak yürütmek mümkün mü? Dış politika bir bütündür. Yani, şimdi biz 
bu maddeyi böyle yazarız, bu maddeleri yazan kişiler olarak, Sayın Müsteşarım da burada, 
Sayın Bakanım da burada, iyi niyetle Dışişleri Bakanlığım da devreye sokarlar; ama yarın öyle 
hükümetler gelir, öyle müsteşar ve bakanlar gelir ki, "kanunen benim yetkim var, siz 
karışamazsınız" der ve ondan sonra, Dışişleri devreden çıkarsa, dış politikanın bir bütün ola
rak yürütülmesi tehlikeye girer. Eğer, her devlet kuruluşu kendi başına, gider, dışarıda ticarî 
ve ekonomik konularda iş yaparsa, sıkıntıya düşeriz. Bugün, herhalükârda, özel sektörün bile 
münasebetlerinde sistemler kurulmuştur. Şimdi, "efendim, biz zaten Dışişleriyle münasebetteyiz" 
denilebilir; ama ben şunu da çok iyi biliyorum ki, bütün yurt dışı platformlarda,, Hazine Teş
kilatı ile Dışişleri Teşkilatı dişe diş kavga ederler; bunu, Sayın Müsteşar da bilir, Sayın Bakan 
da bilir. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Kime konuşuyorsun?!.. Meclise konuş! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Genel Kurula, Sayın Bakan ve burada bulunan

lara konuşuyorum. 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Sırtını dönemezsin Meclise. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — İsterseniz size bakarak konuşayım; ama siz bu 

konuyu biliyorsanız konuşayım. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Biliyorum ben her şeyi. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, size bakmak mecburiyetinde değilim; is

tediğim yöne bakarım; doğru değil mi? 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Çankaya'ya bak. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Daha 4 dakikam var; sizin de... Konuşacağım... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Engellesen de, bu kanun çıkacak. 

, YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Çıkartacaksınız elbette; ben de çıkartmaya çalı
şıyorum kanunu; yanlış anlamayın. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Çıkacak bu kanun, hiç kurtuluşu yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yanlış anlamayın, kanunu ben de çıkartmak is

tiyorum; ama şu haliyle, bu içindeki yanlışlıklarla bir kanun çıkmasına gönlüm razı olmuyor, 
düzeltmek için önergeler verdim, hatta bu önergelere katıldığınız zaman, ben de sevineceğim. 

Mesela, (c) bendinde, "Türk Devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret anlaşmalarını ge
rektiğinde ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak" şeklinde bir ifade var. 
Burada, "gerektiğinde" diyor. Birisi çıkıp, "gerekmiyor efendim, onları karıştırmayacağım ben; 
gerektiğinde yaparım, gerektiğinde yapmam" diyebilir. Yani, böyle bir anlayışla, devlet içinde 
devlet olunur, başka bir şey olunmaz. "Tabiatıyla, ilgili bakanlıklarla ilişki içinde yapılacaktır" 
denmesi lazım; "gerektiğinde" kelimesi burada fazladır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Beyefendi, siz 15 tane Dışişleri Bakanı atadınız... Lü
zumsuz konuşma da, masal anlatacaksan anlat, biz de dinleyelim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz de buyurun, kürsüye gelin, şahsınız adına 

söz isteyin, konuşun burada, bana sataşın, ben de cevap vereyim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Masal anlatıyorsun. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi aynı bakanları siz de kullanıyorsunuz. 
Dışişleri Bakanlığıyla ilgili konuları Sayın Hikmet Çetin'e vermediniz ve bu konulan hâlâ dev-: 

let bakanları yürütmektedir; bunu da bilmiyorsanız öğrenin. Biz nasıl bıra'.cmışsak aynı şekil
de devam ettiriyorsunuz, tşte bu kanun ve şu kanun hükmünde kararname bizim zamanımız
da çıkmış ve virgülü dahi değişmemiştir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — öyleyse neye itiraz ediyorsun? Kendi çocuğuna dahi 
sahip değilsin. 

BAŞKAN — Lütfen sözlerinizi bağlayın efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Size, halka verdiğiniz sözleri hatırlatıyorum. Ben 

muhalefetim; ben, halkın vekiliyim. Belki siz değilsiniz; ama ben, halkın vekiliyim ve halka 
verilmiş bu sözleri tutun diyorum. Muhalefet, halkın adına yapılır. Ben, muhalefeti halkın adına 
yapıyorum ve bana halk olarak şu sözleri verdiniz; ama yerine getirmiyorsunuz diyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —• Senin gibi cahiller burada milletvekilliği yapıyor... Haydi 
canım!.. Ne biliyorsunuz? Bu devleti pırasaya çevirdiniz be!.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ve yerinize oturun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — ikaz ettim efendim; siz de lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Lojmandan bile çıkmadın... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben, burada daha konuşacağım; sen de şuraya 

gel, konuş... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen, haysiyetli biri olsan bakanlık lojmanından çı

kardın. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bana haysiyetimle ilgili söz söyleyenin kendisi 

haysiyetsizdir. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)—Benim haysiyetimle... 
BAŞKAN — Sayın Balyalı... Sayın Balyalı... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Haysiyetsizdir!.. Evet, haysiyetsiz insanlar böy
le konuşur; Mecliste böyle konuşulmaz. 

BAŞKAN — Sayın özal, lütfen... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ne konuşulur, ben biliyorum. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Haysiyetsiz insanlar böyle konuşur. Ben burada 

kimseye ve kimsenin şahsına bir laf söylemedim ve burada da söylemeyeceğim; ama söyleyene 
de aynen iade ediyorum ve o insan haysiyetsizdir diyorum. Var mı bir diyeceğin?.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Kimin haysiyetli olduğunu millet takdir eder. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, Sayın özal, lütfen karşılıklı konuşmayın. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Senin haysiyetini, burada, Mecliste yaptığın şu 

konuşma gösteriyor zaten. • 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — O zaman, çık lojmandan yarın. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı... Sayın Balyalı, sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım... Lüt

fen... Var mı böyle bir usulümüz?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla)— Efendim, bakın ben burada, kürsüde konuşu

yorum... 
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BAŞKAN — Muhalefet elbette ki görüşlerini açıklayacaktır. Konuyu ta lojmana kadar 
götürmenin alemi var mı? 

Buyurun Sayın özal, lütfen sözlerinizi bağlayın. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — "Konuşan Türkiye" diyorlar bir de.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşımız, üç dakikamı harca

mıştır. 
BAŞKAN — Sayın Özal, ben onu dikkate alıyorum efendim; bağlayın lütfen. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, benim daha üç dakika zamanım var. 

Sürem, o arkadaşımız tarafından harcanmıştır. Üç dakika daha sürem vardı, toplam altı daki
ka konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın özal, lütfen bağlayın efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) ~ Efendim, nasıl bağlayayım, bakın beni konuş

turmuyor. 
BAŞKAN — Siz de karşılıklı olarak konuşmayın ve görüşünüzü açıklayın. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla)— Sayın Başkan, hakaret ediyor... 
BAŞKAN — Estağfurullah... Uyardık... Hakaret değil... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, kürsüde konuşana hakaret edil

diğinde, kürsüde bulunan insan cevap vermez mi? 
BAŞKAN — Müdahale ettik efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Onu söylüyorum işte... 
Şimdi, sözlerimi bağlamaya çalışacağım. 
Acı gelebilir; bu Mecliste kânunlar, görüşülmeden çıkartılamaz. Bu mecliste, kanunları 

görüşmeden çıkartan Meclis bunun vebalini taşır. Evet, ellerimizi, kaldırarak oy vererek kanu
nu çıkarabiliriz; ama biz burada görüşeceğiz ve ben, muhalefet olarak burada görüşlerimi söy
leyeceğim. Katılırsınız, katılmazsınız; ama dinlemek mecburiyetindesiniz. Dinlemek mecburi
yetinde olmayan arkadaşları da; affedersiniz; ama çiğlikle vasıflandırıyorum. Ben burada kim
senin şahsı hakkında konuşmadım, konuşmak da istemiyorum ve şurada bütün konuştuğum 
sadetle ilgilidir; fakat beni sadetten saptırmak için şahsıma hücumda bulunuyorlar. "Efendim, 
dinlemeyin" diyebilirsiniz; ama burada, kürsüde siz olsaydınız, o laflar size söylenmiş olsaydı, 
herhalde benim gösterdiğim en asgarî reaksiyonu siz gösterirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Özal, süreniz doldu efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla/— Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Şu sözlerle konuşmamı bitirmeye çalışıyorum: Ben burada, bu kanunun maddeleri üze

rinde konuşuyorum. Maddeler üzerinde de uzun uzun çalıştım ve önergeler verdim. Tekrar ifa
de ediyorum; bunları, engelleme için yapmadım, engellemeyi de düşünmedim. Şu anda bu ka
nun zaten yürürlüktedir. Neden yürürlüktedir? Çünkü Kanun Hükmünde Kararnamedir. Ha
zinenin bir kanunu var zaten. Burada sadece bazı değişiklikler ve ilaveler gelecek. Onun için, 
bakmayınız, bu mesele bir engelleme değildir; ben burada işin doğrusunu söylemeye çalışıyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

tasarının 15 inci. maddesiyle getirilmiş bulunan "3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/D maddesi 
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eklenmiştir" şeklindeki cümleyle yerini alan madde üzerinde Refah Partisi Grubu olarak gö
rüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle saygılarımı sunarım. 

Muhterem arkadaşlar, madde başlığı, "Türk Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler 
Genel Müdürlüğü" şeklindedir. Burada, mutlaka, komünizmin iflasından sonra meydana çık
mış olan Müslüman Türk devletleri kastedilmektedir. Bunu, çok önemli bir adım ve gelişme 
olarak kabul ediyoruz. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının geniş uğraşım alanı içerisinde 
bu devletlerle ilişki kurulmasının önemine candan inanıyor ve katılıyoruz. Yalnız, şunu ifade 
etmek istiyoruz ki, bu Türkî devletlerin sıfatlarını, kendi varlıklarını, bünyelerini, manevî ya
pılarını yetmiş senelik komünist zulmüne rağmen, muhafaza edebilmelerinin en mühim sebebi 
tslam olmalarıdır. Bugün oralara seyahat eden kimseler görüyorlar ki, yetmiş senelik eğitim
den ve zulümden sonra, İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmedikleri halde, en basit olarak keli-
mei şahadeti, eüzübesmeleyi bilmedikleri halde Müslüman olduklarını bildikleri için, işte bu
günkü şahsiyetlerini muhafaza edebilmişlerdir. Yani, onları islamiyetten soyutlamak mümkün 
değildir. Kaldı ki, Türk devletleri islam âlemi içerisinde bir parçadır, yani tslam alemi sadece 
bunlardan ibaret değildir. 

Şunu ifade etmek istiyoruz: Türkî devletlerle işbirliğini prensip olarak kabul etmiş ve bu 
tasarıya da bu prensibi koymuş olan Hükümetin, tslam devletleriyle işbirliğini gözardı etmesi 
düşünülemez. Burada mutlaka bir acelenin veyahut da eksik bir düşüncenin olduğu inancı içe
risindeyiz. 

Türkiye, Avrupa Topluluğuyla bir ortaklık, bir dahil olma çabası içerisinde, bugünkü Hü
kümetin de ifade ettiği gibi, Amerika Birleşik Devletleriyle iktisadî ve siyasî entegrasyona ka
dar varacak bir işbirliği, ortaklık çabası içerisinde ve EFTA devletleriyle -bunu politikasına 
esas almış- birtakım düzenlemeler yapılıyor; fakat genel olarak bu devletlerle, yani Batı ile olan 
ilişkilerimizde, münhasıran, Türkiye aleyhine ithalatın yüksek seviyelerde olması şeklinde ters 
bir durum vardır. Oraya ihracat söz konusu değildir. Ne kadar çabalarsak çabalayalım, bizim 
en önemli ihracat kalemlerimizin önüne kotalar getirilmekte, binbir oyunlar oynanmakta, sa
nayimiz çökertilmeye, öldürülmeye çalışılmakta ve klasik tarım ürünlerimizle avutulmaya de
vam edilmekteyiz. Halbuki oraya bizim ihracatımız söz konusu olmadığına göre; yani, bizi kur
taracak, feraha erdirecek şekilde olmadığına göre, ayrıca, bizim o ülkelerde yatırım imkânları
mız da olmayacağına göre... Bu mümkün değil; onlar gelir, burada yatırım yaparlar; ama bi
zim orada yatırım yapmamız çok istisnaî bir şeydir. Dengelerin tamamen aleyhimize olduğu 
bir dünya ile bu kadar kuvvetli ilişkiler kurmaya çalıştığımız bir dönemde, islam alemiyle olan 
münasebetlerimizi, mutlaka ve mutlaka, sıkıya bağlamak durumundayız. 

Sayın Bakanımız, Amerika'da yaptığı bir konuşmada, Avrupalılara akıl vererek "Siz bu 
Avrupa Topluluğunu bir Hıristiyan kulübü olmaktan çıkarın, bizi de alın içinize" demiştir. Hal
buki, bizim tavsiyelerimizle bunlar o Hıristiyan kulübünden çıkacak değiller; kaldı ki, bu Or
tak Pazarın kendisi bir Hıristiyan Birliğidir, Roma Antlaşmasına dayanır; bu birlik, seneler 
evvel Papa'nın irşadıyla, emriyle meydana getirilmiştir ve şimdi de, bu tarzda bir arada bulun
durulmaya çalışılmaktadır. 

öyleyse, bizim hayatiyetimizi muhafaza etmek için, hem Türkî devletlerle hem de tslam 
devletleriyle kuvvetli işbirliğine gitmek mecburiyetimiz vardır. Neden; çünkü, tarihî bağları
mız mevcut; çünkü biz, bin sene, bu devletlerle bir devlet çatısı altında bulunmuşuzdur. Bu
gün, bütün dünya, tslam devletlerinin, petrol başta olmak üzere, sahip olduğu tabiî kaynakları 
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istismar etmekle, sömürmekle meşguldür; biz ise, komşumuz olan, bitişiğimizde bulunan Irak'a, 
Libya'ya ambargo uygulamakla meşgulüz. 

Çok Sayın Devlet Bakanımız Tansu Çiller Hanımefendi, Irak'a, özal Hükümetinin, Ana
vatan İktidarının, ambargo uygulamasından sonra, Doğru Yol Partisinin sözcüsü olarak çok 
parlak beyanatlarda bulunmuştur. Sayın Tansu Çiller Hanımefendi, 1990 yılında "Bu ambar
go, Türkiye'ye, şu şu şu kalemlerde, tam 30 milyar dolar zarar verecektir; Petrol girdisi dolayı
sıyla şu kadar milyar dolar, petrol taşımacılığı dolayısıyla şu kadar milyar dolar, turizmde şu 
kadar milyar dolar, müteahhitlik hizmetleri sebebiyle şu kadar milyar dolar" demişler ve bu 
kalemleri alt alta koyarak, Türkiye'nin kaybının 30 milyar doları bulacağını söylemişlerdir. Bu
gün, Irak'a ambargo uygulanıyor da ne oluyor; Türkiye oraya mal gönderemiyor; ama bütün 
dünya mal gönderiyor. Şu veya bu şekilde, biz, bu oyuna alet oluyoruz. 

1988 senesinde, Turgut özal, Başbakan sıfatıyla Bağdat'a gittiğinde -ki, bu seyahat, se
çimlerden sonra, nisan ayında yapılmıştır-Amerika'nın telkiniyle... O ana kadar, bizim, Irak'
la 5,5 milyar dolarlık bir bağlantı yaptığımız gerçektir. Merkez Bankamız, açılan akreditifleri 
kabul etmiş ve sanayicimin ve tüccarımız oradan siparişler almıştır. Bunu, kendi kendilerine 
de yapmamışlardır; devletin Başbakanı, uçaklar dolusu müteşebbisi oraya götürmüş "buyu
run size pazar" demiş, Irak'tan 5,5 milyar dolarlık sipariş alınmıştır. Hal böyle iken, o tarihte, 
"ben bu alışverişimi peşin parayla, dövizle yapmak istiyorum" denildiği zaman, Irak Hükü
meti "Sizinle bizim anlaşmamız var, ben size senede 1 milyar 150 milyon dolarlık taksit ödeye
bilirim, bunun üst tarafını siz bana kredi olarak veriyorsunuz. Binaenaleyh, şu anda ben harp 
içerisindeyim ve böyle bir teklifle karşılaşmayı hiç ummuyordum" demiştir. Ö zaman, bütün 
bu anlaşmalar iptal edilmiş, ertelenmiş ve kotaya bağlanmıştır. Ben bu hadiselerin içerisinde 
yaşadım. 

Ondan sonra ne oldu muhterem arkadaşlar; bir tek kalemden örnek vereyim: 50 bin met
reküp kereste bağlantısı yapan bir firma, henüz 5 bin metreküplük keresteyi göndermişken, 
bu firmanın ihracat ruhsatı iptal edildi. Halbuki, o firmaya bu devlet döviz verdi, "git Ameri
ka'dan tomruk getir, git Avrupa'dan kereste yapmak için katarak makineleri getir" diye iki 
ayrı teşvik belgesi verdi ve de dövizlerimiz Amerika'ya, Avrupa'ya gitti. Bu tomruklar kereste 
yapılıp Irak'a gidecekken, durduruldu. Yani, devlet kendi zararına iş yapıyor. Zaten dövizin 
gitmiş, bari keresteleri, kredili olarak ihraç et; ama "hayır etmem" diyor. 

Arkadaşlar, takip ettik, bu kadar metreküp keresteyi Irak gitti Amerika'dan aldı. Bugün 
de aynı oyunlar oynanıyor. Biz burada ambargoya sadakatla devam ederken, oraya ilaç, ma
ma, yiyecek maddesi bile gönderemezken, belki Amerika'dan belki Avrupa'dan, her taraftan 
Irak'a ihtiyaç maddeleri gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu yetmiyormuş gibi, yine biliyorsunuz, Amerika niçin Irak'la uğ
raştı, çünkü Irak'ın petrol zenginliği dünyaca bilinmektedir ve bunu Irak'ı tamamen kontrolü 
altına almak için yaptı. İkinci bir mesele Libya. Amerika niçin Libya ile uğraşıyor? İki hava 
korsanı için mi; hayır, Libya'nın zengin petrol kaynaklarını kontrolü altına almak için, hasmı 
yahutta karşısındaki iktisadî güçleri elinde tutan, Almanya, Japonya gibi devletler değil, ken
disi petrolü kontrolünde tutmak için yapıyor ve de bu bahaneyle evvela bir abluka, arkasından 
da ambargo uyguluyor. Böyle bir ambargoya da, mesela Türkiye Irak'a ilk defa musluğu kapa
tarak uyuyor. Halbuki Libya'da, bizim müteahhitlik hizmeti veren pekçok müteşebbisimiz var. 
Ambargo uygulandığı tarihte 5,5 milyar dolarlık istihkakımız ödenecek safhaya gelmiş iken, 
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15 milyar dolarlık taahhüt altına girilmiş iken, bu nimetleri elimizin tersiyle itiyoruz. Devlet 
Bakanımız Sayın Tansu Çiller Hanımefendi, Amerika'ya* sık sık, kapı kapı borç para dilenme
ye gidiyor. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bağlayın lütfen. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Öyle ise, muhterem milletvekilleri, mademki Ha

zine ve dış ticaret konuşuluyor, mademki yeni bir teşkilat meydana getiriliyor, "Türk devletle
riyle iktisadî işbirliği" denileceğine, "Türk ve İslam Memleketleriyle İktisadî İşbirliği" den
mesi lazım. Bu o kadar doğal ki, bakınız, Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Tasarının 14 üncü maddesinde, "Türkî ve İslam Ülkeleriyle Ekonomik İşbirliği Ge
nel Müdürlüğü" diyor. Sizin niçin burada ısrarla "Hayır efendim, ben İslam memleketleriyle 
işbirliği genel müdürlüğü istemiyorum" diyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değildir. Refah 
Partisi Grubu olarak, bu maddenin, "Türk Devletleriyle Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel 
Müdürlüğü" başlığının ve içeriğinin, "Türk Devletleri ve İslam Devletleriyle Ekonomik ve Ti
carî İlişkiler Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmesi için bir önergemiz vardır. Bu önerge
mizi olumlu karşılamanızı temenni ediyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, önergemi takdim ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Şahsı adına, Sayın Seyfi Şahin; buyurun efendim. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, bu maddeyi geti

ren Hükümete ve Komisyona teşekkür ederiz. 
Gerçekten, Türk cumhuriyetleri bağımsızlığına yeni kavuşmuş; ama devlet tecrübesinden 

uzak ülkelerdir. Bu ülkeler, yıllarca aynı kültürden, aynı soydan gelen insanlar olarak, gönlü
müz, ayrı ayrı bölgelerde birbiriyle beraber olmak için çarpmışken, Cenabı Hakkın böyle gü
zel bir fırsatı ortaya getirip, devletleşmeleri bizleri memnun etmiştir. Ancak, şunu kesinlikle 
bilmemiz gerekir ki, yeni komünizm denen ideoloji ekonomik teorileri itibariyle iflas etmiştir. 
Sosyal yapıları itibariyle de insanların ihtiyaçlarını karşılamayan bir ideolojinin yok olup git
mesi, böyle bir devletin yok olup gitmesi sonucunda, yeni doğan Türk devletlerinin, devlet plan
laması veya ticaretinin, ekonomisinin planlaması açısından tamamen bilgisiz, tecrübesiz oldukları 
kesindir. Gerek şahsî dolaşmalarımızdan edindiğim bilgiler veya partimizin yakın ilişkilerin
den veya oraya gidip gelenlerden öğrendiğimize göre, gerekse Orta Asya Türk cumhuriyetleri
nin bugün yeraltı zenginlikleri çok fazla olmasına ve bazı ekonomik birikimlerinin de olması
na rağmen, ne pazarlama ne de işletme konusunda bir tecrübelerinin olmadığı anlaşılmakta
dır. Ancak, bu yeni devletlerin, Sovyetler Birliği tarafından devamlı beyinlerinde meydana ge
tirilen Amerika ve Batı düşmanlığı, o devleti idare edenlerin Batıya karşı bir güvensizliğini mey
dana getirmiştir. Bunların, yeni, serbest ve liberal ekonomiye geçişleri, Batıya olan güvensizli
ğinden dolayı bir aracı ve güvenilir devlet olarak da Türk Devletini kabul etmeleri, ayrıca, bizi 
danışman olarak da kabul etmeleri, bizim için büyük bir iftihar kaynağıdır. Defalarca jşunu 
söylemişlerdir: "Bizim bütün nimetlerimizin yüzde 90'ını Sovyetler götürüyor, yüzde 10'unu 
bile bırakmıyor. Keşke bu yüzde 90'ı siz götürseniz" Biz, yüzde 90'ını istemiyoruz. Tabiî, dev
letlerarası ilişkiler hakkaniyete ve belli prensiplere bağlı olmalıdır. İnsan hakkı, kul hakkı de
diğimiz hakların gözetilerek kullanılması, karşılıklı ilişkilerin buna göre düzenlenmesi lazım; 
ama şu kesindir ki, bugün Türk cumhuriyetlerinin planlamada, pazarlamada ve işletme gibi 
her türlü devlet yapısında, yürütmede büyük tecrübesizlikleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin, gerek burada kendi ekonomisine yapacağı katkı açısından; yani Türkiye Cumhuriyeti 
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Devletinin menfaati açısından, gerekse ö ülkelerin yeniden planlamasının yapılarak en azın
dan ileride meydana gelebilecek yeni bir Rusya veya Sovyet tehdidini de göz önünde bulundu
rarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, o ülkelerin her türlü plan ve gelişmesini, devletleşme-
sini ve ekonomisini düzenlemesinin gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, aklımıza hemen şu soru 
gelebilir: Denir ki, "Efendim, Türkiye kendi meselesini halletmiş mi ki, Türk devletlerinin me
selelerini halledebilsin?" Üzülerek söyleyelim ki, gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti iki-
yüz üçyüz kendi problemlerini halledememiş, kendi ekonomisini düzene sokamamış; maale
sef, başkalarının kapılarında borç arayan, mağdur, idaresiz ve ehlinin elinde olmayan bir ülke 
durumunda yıllarca idare edilmiştir. 

Bu durumda bize samimiyetle düşen bazı görevler vardır. Bu ülkelerin iyi bir planlamala
rının yapılabilmesi, bu ülkelerle ticarî ilişkilerimizin kurulması, Türkiye'nin millî menfaatları-
na uygun alımların bu ülkelerden yapılması en tabiî hakkıdır. O zaman, gerçekten Türkiye'yi 
kalkındıramıyorsak bile, hiç olmazsa o ülkelere devlet yapımızdaki kuruluşları bir miktar ak
tarıp, aralarında eri azından sanayileşip geliştirilmesi ve ekonomileri düzgün bir devlet haline 
getirilmeleri çok önemlidir. 

Biraz önce Refah Partili arkadaşımızın "İslam ülkelerini de bu genel müdürlüğün içine 
katalım"'demesi, Türk cumhuriyetlerinin özellik arz etmesinden dolayıdır. İslam ülkelerinin 
birçoğu az çok devletleşmiştir. Şüphesiz, tslam ülkeleriyle, geri kalmış ülkelerle ve bütün dün
ya ülkeleriyle ilişkilerimiz iyi olmalıdır; ama Türk cumhuriyetleri yeni bağımsızlıklarına ka
vuştular. Bunların henüz devlet tecrübelerinin olmadığı, ekonomilerinin karmakarışık olduğu 
bir ortamda, samimi ve kardeş başka bir devletin o ülkeye el uzatması kadar tabiî bir şey yok
tur. Bunun için de özel bir genel müdürlüğün kurulması kadar da şüzel ve tabiî bir şey yoktur. 
Tasarıya bu maddeyi ekleyen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. 

Ancak bir başka konu var: Devletlerarası ilişkilerin -ticarî alanda da- en önemli unsuru 
karşılıklı güvendir. Maalesef, Türkiye'de devlet yapımızdaki büyük ahlak buhranı dolayısıyla, 
ticarî ilişkilerimizin bozukluğu, Türkiye'de bir kapkaççı ortamın varlığı, o ülkelere giden tica
ret erbabının, Türk Devletine ve Türk Milletine karşı bir güvensizliğe sebep olmasının önüne 
geçebilmek için, yeni kurulacak genel müdürlüğün çok önemli bir fonksiyon icra etmesi gere
kiyor. Genellikle hepsi burada olduğu için söylüyorum; bürokrat arkadaşlarımızın bu konuya 
hassasiyet göstermeleri ve oraya gidecek İnsanlara güvenirlik belgesinin verilmesi gerekmekte
dir. 

Değerli arkadaşlar, Türk devleti için büyük ufuklar doğmuştur, yeni imkânlar gelmiştir; 
ilerisi için hiç beklemediğimiz güzel günler vardır. Doğudaki problemler de buna bağlıdır. Dı
şarıda, Ortadoğu'da, güçlü, gelişmiş, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri itibariyle dünyada sayılı 
devletlerden birisi haline gelecek bir lider Türkiye'nin istenmemesi; Türkiye'yi Kıbrıs konusunda 
olsun, güneydoğu meselesinde olsun; büyük handikaplara, felaketlere ve belalara sürüklemek 
isteyenlere imkân verecektir. 

Bunu da belirttikten sonra, son olarak şunu -acizane- görüşüm olarak belirtmek istiyo
rum: Ticarî ilişkilerde -yakında Devlet Planlama Teşkilatı da kardeş olarak gelecek- bu ülke
lerdeki sanayiin yeniden planlaması, kalite kontrollarının düzenlenmesi, dünya çapında bu ül
kelerin pazarlama problemlerinin halledilebilmesi özellikle Türkiye'de dünya, çapında geliş
miş olan tekstil sanayiinin, dünyanın birinci sınıf pamuğunun yetiştirildiği o bölgedeki pamu
ğun değerlendirilerek, o bölgeye kaydırılması gerekmektedir. 
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Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
Şahsı adına, Sayın Giray; buyurun. ^ 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Devletle

riyle Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğünün kanuna konmasını, benden evvel ko
nuşan arkadaşım teşekkürle karşıladığını bildirdi. Bir bakıma, eğer Türklük dünyası duygula
rıyla değerlendirmeye girerseniz, böyle bir genel müdürlüğün kurulması iyidir demek çok ko
laydır; ama bu ülkelerle ve diğer ülkelerle ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesini, normal 
şartlarda yürütülmesini düşünmeye kalktığınız zaman, böyle bir genel müdürlüğün uygun ol
madığını görmemiz de gayet kolaydır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, normal görevleri içerisinde, hangi ülkeyle en kolay, 
en verimli, en doğru ilişkilerin kurulması lazım geldiğini kararlaştırıp, hükümetin bu konuda
ki değerlendirmelerini hesaba katıp, o ülkelerle normal ilişkilerini geliştirmelidir. Böyle bir ge
nel müdürlük ya yarın devletin gereksiz yere büyütülmüş olmasıyla sonuçlanacaktır -belki hiç
bir iş yapamayacaktır- fakat, kanunda var olduğu için büyük bir genel müdürlük olarak orada 
yaşayacaktır yahut da eğer bir verim ahnabilecekse, böyle bir genel müdürlük kurulmadan da 
alınabilecek verimleri alacaktır. Hükümetin, böyle bir genel müdürlük kurmadan da, bazı ül
kelere özel ağırlık vererek, birtakım işleri yapması da mümkündür. 

Şimdi düşünüyorum; acaba, Arap ülkeleri veyahut da diğer arkadaşımızın söylediği gibi, 
Müslüman ülkelerle ticaretimizi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek bir genel müdürlük mü 
kuralım, yoksa, EFTA ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirecek bir genel müdürlük mü kuralım ya 
da Avrupa Topluluğuyla ilgili böyle bir genel müdürlük mü kuralım? Devlet Planlama Teşkila
tında Avrupa Topluluğuyla ilgili böyle bir genel müdürlük var; ama onun maksadı başkadır. 

Devleti, gereksiniminden emin olmadığımız genel müdürlüklerle teçhiz edersek, -sonunda 
doğru neticeler çıkaramazsak- sadece büyütmüş oluruz. Bundan dolayı, bu, maddenin tümüy
le gereksiz olduğunu müdafaa ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Giray. 

Madde Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 
Çalışma süremizin dolması nedeniyle, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 1 Ekim 

1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.57 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-Kalekaya, Ye-
şildere, Sadıklı, Delihacıh ve Gölpınar köy yollarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Baka
nı Necmettin CevherVnin yazılı cevabı (7/246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda zikredilen soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : "Kahramanmaraş Merkez ilçeye bağlı Kalekaya, Yeşildere, Sadıklı, Delihacıh, Göl
pınar köylerinin istifade edeceği köy yolunun Sır Barajı Çokran köyü üzerinden dört kilomet
relik Kalekaya'ya kadar olan kısmının programa alındığı halde yapılması için ödenek ayrılma
yışının sebebi nedir?" 

' • • • ' • • • ' T . Ç . 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 30.9.1992 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM 2-883 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün A,01.0.ENS.0.10.00.02—7/246-1860/9828 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in Kahramanmaraş Kalekaya, Yeşil
dere, Sadıklı, Delihacıh ve Gölpınar köy yolları hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Çokran köyü ile Kaleköyü arasındaki köy yolu 1992 yılı programında yer almamaktadır. 
Ancak ileriki yıllar programında değerlendirilebilecektir. Çokran köyü obalarına ait 4 000 km. 
lik yol, 1992 yılı köy yollan, yapım programında yer almakta olup, şu ana kadar 3 000 km.lik 
kısmının yapımı bitirilmiştir. Geri kalan 1 000 km. yolun yıl içerisinde bitirilmesine çalışıla
caktır. 

Yol güzergâhında bulunan çayırganderesi inşaatı devam etmekte olan Bereke Barajı göl 
sahası içerisinde kalmaktadır. Bu durumda adı geçen dereye 70 mt. açıklıkta 60 mt. yükseklik
te köprü yapıldığı takdirde'yol yapımının mümkün olacağı, ancak bu köprünün Çukurova Elek
trik tarafından yapılması gerektiği ilgili teşkilatımız tarafından bildirilmiştir. Köprünün yapı
mı için ilgili kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir. 

Arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in. Kahramanmaraş - Sadıklı, Kale
kaya, Yeşildere köy yolunun geçtiği Çağırgan Deresi üzerine ne zaman köprü yapılacağına iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevherinin yazılı cevabı (7/247) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru: "Kahramanmaraş merkez ilçeye bağlı Sadıktı, Kalekaya, Yeşildere köy yolunun için
den geçtiği ve her yıl yedi sekiz insanımızın bahar sularında hayatım kaybettiği, Çağırgan dere
si üzerine köprü ne zaman yapılacaktır?" 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 30.9.1992 

özel .Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM: 2-882 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.8.1992 Tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/247-1861/9829 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

Kahramanmaraş-Merkez-Sadıklı-Kalekaya-Yeşildere köyyolu köprüsü, Bölgesince 1993 yılı 
programına (tasarı) Kahramanmaraş-Merkez-Sadıklı köprüsü olarak teklif edilmiştir. 

tlin genel yapısı içerisindeki aciliyet ve öncelik sırasına göre adı geçen köprünün program
larımıza alınmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bazı bakanların yakınlarının yönetim kuru
lu üyeliklerine tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Ersin Faralyalt'nın yazılı cevabı (7/276) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Soru : Hükümetinizdeki bazı Bakanların yakınlarının yönetim kurulu üyeliklerine tayin 
edildikleri iddia edilmektedir. Bu arada yine kabinenizde bazı Bakanların özel sektördeki yö
netim kurulu üyelerine şimdide yakınlarını getirdikleri iddia edilmektedir, örneğin; 

Enerji Bakanı Ersin Faralyalı'nın DYO'daki yönetim kurulu üyeliğine bir akrabasının ta
yin edildiği iddia edilmektedir. 

Ersin Faralyalı'nın yerine tayin edilen yönetim kurulu üyesi kimdir? 
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TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 30.10.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1413 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) Devlet Bakanlığının 21.9.1992 tarih ve B.02.06006/258 sayılı yazısı, 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11.9.1992 tarih ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/276-1973/10142 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sn. Mahmut Orhon'un Sayın Başbakanımız'a tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilmiştir. 

önerge cevabı ile ilgili bilgilerin ekli olarak sunulduğunu arz ederim. 

Ersin Faralyah 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un 
Soru önergesi ve Cevabı 

Soru : Hükümetinizdeki bazı Bakanların yakınlarının yönetim kurulu üyeliklerine tayin 
edildikleri iddia edilmektedir. Bu arada yine kabinenizde bazı Bakanların özel sektördeki yö
netim kurulu üyeliklerine şimdide yakınlarını getirdikleri iddia edilmektedir, örneğin; 

Enerji Bakanı Ersin Faralyalı'nın DYO'daki yönetim kurulu üyeliğine bir akrabasının ta
yin edildiği iddia edilmektedir. 

Ersin Faralyalı'nın yerine tayin edilen yönetim kurulu üyesi kimdir? 

Cevap : 
Evvela böyle bir Yönetim Kurulu üyeliğim hiç bir zaman olmamıştır. 
DYO'daki Yönetim Kurulu Üyeliğine bir akrabamın tayin edildiği iddiası ise tamamen gerçek 

dışıdır. Hiçbir yerde hiçbir akrabam, Yönetim Kurulu üyesi değildir. İddia tamamen hayal mah
sulüdür. DYO'daki Yönetim Kurulu Üyeliğine kimin atandığını da bilmemekteyim. 

4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin 'in, Kütahya Köy Hizmetleri ti Müdürlü
ğü işçi alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı ce
vabı (7/303) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. , • " ' 

Saygılarımla. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yakın zamanda Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne yeni işçi alınmıştır. 
1. 1992 yılında kaç işçi alınmıştır? 
2. İşçi alımına ihtiyaç var mıydı? 
3. tşçî alımında hangi usul ve esaslar takip edilmiştir? 
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4. Bu işçiler ne kadar süre çalıştırılmak üzere alınmıştır? 
5. Yeterli ödenek var mıdır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 30.9.1992 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-881 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan. Kar. Md.Iüğünün 27.8.1992 tarih ve A.Ol.O.ENS.0.10.00.02-7/303-2156/11429 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. 1992 Yılında 2381 Adam/Ay kadro tahsis edilmiş olup, buna karşılık 435 geçici işçi 

alınmıştır. 
2. önceki yıllarda olduğu gibi 1992 yılında da mevcut olan personel açığı mevsimlik işçi 

alınmasıyla kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle işçi alımına ihtiyaç vardır. 
3. Geçmiş yıllarda alınan ve 1992 yılında da çalıştırılan yeni ve eski işçilerin alımı 1475 

sayılı İş Kanunu ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yol-tş federasyonu arasında bağıtla
nan ve halen bu işyerlerinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre yapıl
maktadır. 

4. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra birimlerinde çalıştırılan mev
simlik işçiler 1992 yılı için geçerli olmak üzere 1.11.1992 tarihine kadar çalıştırılmak üzere alın
mıştır, ve akitleri bu tarihe yapılmıştır. 

5. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tahsis edilen geçici işçi kadrolarının karşılığı olan 
ödenek Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere Bakanlığım emrine tahsis edil
miştir. , . 

Ancak genelde işçi ödenekleri yetersizdir. Bu nedenle istihdam edilen geçici işçiler iş sezo
nu bitiminden önce çıkarılmak zorunda kalınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

5. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Bergama'da bulunan altın rezervlerinin 
siyanür ile ayrıştırmaya dayanan bir teknik ile elde edileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre 
Bakam Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/316) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Çevre sorunlarının en önemli sorunlar içerisinde değerlendirildiği günümüz Dünyası ve 
Türkiyesinde, güzel bir beldemiz Bergama'da bir çevre faciası yaşanmak üzeredir. İlçede yapı
lan sondaj çalışmalarında zengin altın rezervlerine rastlanılmıştır. Fakat bölgede siyanür gazı 
ile ayrıştırmaya dayanan bir teknik kullanılarak altın elde edilmesi beldede yaşayan ikiyüzbin 
insanın hayatını tehlikeye atabilir. 
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Yani ortada ne Devletimizin ne de yöre insanının dişe dokunur bir kazancı yokken karşılı
ğında korkunç bir ölüm tehlikesi! Binlerce çam ağacının katli! öğütülecek toprakta bulunan 
17 bin ton kükürtttn havaya karışmasıyla oluşacak asit yağmurlarının Türkiye'nin en verimli 
ovalarından biri olan Dünyanın en ince lifli pamuğunu üreten Bakırçay Ovasını yok etme teh
likesi! 

1. Tüm bunlara rağmen, belde halkı için son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilecek olan 
bu çalışmalara izin verecek misiniz? 

' T.C.' 
Çevre Bakanlığı • • 

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve 
Planlama Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.19.O.ÇED.0.12.00.02/00116 
Konu: Ovacık Altın Madeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi : 11 Eylül 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.00.02-7/316-1975/10169 sayılı yazınız. 

tzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan ye Eurogold Madencilik 
A.Ş. tarafından çıkarılması ve işletilmesi düşünülen "Altın Madeni" hakkında ilgi yazınız ekinde 
gönderilen Tokat Milletvekili Sn. Ahmet Fevzi tnceöz'e ait yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Türkiye'nin tarihî ve turistik yapısı itibariyle ender ilçelerinden birisi olan güzel ilçemiz 
Bergama'yı altın için feda edeceğimiz düşünülemez. Çevre değerlerinin korunması ve geliştiril
mesi için kurulan Bakanlığımın, Bergama dahil ülkemizin hiç bir köşesinde çevre facialarının 
yaşanmasına müsade etmesi mümkün değildir. Ancak gelişmekte olan ülkemizde "Ekonomik 
kararlarla ekolojik kararların optimizasyonu büyük önem arzetmekte olup, hızla artan nüfu
sumuzun sürekli ve dengeli beslenebilmesi için yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın en akılcı bir 
şekilde ekonomiye kazandırılmasının" gereği de ortadadır. 

Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde 3-14 Haziran 1992 tarihinde yapılan "Çevre ve 
Kalkınma" Konferansında görüşülen konular arasında "yoksullukla mücadele" ve "yaşam ko
şullarının iyileştirilmesi ve insan sağlığı" konuları önemli bir gündem maddesi olarak yer al
mıştır. "Hayat standartlarındaki eşitsizliklerin azaltılması ve insanların çoğunluğunun ihtiyaç
larının daha iyi karşılanabilmesi amacıyla sürekli ve dengeli kalkınmanın vazgeçilmez ihtiyacı 
olan yoksulluğun giderilmesinde, tüm devletler ve insanlar işbirliği yapacaklardır." ilkesi zir
veye katılan tüm ülkeler tarafından benimsenmiştir. "Çevre'nin ekonomiye, ekonominin de çev
reye feda edilmemesi" Bakanlığımca benimsenen ana ilkelerden birisidir. 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi tnceöz'ün yazılı soru Önergesinde belirttiği gibi böl
gede ilgili firma tarafından zengin altın rezervi tespit edilmiştir. 

Günümüz dünyasında gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından birisi, mevcut 
kaynaklarından yeteri kadar faydalanamamalarıdır. Ülkemiz bu sorunu aşmak için batı ülke
lerinde gelişmiş olan en iyi teknolojilerden faydalanarak bu atıl kapasiteyi çevre değerlerini ön 
planda tutarak değerlendirmelidir. 
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Konunun Bakanlığıma intikalinden itibaren; gerek bahse konu olan Altın Madeni için, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlen
dirmesi (ÇED) Raporu, gerekse yurtiçi ve yurtdışından gelen görüş ve bilgiler titizlikle incelen
miş olup, bu bilgiler ışığında Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi tnceöz'ün soru önergesinde 
belirttiği hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. 1991 yılı itibariyle, ortalama 1600 ton civarında altın üretim kapasitesine sahip olan, 
Batı blokundaki toplam 716 altın madeninin 324'ünde siyanür liçi kullanılmıştır. Diğer zen
ginleştirme yöntemleri, farklı mineralizasyon özellikteki madenlerde uygulanmıştır. Ovacık Altın 
Madenindeki mineralizasyonun, sığ derinliklerde, düşük sıcaklıklarda, Hidrotermal kaynaklı 
ürünler yapısında olan Epitermal birikimler şeklinde olduğu, bu özelliklere sahip altının dün
yada "Siyanür Liçi" ile elde edildiği ve alternatif olarak Tiyo-üre, Tiyo-sülfat veya Brom esaslı 
reaktiflerin de kullanılabileceği ancak bu yöntemlerin ekonomik olmadıkları, ticarî açıdan dün
yada uygulamalarına rastlanılmadığı ve çevresel açıdan benzer riskleri taşıdıkları belirtilmek
tedir. Dünyadaki işletme sayısı ile bu işletmelerde uygulanan yöntemlerin dağılımı Tablo 1 ve 
2'de özetlenmiş olup en büyük 4 ülkedeki durum Şekil 2. l'de şematize edilmiştir. İlgili teknik 
bilgi ektedir. (Ek: 1) 

Ayrıca yazılı soru önergesinde belirtildiği gibi siyanür "gaz" halinde değil, pelet formun
da ton cevher başına 0.8-1. S kg. Sodyum Siyanür şeklinde kullanılacağı ÇED Raporunda be
lirtilmektedir. Proses akım şeması yazımız ekindedir. (Ek : 2) 

2. Altın elde edilmesi yönteminde kapalı sistem seçilmiş olup, dışarıya herhangi bir de
şarj düşünülmediği, tesisten çıkan atıkların geçirimsizliği tam sağlanmış Atık Barajında depo
lanacağı, asıl zehirli olan Hidrojen Siyanür gazının liç tankından ve Atık Barajından buharlaş-
maması için sisteme kireç ilavesi yapılacağı ve dolayısıyla ortamın bazik olmasının (pH: 11-12) 
sağlanacağı taahhüt edilmektedir. Ayrıca gerekli teknik tedbirler alındıktan sonra bugüne ka
dar dünyada hiçbir1 altın madeninde canlı ölümüne rastlanılmadığı uzmanlarca belirtilmekte
dir. 

3. İnsanların en büyük ihtiyacı olan oksijenin kaynağı ağaçların altın uğruna feda edil
memesi için, Orman Bakanlığı ile yaptığımız yazışmalarda, "adı geçen şirketin işletme ruhsat
ları içerisinde 4 165 830 m1 ağaca mukabil 1 846 962 m' hacmine tekabül eden ağaca damga 
vurulmuş kesim işlemlerinin Orman Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirileceği, bölgede 
endcmik ve fıstık çamı türü ağaçların bulunduğu sahalarda çalışma yapılmadığı" belirtilmiş
tir. Ayrıca "madencilik faaliyetleri için çeşitli tarihlerde izin verilen sahalardaki ormanın yapı
sı çok bozuk kızılcam olup, yapacak emvalden (Atölyelerde değerlendirilen) daha çok sanayi 
odunu, kağıtlık odun ve yakacak odunu, bazı alanlarda da yalnız odun üretimi yapılabilecek 
bozuk meşe sahaları olduğu" belirtilmektedir. 

Kesilecek ağaçlarla ilgili olarak Orman Bakanlığı ile yaptığımız yazışma ve Orman Ba
kanlığı ile yetkili firma arasında yapılan taahhütnameye göre, ağaçlandırma ve arazi tahsis be
delinin firmadan alınacağı, ayrıca açık işletme devam ederken rekreasyon, çalışmalarına başla
nacağı, işletme kapandıktan sonra arazinin eski topoğrafik yapısına uygun şekilde düzeltilece
ği ve yöreye uygun ağaçlandırma yapılacağı belirtilmektedir. Orman Bakanlığı ile yaptığımız 
yazışma ve Orman Bakanlığı ile yetkili firma arasında yapılan taahhütnamenin fotokopileri 
ektedir. (Ek: 3) 
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4. Firmanın taahhüdü olarak Bakanlığıma sunulan ÇED Raporuna göre cevherde kü
kürt bulunmamıştır. Dolayısıyla asit yağmurlarına sebep olması sözkonusu değildir. (Ek: 4) 

5. Eurogold Madencilik A.Ş. 6224 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun ve bu Kanunlara İlişkin Kararname ve Tebliğler çerçevesinde Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün izinleri ile 29.8.1989 tarihinde Türkiye'de ku
rulmuş bir anonim şirkettir. 

Söz konusu yatırıma izin verilmesi durumunda maden işletmesinden vergiler, fonlar ve 
devlet payı ile gelir sağlanacaktır. Net gelirin % 46'sının ortaklık vergisi olarak ülkemizde ka
lacağı, ortaklık vergisinin ve fon ödentilerinin toplamının ise % 49,22 olacağı Bakanlığıma ta
ahhüt edilen ÇED Raporunda belirtilmektedir. 

Firma yetkilileri Ovacık Altın Madeni ile ilgili olarak; 34 milyon ABD Doları yatırım tu
tarını ve sekiz yıl sonunda 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesindeki Devlet hakkı 
da dahil olmak üzere, 35X8=280 milyon ABD Doları ihracat girdisinin 21X8 = 168 milyon do
larını Türk ekonomisine kazandıracaklarını Bakanlığıma gönderdikleri dokümanlarda belirt
mektedirler. (Ek: 5) 

6. Tesise gerekli iznin verilmesi durumunda, muhtemel çevresel etkileri minimize etmek 
için, ilgili firma tarafından; 

— Tesiste oluşacak atığın yeraltı suyuna karışmasını önlemek amacıyla tamamen geçirim
siz ve deprem yönetmeliğine göre atık barajı dizayn edilecek. 

— Yeraltı suyu gözlemlenmesi için monitör kuyular açılacak. 
— İşletme sırasında İl Sağlık Müdürlüğünün denetim ve kontrolü altında hava kalitesi 

ölçümleri ve yeraltı suyu analizleri yapılacak ve yönetmeliklerde belirtilen sınır değerler içinde 
faaliyete izin verilecek ve bu amaçla monitoring sistem ile izleme yapılacaktır. 

— Maden bitiminden sonra gerekli rehabilitasyon çalışmaları yapılacak madçn sahası, ta
rım ve orman arazisi şekline dönüştürülecektir. 

Bakanlık olarak firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu sağlanan, muhtemel 
çevresel etkileri minimize etmek için taahhüt edilen önlemler ekte sunulmuştur. (Ek: 6) 

7. Bakanlığımın görüşüne ışık tutacak olan "Atık Barajı" projesi Devlet Su İşleri (D.S.t) 
Genel Müdürlüğü onayına sunulmuştur. D.S.t. Genel Müdürlüğünün çalışmaları devam etmekte 
olup, yapılan protokolün yazı fotokopisi ektedir. (Ek: 7) ^ 

Bakanlığımca henüz adı geçen altın madeninin çıkarılması ve işlenmesi için olumlu veya 
olumsuz herhangi bir görüş bildirilmemiştir. 

Ülkemizin kalkınması, çevre değerlerinin korunması ve halkımızın sağlığı ve güvenliği bir 
arada titizlikle değerlendirilerek anılan altın madeni ile ilgili diğer ülkelerdeki uygulamaları 
da içine alan kapsamlı bir araştırma sürdürülmektedir. Konu ile ilgili Bakanlığıma ulaşan gö
rüşlerin özeti ektedir. (Ek: 8). Ülkemizde ve dünyadaki diğer uygulamalar araştırılıp en sağlıklı 
ve emniyetli teknolojiler tespit edilmeden ve yöre halkı ile çevreye zarar gelmesini önleyecek 
teknik tedbirler alınmadan, söz konusu yatırıma uygun görüş vermemiz mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

B. Doğancan Akyürek 
Çevre Bakanı 
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Tablo: 1 
Batı blokunda işletilmekte olan altın madenleri 

Güney Afrika 
A.B.D. 
Kanada 
Avustralya 
Afrika (Güney Afrika dışında) 
Asya 
Avrupa 
Avustralasya (Avustralya dışında) 
Güney Amerika 
Orta Amerika ..„• , 

1989 
. 62 
172 
107 
180 
39 
24 
17 
14 
37 
29 

1990 
64 
172 
107 
181 
49 
34 
16 
15 
48 
30 

1991 
62 
167 
99 
179 
50 
38 
17 
13 
60 
31 

Toplam 681 716 716 

Tablo: 2 
Batı blokunda işletilmekte olan altın madenleri ve proses yöntemleri 

Siyanür Liçi 
Yığın Liçi 
Flotasyon 
Gravite Konsantrasyonu 
Bakteri Liçi 
Diğer Yöntemler 

1989 
303 
149 
123 
82 
3 

170 

1990 
314 
151 
141 
91 
2 

160 

1991 
324 
152 
151 
90 
2 

156 
Toplam 830 859 875 

Not: Tablolar, altının primer ve yan ürün olarak üretildiği madenlerin tümünü kapsamak
tadır. Flotasyon yöntemi uygulayan işletmelerin çoğu aslında altının yan ürün olarak üretildiği 
baz metal madenleridir (Kaynak 5). 

Tablo 2'de gösterilen proses yöntemleri sayısı Tablo 1 de verilen altın madenleri sayısından 
daha fazladır. Bunun nedeni pek çok işletmede birden fazla proses yöntemi uygulanmasıdır (Kay
nak 5). 
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AVUSTRALYA KANADA 

Açık işletme 
Siyanür liçi 

V. 39 

Ar t ı l a rdan 
kazarıma V ı i 

Yeraltı isletmesi 
Siyanür liçi 

*/.6 

Açık işletme 
Yığın liçi 

•/. 12 

Yeraltı / Açık isletme 
Kompleks cevherler 

•/. 39 

Artıklardan 
kazanma */. 0.5 

Yeraltı /Açık isletme 
Kompleks cevherler 

*/. 22.5 

Yeraltı işletmesi 
Siyanür liçi 

•/, 77 

GÜNEY AFRİKA 
Artıklardan 
kazanma •/. 2.5 

A.B.D. 

Yeraltı işletmesi , , 
Konvansiyonel siyanür liçi 

•/.97.S 

Acık isletme 
Konvansiyonel siyanürleme 

•/. 57.9 

Şekil 2.1. &n - v ^ y ü r - Ö h » o t a f t / # , C t ^ W f î > 0 ^ ö^ttro ve- ProseS yöntemdi 
(Kaynak 6 ). -
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EK : 3 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı : ÇED/07973 
Konu: Ovacık Altın Madeni 

Orman Bakanlığına 
(Orman Genel Müdürlüğü) 

İlgi: Bergama Belediye Başkanlığının 17.4.1992 tarihli yazısı. 

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan altın madeni ile ilgili, Bu-
rogold Madencilik A.Ş.'ne ait "arama ruhsatı" sınırları içerisinde bulunan ağaçların miktarı, 
özellikleri ve endemik türlerin bulunup bulunmadığı hususunda gerekli bilgilerin ve "arama 
ruhsatı" sınırlan içerisinde bulunan ağaçlar üzerinde firmanın kesme hakkına sahip olup ol
madığı hususunun mümkünse en kısa zamanda Bakanlığımıza bildirilmesini arz ederim. 

M. Sungur Bursa 
Bakan Adına Genel Müdür 

T.C. 
Orman Bakanlığı 24,7.1992 

Orman Genel Müdürlüğü 
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

H. No.: KdM.4.MAİ-00-18 
Konu: Ovacık-Altın Madeni 

Çevre Bakanlığına 
(Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü) 

İlgi : 11.5.1992 gün ve ÇEB/04973 sayılı yazınız: 
İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık-Çamköy Mevkiinde bulunan altın madeni ile ilgili Euro-

gold Madencilik A.Ş.nin arama ruhsatı sınırları dahilinde yaptığı çalışmalar mahallî teşkilatı-
mızca incelettirilmiştir. 

İnceleme neticesinde; 
İzmir İli, Ovacık İlçesi Ovacık ve çevresinde altın madeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanlığı, Maden Dairesi Başkanlığından alınan 40954 Sayılı Arama Ruhsatına istinaden 450 m2'lik 
alanda 6.2.1990 gün ye 30 sayılı olurla izin verilmiş, sürenin bitmesinden dolayı verilen izin 
5.5.1992 tarihinde iptal edilmiştir. 

Ovacık köyü hudutları içinde aynı maden arama ruhsatına istinaden 1.5.1990 tarihinde 
1450 m2 lik alanda arama izni verilmiş çalışmalarının bitmesi ve sürenin dolmasından dolayı 
5.5.1992 tarihinde verilen izin iptal edilmiştir. 

Ovacık Köyü Tepegöz çevresinde 24,8.1990 tarihinde aynı ruhsat içinde kalan 350 m2'lik 
alana arama izni verilmiş. Çalışmaların bitmesi, sürenin dolmasından dolayı verilen izin 5.5.1992 
tarihinde iptal edilmiştir. 
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, Narlıca Köyü hudutları dahilinde, aynı ruhsat sahası içinde kalan 600 m"lik alanda 3.5.1991 
tarihinde izin verilmiş ruhsat süresinin dolmasından dolayı verilen izin 13.5.1992 tarihinde ip
tal edilmiştir. 

49176 sayılı arama ruhsatına istinaden Dikili Orman İşletme Şefliğinde 900 m2,lik orman
lık alanda 14.3.1992 tarihinde arama izni verilmiş olup arama çalışmaları iyi neticelenmediğin
den faaliyetleri durdurulmuştur. 

İR: 3681 sayılı işletme ruhsatlı sahada 423 000 ırı'Mik alanda işletme izni verilmiştir. 
Madencilik faaliyetleri için çeşitli tarihlerde izin verilen sahalardaki ormanın yapısı çok 

bozuk kızılcam olup, yapacak emvalden daha çok sanayi odunu kağıtlık odun ve yakacak odun, 
bazı alanlarda da yalnız odun üretimi yapılabilecek bozuk meşe sahalarıdır. 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

Adı geçen şirkete işletme ruhsatları içerisinde 4 165 830 mJ ağaca mukabil 1 846 962 m1 

hacmine tekabül eden ağaca damga vurulmuş kesim işlemleri idaremizce yapılıp değerlendiri
lecektir. 

İlgili Belediye Başkanlığının dilekçelerinde de iddia edildiği gibi endemik ve fıstık çamı 
türünden ağaçların bulunduğu sahalarda çalışma yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan Arslan 
Bakan1 Adına Genel Müdür Yardımcısı 

TAAHHÜT SENEDİ 
(Maden-Petrol Arama Ön İşletme, İşletme Muvafakati 

ve Ruhsat Sahası İçindeki tesisler için) 

Maden-Petrol Muvafakat ve 
İntifa Hakkı sahibinin; 

Adı Soyadı : Euro Gold Mad. A.Ş. 
Adresi : Bostali-ATAKENT D Blok No: 14-16 İZMİR 
Madenin Cinsi : Altın ve Gümüş 
Ruhsat No. : Ön.Ir. 3681 
Muvafakat-lntifa hakkının 
konusu : Madencilik Faaliyeti 
Madenin-Petrolün bulunduğu; 
ll-llçe ve Köyü : İzmir-Bergama-Ovacık 
Orman Bölge Müdürlüğü : İZMİR 
İşletmesi-Şefliği : Bergama 
1/25000 ölçekli maden-petrol 
ruhsat sahasının; 
a) Pafta No. : J-18-K 
b) Ruhsat sınır noktalarının 
Koordinatları : 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 
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Sağa(Y) 
Yukarı (X) Koordinatlar ekteki ruhsat suretindedir. 

7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 

Sağa(Y) 
Yukarı (X) 

1/500 veya 1/1000 ölçekli haritadaki 
Muvafakat-İntifa hakkı verilen _ 
sahanın sınır noktalarının koordinatları: 

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 
Sağa(Y) 
Yukarı (X) Koordinatlar, yazmak için yeterli yer olmadığından ek liste halinde verilmiştir. 

7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 
Sağa(Y) 
Yukarı (X) 

Arama, ön işletme ve işletme ruhsat sahasının toplam alan miktarı: 184448 

ORMANLIK ALAN 
Muvafakat-tntifa hakki edilen ormanlık alan miktarı : 423 000 m2 

4. Arama ve ön işletme ruhsat ye izin süresi boyunca ruhsat sahibi, faaliyet raporlarıyla 
tespit edilen görünür rezervin 1/10 una kadar cevheri istihraç edip satabilir. Fazlası tespit edil
diğinde Maden Kanununun 12 nci maddesine göre hareket edilir. Petrol Kanunu hükümleri 
saklıdır. 

5. Ruhsat veya muvafakata konu ormanlık alanda geçici veya sabit her türlü yardımcı 
hizmet tesislerinin (bina, baraka, teleferik, yol, alt ve üst yapı tesisleri, otopark, banyo, wç, 
dinamit deposu...vs.) yapılabilmesi için 6831 Sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre 
müteşebbis tarafından ayrıca izin alınacaktır. 

6. Ruhsat veya muvafakata konu ormanlık alanlarda yapılacak tesislere ait (bina, bara
ka, teleferik, yol, alt ve üst yapı tesisleri, banyo, wc, dinamit deposu, otopark...vs.) ile keşif 
özetleri orman yüksek mühendisi, orman mühendisi, inşaat mühendisi veya mimar mühendis 
tarafından hazırlanır. Yılı birim fiatlarına göre hazırlanan keşif özetleri ile tesislere ait mimarî 
projeyi idareye vererek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Şube Müdürlüğünce onay-
lattırılması halinde Bakanlıktan izin almak mecburiyetindedir. Aksi halde izinsiz yapılar mah
keme kararına gerek bulunmadan yıktırılır. Kaçak yapılar ve yerleşmeler hakkında 6831 Sayılı 
Orman Kanununun cezai hükümleri uygulanır. 

7. Muvafakat-intifa hakkı sahibi çalışmalar sırasında, eski ve tarihi eserlere rastlanıldı
ğında sahadaki faaliyetleri durdurarak mahallî orman idaresine ve mülki amirliğe haber vere
cek, bulunan eserler yerinde muhafaza edilecektir. 

8. ALINACAK BEDELLER : 
A) Maden-petrol arama, ön işletme ve işletme muvafakati verilen ormanlık alanlarda; 
a) Ağaçlandırma Bedeli : 
Muvafakat verilen maden-petrol ruhsat sahaları için muvafakatin başlangıcında bir defa

ya mahsus alınır. 
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Muvafakat süresi sona eren sahalarda uzatma talebinde bulunulduğunda ağaçlandırma 
bedeli o yılın maliyet bedeli üzerinden hesap edilir ve ilk muvafakatta alınan ağaçlandırma 
bedeli bu bedelden düşülerek ağaçlandırma fark bedeli olarak alınır. 

b) Arazi Tahsis Bedeli : 
Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen m2 fiat üzerinden muvafakat başlangıcında pe

şin olarak alınır. Bu bedel ruhsat sahibinin talebine bağlı olarak yıllık S yılı geçmemek kaydıy
la muvafakat süresinin tamamı için veya 5 yıllık periyot için muvafakatin başlangıcında ödene
bilir. 

Arazi tahsis bedelinin muvafakat süresi boyunca yıllık ödenmesi halinde; her yıl bir önce
ki yılın arazi tahsis bedelinin °/o 30 fazlası o yılın arazi tahsis bedeli olarak tahsil edilir. 

Arazi tahsis bedelinin muvafakat süresinin tamamı veya 5 yıllık periyot için peşin öden
mesi halinde yıllık % 30 artışlar bedele dahil edilmez. 

Muvafakat süresinin tamamı ve 5 yıllık periyot için peşin ödenen arazi tahsis bedeli çalış
maların süre sonundan evvel bitmesi halinde geri ödenmez. 

Arazi tahsis bedelleri her beş yılda bir yeniden düzenlenir; , 

B) Ruhsat sahasında yapılacak tesislere ait bedeller: 
a) Ağaçlandırma ve arazi tahsis bedeli yukarıdaki esaslara göre alınır. 
b) Fon Bedeli: tzin sahasında yapılacak tesislerin proje maliyetlerinin % 3 tutarı tebligat 

tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde fon bedeli olarak ilgili orman idaresine yatırılır. 
Fon bedelinin süresi içinde yatırılmaması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek/3 

maddesine göre verilen izin hükümsüz sayılır. 
Yukarıda ifade edilen muvafakat veya izinden doğan bedeller tebligat tarihinden itibaren 

en geç bir ay içinde ilgili orman idaresine peşin olarak ödenir. Bedeli süresi içinde ödenmeyen 
muvafakatlar ve izinler iptal edilir. 

9. Muvafakat ve intifa hakkının kullanılması sırasında ağaç kesilmesi gerekiyor ise bu 
talep yazılı olarak mahallî orman idaresine bildirilecek ve ağaçlar orman idaresince usulünce 
damgalanılarak kesilecek ve idaremizce değerlendirilecektir. 

Orman tdaresince değerlendirilme imkânının bulunmadığı hallerde, ilgili Orman Bölge 
Müdürlüğü İşletme Pazarlama şube müdürünün başkanlığında ilgili işletme müdür yardımcısı 
ile işletme şefinden oluşacak heyetin raporu ile tespit edilen orman emvali o yıla ait tahsis be
deli üzerinden muvafakat-intifa hakkı sahibine satılacaktır. 

10. Muvafakat-intifa hakkı verilen orman sahasında maden-petrol arama, ön işletme ve 
işletme hakkının petrol ve maden kanunu hükümleri içinde ahar şahıslara devri halinde, devir 
işlemleri ruhsat sahibi tarafından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına yazılı olarak bildiri
lir. 

Yeni ruhsat sahibi; madencilik faaliyetlerinde bulunabilmesi için bu taahhütname esasla
rına göre orman idaresine müracaat etmek mecburiyetindedir. Aksi halde ruhsat sahası içinde
ki çalışmalardan doğacak her türlü hukukî sorumluluk ilk taahhütname sahibine ait olacaktır. 

11. Arama, ön işletme ve işletme çalışmalarının müteahhitler eliyle yaptırılması halinde, 
bu çalışmalar ve müteahhitin kimliği bir yazı ile ilgili orman idaresine ruhsat sahibi tarafından 
yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde madenciltk'faaliyetlerınden doğacak her türlü zararlar
dan bu ruhsat sahipleri sorumlu tutulacaklardır. 
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12. Ruhsat sahibi madencilik faaliyetlerinde bulunduğu muvafakat ve intifa müsaadesi 
verilen ormanlık sahalarda devlete ait çevre koruma ve kuruluşlarının mevzuatları çerçevesin
de her türlü konutlar tedbirini almak zorundadır. Çevre koruma ve sağlığı açısından gerekli 
tedbirleri koyan kişi ve kuruluşlarının muvafakat ve intifa haklan iptal edilir. Ruhsatı iptali 
için ilgili kuruluşlara bildirilir. , 

Muvafakat-intifa hakkı sahibi orman yangınına sebebiyet vermemek için işyerinde gerekli 
tedbirleri alacağı gibi kendisinin veya emrinde çalışan işçi-müteahhit ve taşoranların sebep ol
dukları yangından dolayı orman idaresinin tüm zararlarını da karşılamakla yükümlü olacak
tır. İdarenin talebi halinde ise ruhsat sahibi her türlü makina, ekipman ve emrinde çalışan işçi 
ile orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olacaktır. 

13. Ruhsat sahibinin maden veya petrol nakliyatında orman yollarından yararlanmak 
istemesi halinde bu yollardan yararlanma şekil ve esasları muvafakat-intifa hakkı sahibi ile or
man idaresi arasında ayrıca taahhütname düzenlenecektir. 

İdareye ait yolların kullanılması halinde bu yollara ait tamir, bakım, onarım ve diğer za
rarlar ruhsat sahibi tarafından karşılanır ve zamanla mahalli orman idaresince ruhsat sahibin
den yeteri miktarda teminat alınır. 

Madencilik faaliyetleri için orman idaresince saha tahsisi yapılarak inşa edilen yollar 
muvafakat-intifa hakkı sahibi tarafından umumun istifadesine açık tutulacaktır. 

14. Arama, ön işletme ve işletme muvafakati süresinin dolması, hak sahibinin vazgeç
mesi, ruhsatın iptali ve üç ay içinde yenilenmemesi hak sahibinin bu yönetmelik ve taahhütna
me hükümlerine uymaması halinde res'en iptali ile sona erer. İptal işlemi Maden Dairesine bil
dirilir. 

15. Muvafakat-intifa hakkının sona ermesi ve devri halinde devlet ormanları üzerindeki 
her türlü sabit ve muvakkat tesisleri teşvik motorlu vasıtalar hariç 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 17 nci maddesi gereğince eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü tasarrufu
na geçer, bu tesislerden orman idaresince kabul edilmeyenler ruhsat sahiplerince sökülerek alı
nır veya orman idaresinin göstereceği uygun yerlere atılarak üstleri örtülür. Bu işlemlerin ruh
sat sahibi tarafından yapılmaması halinde orman idaresince yaptırılarak masrafları ruhsat sa
hibinden alınır. 

16. Muvafakat-intifa hakkı sahibi en geç her beş yıl sonunda açık işletme yaptığı alanla
rı eski topoğrafik yapısına uygun şekilde düzeltmek zorundadır. Aksi takdirde bu işler Genel 
Müdürlük tarafından yapılır ve masrafları muvafakat-intifa hakkı sahibinden alınır. 

17. Muvafakat-intifa hakkı sahibi her türlü adres değişikliklerini zamanında ve yazılı ola
rak ilgili orman idaresine bildirilir. Aksi halde her türlü tebligatlarda bu taahhütnamede yazılı 
adresini geçerli olarak kabul eder. 

18. Muvafakat-intifa hakkı sahibi, aynı ruhsat sahası içinde kalan ormanlık alanlarda 
yeni yer talep etmesi halinde talep edilen her yeni adım için bu taahhütnamede belirtilen ve 
buna göre hesabedilen bedelleri ayrıca öder. 

19. Muvafakat-intifa hakkının kullanılmasından bu taahhütname hükümlerinin uygu
lanmasından doğacak her türlü ihtilaflarla ilgili olarak açılacak davalarda ve alacakların taki
binde yetkili mahkemeler, muvafakat-intifa hakkı konu taşınmazın (orman alanının) bulundu
ğu yer mahkemeleridir. 

20. Bu taahhütnamede gösterilen hükümler ve şartlar, taahhütnamenin noterlikçe dü
zenlenmesinden, tasdikinden sonra hüküm ifade eder. 
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Ortalama Maksimum Ortalama Maksimum 
Element kg/gün kg/gün mol/gün mol/gün 

Cu 
Pb 
Zn 
Ag 
As 
Sb 
Hg 
Tl 

27 304 
25 432 
20 360 
19 560 
99 784 ', 
56 283 
0 664 
0 856 

54 400 
64 176 
44 200 
71 088 
273 752 
141 104 
1 128 
0 984 

430 
123 
311 
189 
1332 
462 
3. 
4, 

Toplam 2854 7324 

Bölüm 3.7'de verilen anlatımda: kirletilmiş sızıntı suyu veya Uç oluşum potansiyeli; cev
her ve artık kayanın her ikisinde de kükürt bileşiklerinin bulunmaması ve ayaların yıkanmış 
doğal yapısı sebebiyle minimum düzeyde olacaktır. Herhangi bir durumda olması beklenen 
sızıntı suyu miktarları çok. 

856 
310 
676 
659 

3654 
1159 

5.62 
4.82 
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EUROGOLD MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Kuruluş 

Ortaklar 

Sormoyccl 

Yotırım Tutarı 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ila 
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun ve bu Kanunlara ilişkin 
Kararname ve Tebliğler çerçevesinde HDTM 
Yabancı Sermaye Genel Müdülüğü'nün İzinleri ile 
29 Ağustos 1989'tarihinde Türkiye'de kurulmuş bir 
anonim şirkettir. 

Avustralya Normandy Poseidon Grup 
Şirketlerinden, Poseidon Gold Limited - %66.67 

Alman, Metallgeselschaft Grup Şirketlerinden 
Metal Minlnn Corporation - %33.33 

29,000,000,000 TL olup 43,000,000,000 TL 
artırılarak 72,000,000,000 TL'na çıkarılma 
çalışmaları son aşamadadır. 

1989-1991 yılları yatırım toplamı 35,000,000,000 TL 
olup yatırımın tamamlanması sonucunda toplam 
yatırım USD 34,000,000 olacaktır. 

3 ton Altın, 3 ton Gümüş/yıl. 

: %100 ihracat ve USD 35,000,000/yıl. 

: 74 

: 200 

Üretim 

İhracat vo 
İhracat Geliri 

Mevcut Poroonol 

Yatırımın tamamlanma
sıyla çalışacak toplam 
porsonol 

Ülke Ekonomicine 
Katkılarımız 

1991 yılında çeşitli kategoriler altında devlete ödenen vergiler toplamı 
3,712,515,807 TL olup bu ödemelerin 1,615,676,771 TL Bergama-
Ovacık'taki faaliyetlere ilişkin olan yörede ödenen vergilerdir. 

1991 yılında vergiler hariç Bergama ve Dikili'de yaratılan Katma Değer 
toplamı 5,474,689,554 TL dır. 

Üretimin gerektirdiği İşletme Sermayesi ihtiyacı yaklaşık 105,000,000,000 TL 
olup bu işletme sermayesinin yaklaşık 29,000,000,000 TL direkt olarak 
yörede yaratılacak Katma Değerdir. 

Atakent 203Ü/2 Sokak No.H-16 D.i-b Blok (35540) BoittmlhlZMlR/TURKEY 
o».„„„. ran^D M 02 $5-36 69 73 Fax: (90-51) 62 41 07 
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EURflfiOlP MAPENOİÜK A>Şg 

Eürogold Madencilik A.Ş. Türkiye'de altın ve diğer mineralleri aramak, Jeolojik 
oluşumlar ve mineral yataklarını değerlendirmek ve bu çalışmalar sonucu bulunan 
madeni çıkartmak ve işletmek amacıyla T.C. Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan izinle 29 Ağustos 1989 
da kurulmuştur. . 

PROJE SAHA&I 

Proje sahası Türkiye'nin kuzeybatısında Dikili ve Bergama ilçeleri arasında Ovacık 
köyü yakınında bulunmaktadır. Saha izmir'in yaklaşık 110 km kuzeyindedir. 

PROJENİN AMACI 
Yatırım açık ve yeraltı maden işletmeleri İle cevher çıkarılması ve ocaklar yakınında 
kurulacak bir cevher işleme tesisini kapsamaktadır. Tesiste yarı rafine (dore) altın 
üretilecek ve rafine işlemi İçin ihraç edilecektir. Yarı rafine altın yaklaşık olarak %52 
altın, %47 gümüş ve %1 değersiz diğer metalleri içerecektir. 

Projenin amacı yılda 300.000 ton cevher işleyerek 3 ton altın ve 3 ton gümüş 
üretimidir. 

PROJENİN TARİHİ 

Eürogold Avrupa'da Akdeniz bölgesinde özellikle epltermal altın mineralizasyonu 
esas olmak üzere değerli metallerin aranması amacıyla kuruldu. Bu amaçla 
Türkiye, Yunanistan ve İspanya'da mineralizasyona uygun jeolojik 
formasyonlarda dere sedımanlarından örnekler alınarak analiz edildi. Bugünkü 
proje sahasının bulunduğu bölgede altın anomalilerinin çıkması üzerine daha 
ayrıntılı çalışmalara geçildi. Alınan taş örneklerinde yapılan analizlerden de olumlu 
sonuç çıkması üzerine elmaslı sonda] çalışmalarına başlandı ve altın 
mineranzasyonunun oluştuğu M (merhaba) ve S (su) olarak isimlendirilen iki 
damar tesbıt edildi. 

Alınan sondaj karotlannda yapılan analizler ve bilgisayar destekli analitik yöntemler 
sonucu yatağın işletme projesine esas olan rezerv ve tenörü hesaplandı. 

PROJENİN ÖMRÜ 
Planlanan tesis kapasitesine göre maden- 8 yıllık işletme ömrüne sahiptir. Yeraltı 
rezervinin ve dolayısıyla maden ömrünün halen sürdürülen sondaj sonuçlarına 
bağlı olarak artması beklenmektedir. 

Rezerv tahminleri şu ana kadar yaklaşık 35 milyar liraya malolan geniş bir sondaj 
programından toplanan verilerden yapılmıştır. 
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İşletme şekil Rezerv (Ton) 

Açık İşletme 843.000 

Yeraltı İşletme 900.000 

Toplam 1.743.000 

30 . 9 . 1992 O : 1 

Tenor (g/t Au) 

8.3 

10.8 

9.6 

PROJENİN KALKINMA PLANI İLE İLİŞKİSİ 

Eurogold Madencilik A.Ş.'nin yatırım planı Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1991 
Yıllık Plan'da Maden ve Yabancı Yatırım Sektörleri için belirtilen amaçlar ile uyum 
içerisindedir. Bu sektöre sağlanan yüksek yatırım teşviki bu sektörün belirtilen 
planlara önemini göstermektedir, 

Bu proje aşağıdaki konuları teminat altına almaktadır. 

1. Çevre kirliliğini en az dereceye İndiren modern ve verimli üretim 
teknolojisinin kullanılması, 

2. Türk firmasının Türkiye'nin geleneksel endüstriyel mineral üretimi dışında 
stratejik mineral üretimine katılması, 

3. Onsu 350 Amerikan Doları altın fiyatından üretimin yıllık 35 milyon Amerikan 
Doları ihracat geliri sağlaması, 

4. 34 milyon dolar yabancı sermayenin yatırım için kullanılması, ayrıca gorek 
Eurogold (Türkiye'de Ovacık Projesi dışında başka madenleri geliştirmeyi 
planlamakta) gerek Eurogold'un çalışmaları sonucu maden yatırımına 
ilgisini artıracak diğer yatırımcılar tarafından daha büyük yatırımların 
yapılması, ' 

5. 200 kişinin modern makina ve ekipmanlarla çalışacak şekilde eğitimi ve 
istihdamı. 

PROJENİN EKONOMİK FAYDALARI 

Şu ana kadar yapılan harcamalar 5.5 milyon Dolar 
Ovacık Altın Madeni yatırım tutan 34 milyon Dolar 
İhracat geliri (yıllık) 35 milyon Dolar 

Yukarıda sözkonusu kaynak gerek yatırım tutarı (özkaynak ve yabancı banka 
kredisi) gerekse ihracat geliri olarak döviz olarak Türkiye'ye girecektir, 35 milyon 
Dolarlık ihracat girdisinin 21 milyon Doları Türkiye'de işletme masrafları ve fonlar 
ödenerek Türk ekonomisine kazandırılacaktır. 
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PftVİ£DE;NQE£İ 

Yıllık İhracat Geliri 
x 8 yıl 

Dış Kredi 

Toplam Döviz Girdisi 

35,000,000 USD 
280,000,000 USD 
31,000,000 USD 

311,000,000 USD 

Makin© ve Ekipman ithalatı 

Üretim Girdileri ithalatı 
(8 yıl) 

Dış Kredi Geri Ödemesi 

Kar Payı Ödemeleri 

Toplam Döviz Harc^rrte lî>v> 

15,064,000 USD 

16,852,000 USD 

35,295,000 USD 

23,013,000 USD 

90,224,000 USD 

8 yıllık Denge (+)Net R?0J76lO00.USD 

YARATILACAK KATMA DEĞER 

Yıllık İhracat Geliri 

Yıllık İşletme Giderleri 

- Maaş ve ücretler 
- Genel Giderler 

Bakım Onarım Gider. 
- Yakıt Enerji Su 
- İşletme Giderleri 

(İç piyasa) 
- işletme Giderleri 

(Dış piyasa) 
- Maden Hakkı v© Maden 

Fonu 
- Amortismanlar 

3,800,000 USD 
1,400,000 USD 
1,900,000 USD 
2,600,000 USD 

900,000 USD 

2,600,000 USD 

^«ogLrmyse 
9,400,000 USD 

35,000,000 USD 

25,000,000 USD 
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BJifLteiûal 
Yıllık İhracat Geliri 252,000,000,000 
Yıllık İşletme Giderleri 180,000,000,000 

- Maaş ve Ücretler 27,400,000,000") 
- Genel Giderler 10,800,000,000 (Yaratılacak 
- Bakım Onarım 13,700,000,000 f Katma Değer 
•Yakıt, Enerli, Su 18,700,000,000 77,100,000,000 
-İşletme (İç Piyasa) 6,5OO,OOû,OQ0j 
-İthalat 18,700,000,000 
-Fonlar 17,300,000,000 (Devlete) 
- Amortismanlar 67,000,000,000 
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Devlet hakkı 
MADDE 14. — Maden sahasından çıkarılacak cevherlerden işletme yıllık brüt kârının 

% 5'i Devlet hakkı olarak, % 5'i Madencilik Fon iştiraki şeklinde her yıl Mart ayının son gü
nü akşamına kadar ilgili daire tarafından tahakkuk ettirilerek, ruhsat sahibince Devlet hakkı 
Hazineye, fon iştiraki ise Etibank'a ödenir. 

Çıkardığı cevheri kendi fabrikasında hammadde-girdi olarak kullanan şirketler için Dev
let hakkına esas olacak değer bilançoda maliyetinin asgarî % 30'u kadar brüt kâr kabul edile
rek hesaplanır. 
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£>U İİII1İIII1I 
ATAKENT, 2030/2 SOKAK NO: 14-16 ııınosif •-
TEl RPHONE: (90-51): 62 02 55 - 36 69 73 
TELE"AX : (90 51) G2 41 07 

FACSIMILE COVER SHEET 

NO OF PAGF.S INCLUMNG THIS ONE 
BU SAYFA DAHİL TOPLAM SAYFA SAYISI 

ATTENTION TO 
ALACAK OLAN 
COMPANY/ADDRESS 
FİRMA/ADRES 
COPYTO 
BİLGİ 
SUBJECT/REF. 
KONU / REFERANS 
FROM 
GÖNDEREN 

Z] DAT E 
TARİH 09.04.1992 

Sn. İrfan Önal F A X m N 0 . W 4177971 

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü - ANKARA 

FAX TEL, NO 
Ovacık Altın Madeni 

Erkan Koksal 

1FY0>: : :0 NOT HECENE ALI THE PAGES, PLEASE CALL US IMMEDIATELY 
.MESAJIMIZI TAM VE OKUNABİLİR ŞEKİLDE ALAMADIYSANIZ LÜTFEN BİZİ TELEFON VEYA FAKS İLE ARAYINIZ. 

MESSAGF: 
MESAJ 

fan Bey, 

JöCOama'daki Ovacık Altın Madeni ile ilgili istemiş olduğumuz taahhütnameyi faks ile 
Gönderiyoruz. Orijinali kapak yazısıile birlikte posta ile gönderilecektir, 

Gereğinin yaprlmasını arz ederiz. 

aygı'arımızia, 
OGOI.D MADENCİLİK A.Ş. 

, j i p ir 
F'kan Koksal 

r.» 
\A *~ 
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T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI 

Eurogold Madencilik A.Ş. Ovacık'ta kurmayı düşündüğü altın tesisinde faaliyetleri sonu
cu gerek madenin işlenmesi sırasında gerekse madenin kapanmasından sonra çevre kirlenmesi
ni önleyecek tüm önlemleri almayı taahhüt etmektedir. Buna göre Eurogold Madencilik; 

Tesiste oluşacak atığın yeraltı suyuna karışmasını önlemek amacıyla tamamen geçirimsiz 
ve deprem yönetmeliğine göre dizayn edilmiş, stabilitesi ve geçirimsizliği D.S.I. tarafından onay
lanacak, projeyi yapan mühendislik firması ve D.S.t tarafından inşaatı kontrol edilecek atık 
depolama haznesi inşa ettirmeyi, 

Yeraltı suyunda analiz yapmak için nunıune alınmasına olanak veren, atık depolama haz
nesinin hemen dışında yeraltı suyunun akış yönünde yine D.S.t. tarafından onaylanacak yeral
tı suyu gözlemleme (monitör) kuyuları açtırmayı, 

İşletme sırasında ti Sağlık Müdürlüğünün denetim ve kontrolü altında hava kalitesi öl
çümleri ve yeraltı suyu analizleri yaptırmayı, ilgili yönetmeliklere uygun olarak ortaya çıkacak 
emisyonları ve dışarıya atık verilmesini kontrol altına almayı ve yönetmelikte belirtilen sınır 
değerlerin altında tutmayı, 

Maden bitiminden sonra araziyi düzeltmek, gerekli rehabilitasyonu gerçekleştirmek, ta
rım ve orman arazisi şekline dönüştürmek için ilgili kamu kuruluşları ife taahhütname hazırla
yarak güvence vermeyi ve bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde maden kapandıktan sonra açık 
maden ocağının duvarlarını stabil hale getirip ağaçlandırmayı, bu işleri faaliyet sürerken üst 
seviyelerden başlamayı; atık depolama haznesindeki atığı tamamen kurutup üstünü geçirimsiz 
kil ile kaplayıp nebati toprak sererek ağaçlandırmayı, 

taahhüt etmektedir. 

Roger M. Craddock 
Genel Müdür 

Ahmet Gürer 
İdarî Müdür 
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MUDURLUGU 
»e 

EUROGOLD MADENCİLİK A.Ş. 
arasında 

"Izmir-Bergama, Ovacık Altın Madeni Atık 
Depolama Barajı İnşaatı Kontrollüğü" 

hakkında 

P R O T O K O L 

Bir taraftan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile diğer taraftan Eurogold Madencilik 
A.Ş. ti, İzmir-Bergama ilçesi - Ovacık-Çamköy mevkiinde işletilmesi düşünülen 
altın madenine ait "Ovacık altın madeni atık depolama barajı inşaatı kontrollüğü" 
için aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: 

Bu protokolda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (D.S.İ.), Eurogold Madencilik 
A.Ş. (EM) olarak adlandırılmıştır. 

1. İMZA YETKİSİ: 

Bu protokolü imzalamaya D.S.İ. Genel Müdürü ile EM nin şirketi temsile 
yetkili Genel Müdürü ve Ticari Müdürü yetkilidir. 

2. İŞİN KONUSU 

İzmir-Bergama İlçesi, Ovacık-Çamköy mevkiinde EM'ce işletilmesi 
düşünülen altın madeninin işletilmesi sırasında oluşan atıkların çevreye zarar 
vermemesi için bir atık depolama barajının yapılmasıdır. 

3. İŞİN FİNANSMANI ve 1. KEŞFİ 

Atık depolama barajı inşaatının finansmanı EM tarafından karşılanacak olup 
1992 yılı B. Fiyatlarına göre 1. Keşfi TL dir. 

4. DSİ TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETLER 

4.1 EM tarafından hazırlatılan projeleri ve proje dizayn parametrelerini 
inceleyecek değişiklik ve eksiklikleri EM'ye tamamlattırarak 
onaylayacaktır. 
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4.2 D.S.İ. Atık depolama barajının inşaatını periyodik olarak gözlemleyip 
inşaatın projesine uygun olarak inşâ edilmesi sağlayacaktır. 

E.M. adına Temelsu tarafından yürütülecek arazi testlerinin 
denetlenmesi ve sonuçlarının değerlendirmesi yapılacak ve inşaat 
tamamlandığında Temelsu nihai inşaat raporunu D.S.İ. ye 
onaylatacaktır. 

E.M. TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETLER 

5.1 D.S.İ. ile koordinasyonu sağlamak, imalatların, arazi deneylerinin ve 
testlerinin danışmanlığını yapmak üzere Temelsu'dan yetkili bir 
personelin görevlendirilmesini sağlayacaktır. 

5.2 D.S.İ. nin öngörüşlerine uygun olarak uygulama projelerini 
hazırlattıracak ve D.S.İ. nin onayına sunacaktiL, 

5.3 İstendiğinde D.S.İ. nin inceleme ve onayına sunmak üzere her türlü 
teknik doküman ve test sonuçlarının hazır olmasını sağlayacaktır. 

5.4 İnşaat mahallinde D.S.İ. standartlarına uygun bir laboratuvar 
kuracaktır. Laboratuvar teçhizatını temin edecek ve işletme 
masraflarını karşılayacaktır. 

5.5 İnşaat alanı, göl alanı, malzeme ocakları satın almalarını yapacak ve 
bedellerini ödeyecektir. 

5.6 İnşaatın sürekli denetimini sağlayacak müteahhide gereken ödemeleri 
yapacak, gerekli kayıt ve dosyaların tanzimini Sağlayacaktır. 

5.7 Sağladığı hizmetin tutarı D.S.İ. ye ödenecektir. 

5.8 İnşaatla ilgili diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlayacak ve gerekli 
masrafları karşılayacaktır. 

ÖDEMELER 

6.1 E.M. geçici ve kesin hakedişleri hazırlayacak ve sözleşmede belirtilen 
süreler içinde müteahhide ve kesintileri ilgili yerlere ödenecektir. 

6.2 E.M. atik depolama barajının işletmeye açılması ile altın işletilmesinin 
sona ermesine kadar D.S.İ. nin izlemelerine karşılık gerçek masrafı ile 
bunun %25 i tutarındaki genel gider karşılığını her ayın ilk haftası içinde 
D.S.İ. II. Bölge Md. Saymanlık veznesine yatıracak ve yatırma 
makbuzunun fotokopisini D.S.İ. II. Bölge Md. 'ne verecektir. 
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6.3 İşin yapımı sırasında gerekli satınalma geçici işgal, zarar-ziyan ve 
malzeme ocağı tahsislerine ilişkin bedelleri EM ilgili yerlere ödeyecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

7.1 Proje düzenlenmesinde ve uygulamada EM, D.S.İ. nin vereceği 
talimatlara kesinlikle uyacaktır. 

7.2 İşletme ve yapım hataları nedeniyle çevreye verilecek hasar, zarar ve 
ziyandan tamamen EM sorumlu olacaktır. 

D.S.İ. nin görevi, 6200 sayılı kuruluş yasası gereği baraj yapımındaki 
bilgi ve deneyimlerini kullanarak gözlemlemek ve depolama barajının 
en uygun teknikte yapılmasını sağlamaktır. 

7.3 D.S.İ. atık depolama barajının inşaatı bitimine ve işletmenin 
. tamamlanması ile atık depolama barajmış çevreye zarar vermeyecek 

şekilde muhafazasına ilişkin imalatlarda ve işletme sırasında izleyici 
olarak görev alacaktır. 

VERGİ. RESİM VE HARÇLAR 

Bu protokol için gerekli her türlü vergi, resim ve harçlar EM tarafından 
karşılanacaktır. 

ANLAŞMAZLIKLARIM ÇÖZÜMÜ 

Bu protokolün uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar 3533 sayılı yasaya 
göre çözümlenecektir. 

EK ve İŞLETME SONRASI PROTOKOLÜN YAPİLMASİ 

10.1 İşin yapılması sırasında protokolda kaydedilmemiş bulunan hususlarla 
karşılaşıldığı takdirde veya protokolün yürütülmesi icabı olarak 
gerektiğinde taraflar ek protokollar düzenleyebilecektir. 

10.2 İşletme bitiminde, atık depolama barajı süresiz çevreye zarar 
vermeyecek şekilde göl alanı projesine uygun olarak kapatıldıktan 
sonra D.S.İ. nin sorumluluğu sona erecektir. Bu safhadan sonra EM, 
kamu sağlık kuruluşları ile işletme sonrası protokolü yapacak gerekli 
masrafları karşılayacaktır. 
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Onbir maddeden ibaret işbu protokol 
olunmuştur. 

DEVLET SU İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ 

9 30 . 9 . 1992 Ö : 1 

. / / 1992 tarihinde tanzim ve imza 

EUROGOLD MADENCİLİK A.Ş. 

11. PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ-KALKMASl 

Bu protokol tarafların imzasını müteakip yürürlüğü girer, altın madeni 
işletmesinin tamamlanmasını takiben atık depolama barajı göl alanının 
çevreye zarar vermeyecek şekilde örtülmesi ve EM nin D.S.İ. ye kesin 
ödemeyi yapması ile yürürlükten kalkar. 
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KURUM M B i SİYANÜRE SİYANÜR METODU 
UYGUN MU ? DÜNYADA UYGULANIYOR MU ? 

Orta Doğu Teknik Univ. Uygundur. 
MUı.Fak. 
Jeoloji Böllrii 

Uygulanıyor. 

Dardanel Mad. Uygundur. Uygulanıyor. 



KLRLM İMDEN SİYANÜRE SİYANÜR ftOODU 
UYGLN Mü ? . DÜNYADA UYGULANIYOR HU ? 

Madsn Slh.Otksı Uygındjr. Uygulanıyor. 

Kinya Sîİı.Odası Uygmdır. Uygulanıyor. 



OVACIK ALTIN MADENİ 

KURIM &VDEN SİYANÜRE SİYANÜR METODU 
UYGUN MU ? DÜNYADA UYGUUMMR MJ ? 

Hacettepe Univ. 
Miı Fak. Uygındur. Uygulanıyor. 
Kimya Bolünü 



KİMİ MADEN SİYANÜRE 
UH1NHJ ' ? . 

SL..İR.AEKEU 
DÜNYADA UYOLANTYCR MU ? 

Tubitak uygundur. uygulanıyor. 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bak. 
Maden Dairesi uygundur. uygulanıyor. 

Anadolu 
ffadenciler Der. uygundur. uygulanıyor . 

ALINACAK 

-Önemli e 
larına k 
-Kesin sı 
doğal bo 
-Son yıla 
uygulama 
siyanürü 
tesisler 
araştırı 

-Atık içe 
sular,ge 
tehlikel 
a)Siyanü 
dönüştür 
b)Zemini 
polietil 
atmosfer 
ışınları 
hale gel 
ile örtü 

-En öneml 
teknik ö 

-Dünyadak 
belirli 
iki kil 
seviyi o 
kaplama 
konulmal 



KURUM MADEN SİYAMJRE SİYANÜR JrOODU 
UYGUN m ? DUBADA LYGULANMR fi) ? 

Caninco Mad. ucundur. uygulanıyor. 

Jeoloji üih.Od. uygundur. uygulanıyor. 

ODIU 
Çevre Müh. 

ALIN 

•Prosesten ç 
edilebilir 
oluşturmakt 
Atık solüsy 
a)Demirsül£ 
bjBiyodegra 
c)Asitletne 
d)Ultraviyo 
e)Klorinasy 
f)SÜ2 gibi 

Atık h 
atık atmaya 

-Sistemdeki 
atmosfere y 
-Bölgenin je 
fayların sa 
duraylılığı 
tehlikeleri 
yerinin seç 
-Her hangi b 
kurulmalıdı 
-Fırınların 
-Reklamasyon 

-Elimizde ye 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

9 UNCU BİRLEŞİM 30 . 9 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

o^m^c) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

& ^ C ) 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

• 2 . — 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) 

3. — 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) 

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

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

8. — 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) 

9. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşları
mızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin te
spiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

10. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12'arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 
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11. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

12. — 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

13. — 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) 

14. — 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 açilmasma ilişkin önergesi (10/23) 

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

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

17. — 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 uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

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

19. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

20. — 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) 

21. — 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) 
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22. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

23 .— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 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) 

24. —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) 

25. — 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) 

26. —Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarım 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) 

27. — 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) 

28. — Ankara Milletvekili İ. 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) 

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

30. — 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) 

31. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

32. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarım sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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33. — 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) 

34. — 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) 

35. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

36. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

37. — 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) 

38. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

39. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) * 

40.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

41. — Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ye gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

42. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

. 
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43.— Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

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

45. — 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) 

46. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 

• araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 
47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı

zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

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

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

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

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

52. — 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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53. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

54. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

55. — istanbul 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) 

56. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi il Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

58. — 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) 

59. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

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

61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istan
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) 

0 
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62. — 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) 

63. — 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) 

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

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

66. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçcrlcr 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, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

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

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

69. — D.Y.P. Grup Başkanvckilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve S.H.P. 
Grup Başkanvckili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan vö 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 ibrahim 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 iddiası
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

*7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştır
ma 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 önergesi (6/83) 

*9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada önce
likli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/85) 

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

,. * 11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştiri
leceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

* 1 2 . — 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. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

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

17. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 
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18. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

19.—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) 

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

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

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

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

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

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

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

*27. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

30. — 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) 

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

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

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/137) > 
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*34. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demire! - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

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

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

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

*38. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

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

*40.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

41. — istanbul 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) 

42. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

*43. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ye Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

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

*45. — 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) 

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

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

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

11 -

9 UNCU BİRLEŞİM 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

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

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

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

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

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

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

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

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

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

!*59. — 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) 

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

6 1 . — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

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



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

63. — 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) 

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

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

66. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

67. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

68. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

69. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

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

•71 . — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlsk Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

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

's'73. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere nîşkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

74. — 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) , 

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

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

77. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 
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*78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

*80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ92) 

*81. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

82. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

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

84. — 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) 

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

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

87. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

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

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

90. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hine doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

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

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 
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93. — istanbul Milletvekili îsmail Sancak'in, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

94. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve 
Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiyc Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

95. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

96. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün gö
revden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

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

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

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

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

103. — 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) 

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

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

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

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

108. — 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) 

109. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 
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110. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

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

112. — 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) 

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

114 — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

115. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliîer ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

117. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliîer ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)-

118. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'mnç ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (67234) 

119. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

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

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

122. — 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). 

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

124. — 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) 

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

16 
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126. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza ilçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

127. — Bolu Milletvekili Abbas İrıceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

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

129. — 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) 

130. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) . 

131. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

132. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaidı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

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

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

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

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

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

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

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

140. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 
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141. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) , • • ' • ' 

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

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

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

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

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

147. — 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) 

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

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

150. — 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) 

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

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

153. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayoUanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

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

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

156. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

157. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) • 
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158. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru'önergesi (6/275) 

159. — 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) 

160. — 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) 

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

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

163. —r- Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

164.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

165. — 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) 

166. — 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) 

167. — 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) 

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

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

170. — 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) 

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

172. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 
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173. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına'ilişkin Tanm ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

174. — 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) 

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

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

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

178. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

179. — 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) 

180. — 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) 

181. — 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) 

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

183. —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) 

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

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

186. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ccrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulanıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin,Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 
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188.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, 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) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

190. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

191. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

192. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

193. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce- Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

194. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

195. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

196. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

197. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/316) 

198. —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) 

199. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

200. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası birskandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

201. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

202. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

203. — 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) 
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204. — 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) 

205. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

207. — 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) 

208.— 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) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

210.— 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) 

211. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

212. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

213. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 

214. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336) 

215. — 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) 

216. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

217. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

22 
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218. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

219. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

220. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

221. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı' na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

223. — 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) 

224. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 

225. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - HÜyük-
lü Köyü Sağlıkcvi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

226. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

227. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen 
Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

229. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarba
kır muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kur
tul ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/353) 

231. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

232. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

233. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
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234. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü 
ile Hekimevİ inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/358) 

235. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soruönergesi (6/359) 

236. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/361) 

238. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başba- . 
kandan sözlü soru önergesi (6/362) 

239. —- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada 
öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/363) 

240. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

241. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kültür Bakanının imzası
nın Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) " 

242. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

243. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) 

244. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

245. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak 
Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/369) 

246. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ah-
latlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

247. — İstanbul 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) 

248. — İstanbul 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) 

24 
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249. — 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) 

250. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydâna gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

251. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği per
sonel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

252. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

253. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/377) ' : . . ' • • 

254. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, Kahramanmaraş'ta gö
revli imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) 

255. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

256. — 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) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

258. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

259. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

260. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

261. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/385) 

262. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) 

263. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öriergesi (6/387) 

264. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 
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265. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta iline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) . 

266. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

267. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta iline ya
pılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/391) 

268. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

269. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/303) 

270. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

271. — istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'm, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

272. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

273.— Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

274.' — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

275. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

276. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) _ 

277. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

278. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

279. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

280. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

281. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

26 
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282. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

283. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/407) • 

284. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

285. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan' sözlü soru önergesi (6/409) 

286. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/410) 

287. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz ve
rip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

288.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman 
tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) . 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, basında yer alan TEK'le 
ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/413) 

290. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

291. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden ya
pılandırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

292. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hak
kında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) 

293. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bo- . 
zuk fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'yc satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) -

294. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkın
da basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 
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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 İlişkin 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 (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4.— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 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, İmar, 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.— İnsan 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 îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun 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 ilişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına ilişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler 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 tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi işyerlerine 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. — tnsan 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 tşler 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 Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarilıi : 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 Kanun Teklifi 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) (Dağıtma 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 irfan 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 Plân 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 Hakkmda Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 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 komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

30 
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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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — îzmir 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. Sayışı: 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 Arasında 
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. _ 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) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ye Sağlık ve Sosyal tşler 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 Ranoru (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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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 
Kanun 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 MaddesininDe-
ğîştirilmesine 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) 
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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 larihi : 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 ilişkin 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 İlişkin 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 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş^ 
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Mîllî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : , 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

68. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Ar kadısının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarilü : 21.9.1992) 

70. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı: 165) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1992) 

34 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

71. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko-. 
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayisı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

74. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

77. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-. 
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı': 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da-. 
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun BuluhduğunaDair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 83 .— Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

84. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve tşbiriiği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

86. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

87. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 89. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 90. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 91. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun'Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 


