
DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 

O 

B"f'7,,a UTANA 

53 üncü Birleşim 

12 . 1 .1993 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, Hırvatistan ve Bosna-Hersek 

cumhuriyetlerine yapmış olduğu ziyarete ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP 
Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, DYP Kocaeli Milletvekili İsmail Amasyalı, SHP 
İzmir Milletvekili Atilla Mutman, CHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve RP 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, grupları adına konuşmaları 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Siyasî parti grupları adına grup başkanvekillerinin, TBMM'nin, Bosna-

Hersek Başbakan Yardımcısı Hakkı Turayliç'in Sırplar tarafından katledilmesi
ni büyük infial ve nefretle karşıladığına; Sırpların, Müslüman halk üzerine yo
ğunlaştırdığı vahşetin önlenmesi için, tüm ülkeleri, uluslararası kuruluşları ve 
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kamuoyunu göreve davet ettiğine ve bu hususların TBMM'nin görüşleri olarak, 
Başkanlık Divanınca, Türkiye ve dünya kamuoyu ile milletlerarası kuruluşların 
dikkatine sunulmasına ilişkin müşterek önergeleri (4/119) 43:45 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/767) 45 

3. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/768) 45:46 

4. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Tansu Çiller'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/769) 46 

5. — Senegal'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne ka
dar, Cumhurubaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet 
edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/770) , 46 

6. — Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyetine gidecek olan 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/771) 46:47 

7. — Senegal ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 
"dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/772) 47 

8. -T- Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/120) 47 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven hakkındaki hazırlık evrakı dosya
sının Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/773) 47:48 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven hakkındaki hazırlık evrakı dos
yasının Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/774) 48 

11. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanlığının vaki davetine 
TBMM Başkanının başkanlığında bir Parlamento heyetiyle icabet edilmesine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/775) 72 

12. — Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Azerbaycan Cum
huriyetine yapyacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/776) 72:74 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 45 
1. — Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda l'er; 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 2 üyelik için aday olmak isteyen ba
ğımsız milletvekillerinin müracaatlarına ilişkin Başkanlık duyurusu 45 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 48 

1.—Kocaeli* Milletveleili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası 
ile ortaya çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve be
yanlarda bulunarak toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ti
caret eski Balamı Cahit Aral baklanda Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/13) 48:51 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fo
nunu düşürerek bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu 
suretle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıktan ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Sü
leyman Demirci, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Tahir Köse haklannda Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) 51:53 

3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırı
larak haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 53:54 

4.—Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, Doğu Tür-
İdstan'daki insanide dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit 
etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 54:56 

5. —: Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Facia
sının Türkiye'deki etkilerini araştırmak amacıyla Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/82) 57:58 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, ulusla
rarası karayolu ve eşya taşımacığı ile ilgili sorunlann giderilmesi ve gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 58:60 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket ICazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciası
nın verdiği zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek . 
amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 60:62 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 40 
1. — Devlet Bakanı Türkân Akyol'un, Bitlis Milletvekili Kâmran înan'ın, 

şahsına sataşması nedeniyle konuşması 40:43 

; VI. — ÖNERİLER 62 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 62 
1. — (10/21), (10/47), (10/77) (10/78), (10/82) ve (10/84) esas numaralı Meclis 

araştırması önergelerinin görüşme günü ile (9/13) ve (9/14) esas numaralı Mec
lis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri ve görüşme günü ile 12.1.1993 
Sah günkü çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 62:63 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 63 

1.—Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtü
züğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/9) 
(S. Sayısı : 214) 63:70 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
Millî Saraylar ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1991 YılrFaaliyetleri Hakkında 
İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor 
(5/10) (S. Sayısı : 215) 70:72 

VIII.—SORULAR VE CEVAPLAR 75 
A)^ YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 75 

"1. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, 20 Ekim 1991- tarihinden iti
baren, Bakanlığa bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlükleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyiş-
Ieri Bakam Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/406) 75:78 

2.—İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tara
fından Makedonya'dan ithal edilen otobüslere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı İsmet Sözgin'in yazılı cevabı (7/457) 78:80 

3.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul - Avcılar'da bir çöp 
fabrikası kurulup, kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çil
ler'in yazılı cevabı (7/466) 81 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tüm bakanlıklardan 20 Kasım 1991 
tarihinden bugüne kadar üçlü kararname ile atanan yöneticilere ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in yazılı cevabı (7/476) 82 

5. ı—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım 1991'den bugüne kadar 
KİT yönetim kurullarına atanan şahıslara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/479) 82:83 

6. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek Planlama Kurulu 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan belediyelere ayrılan kaynaklara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/481) 83:86 

7. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ilinin öncelikli il
ler kapsamına ne zaman alınacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/482) 86:87 

8.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, kamu kuruluşlarına perso
nel ahmlannın merkezi sınav sistemiyle yapılacağı şeklinde bir gazetede yer alan 
beyanına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı ceva
bı (7/490) 87:89 

9.— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, akaryakıt sektöründe sah
tecilik ve kaçakçılgın arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/492) 89:91 
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10. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kumarhanelere ilişkin 
sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazdı cevabı (7/495) 91:94 

11. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kumarhanelere ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/496) 94:98 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tüne gümrük müdür
lüğünün ne zaman kurulacağına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam 
Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/501) 98 

13. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Tomarza tlçe Sağlık Ocağının 
Devlet Hastanesine çevrilip, çevrilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıl
dırım Aktuna'nın yazıh cevabı (7/508) 99:100 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Türkoğlu-Dedeler 
Köyü Kuvacık mevkiindeki su tahliye kanalının temizlenmesine ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/512) 100:101 

15. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, KİT'lerin ekonomimiz üze
rindeki etkilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazıh cevabı 
(7/520) 101:105 

16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinpğhı'nun, Bakanlığa tahsis edi
len ziraat mühendisi ve veteriner kadrolarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişle-
ri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/523) 106 

17. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin Dargeçit İlçesi tzbı-
rak Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazıh cevabı (7/524) 106:108 

18. — Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mardin-Savur İlçesi Balyaka Köyünde, 
özel timler tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında 4 bayana tecavüz edil
diği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/526) 108:109 

19. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'İn, Lütfi Kırdar Spor Salonu
nun Belediye tarafından televizyon stüdyosuna dünüştürüleceği iddiasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Vekili Millî Eğitim Bakanı Koksal 
Ibptan'm yazılı cevabı (7/531) 109:111 

20. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı'da Çelik Kuv
vet tesisi yönünde çalışmalar olup, olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/535) 111:112 

21. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da Anıtlar Yüksek 
Kurulunun bir şubesinin açılmasının dünüşülüp, düşünülmediğine ilişkin soru
su ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/538) 112 

22. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin Savur İlçesi Bağya-
ka Köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmadan 
sonra meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İs
met Sezgin'in yazılı cevabı (7/547) 113:114 

23. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize şehir suyu ihalesine ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbışı'mn yazıh cevabı (7/550) 114:115 
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24. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, Niğde-Gülesen Tepe televizyon 
vericisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı 
cevabı (7/553) 115:116 

25. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir Alman gazetesinde çı
kan Türkiye aleyhtarı ilana karşı Bakanlığın tutumuna ilişkin sorusu ve Dışişle
ri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/560) 116:117 

26. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Besni Tekel Müdürlüğün
ce yapılan bir imtihana ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'm 
yazılı cevabı (7/562) " 117:119 

27. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İşçilerin emekli maaş
larını "repo" yaparak ödediği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm yazılı cevabı (7/565) 119:120 

28. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 900'Iü telefon abone
lerinin hukukî ve ticarî durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Top-* 
çu'nun yazılı cevabı (7/566) 120:122 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Düzce Fiskobirlik Şube 
Müdürünün, üreticinin yakacak olarak kullandığı fındık kabuğunu tüccara sat
tığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'-
nin yazılı cevaty (7/568) 122:124 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, NATO tatbikatında Mu
avenet Muhribinin yara almasına neden olan Amerikan Saratoga zırhlısında bu
lunan personele ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı 
cevabı (7/570) • 124:125 

31. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Türkiye'nin Almanya'
dan kitle-imha amaçlı top mermileri satın aldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/571) * 125:126 

32. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, Amasya'nın çevre yolu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
nın yazılı, cevabı (7/574) 126:127 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı İlçesi emni
yet teşkilatına bir kadın polisin ne zaman atanacağına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/576) 127:128 

34. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'iti, Tarabya İskelesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/578) r 128:130 

35. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner ser
maye işletmelerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı ce
vabı (7/580) l 130:132 

36. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner ser
maye işletmelerine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı 
(7/582) 133:135 
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37. — İstanbil Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Fen-Edcbiyat Fakültesi me
zunlarının öğretmenlik mesleğine alınmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/587) 136 

38. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Petkim ürünlerinin fiyat
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/588) 137:143 

39. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM Başkanvekillerinden bi
ri hakkında basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Seyfi Ok
tay'ın yazılı cevabı (7/592) 144 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Bucağının ne 
zaman ilçe yapılacağına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/604) 145 

41. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 2000 yılında olimpiyatla
rın istanbul'da yapılmasına ilişkin başlatılan kapmanyaya ve kapatılan Lütfi Kır-
dar Spor Salonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmamın yazılı 
cevabı (7/618) 145:147 

42. — istanbul Milletvekili Ziyacddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel'in tütün 
alımlarına ve stoldanna ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'm 
yazılı cevabı (7/624) 147:149 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Emekli Sandığı tarafından maaş 
ödenen istiklal gazilerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer OraT-
ın yazılı cevabı (7/628) 149:150 

44. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, ayrı yerlerde görev yapan karı-
koca hâkimlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı 
(7/634) 150:151 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli'nin yeni adliye binası
na ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/636) 151:152 

46. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlerin'in, fonlarla ilgili Sayıştay 
Başkanlığınca düzenlenmesi gereken raporlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/647) 152:155 

47. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Amasya Vali Yardımcısının 
atanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/651) 155:156 

48. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Tokat-Niksar-Suluköy içme 
suyu projesine ilişkin sorusu ve Bayıyndırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracı-
başı'nın yazılı cevabı (7/666) ' 156:157 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurula saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 

1993 Malî Yılı Genel ve Kutma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar, Bütçe Kanunu tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar, Kesinhesap Kanunu tasarıları 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649, 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211 212, 223, 219) üzerindeki görüş
meler tamamlanarak, açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonucunda, kabul edilerek kanunlaş
tıkları açıklandı. 

Bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar sırasında : 
İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, bütçe genel konuşmasında yaptığı birtakım karşı

laştırmalarda, CHP Genel Başkanının söylediği gibi, partilerine bir sataşmada bulunmadığı; 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın konuşmasında 

şahsına sataşıldığı; t 

Devlet Bakanı Mehmet Batalh, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın konuşmasında şah-
ısma sataşıldığı; 

Tokat Milletvekili Güler tleri, ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın konuşmasında 
şahsına sataşıldığı; 

Dışişleri Bakanı Hitmet Çetin, ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın, kendisinin yapmış 
olduğu konuşmayı saptırdığı; 

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'
nün konuşmasında, kendisinin düşüncelerinin ifade ediliş şeklinin gerçeklere uymadığı, 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun konuşmasında par
tilerine sataşıldığı; 

Nedenleriyle birer konuşma yaptılar. 
ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz da, Tokat Milletvekili Güler lleri'nin şahsına sa

taşıldığı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in konuşmasının saptırıldığı iddialarıyla yaptıkları 
konuşmalara karşı, görüşlerini belirtti. 

Daha evvel alınan karar gereğince, 12 Ocak 1993 Salı günü saat 15.00'toplanmak üzere, 
birlişime 20.05'te son verildi. 

Hüsamettin Cindoruk 
Başkan ' 

İbrahim özdiş Feridun Pehlivan 
Adana Bursa 

Kâtip Üye • Kâtip Üye 
Cengiz Üretmen 

Manisa 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞrTLAR 
28. 12 1992 Pazartesi 

ihsanlar v 

1. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanun Tasarısı (1/488) (Plan ve Bütçe KomisyonunaKB&şkaBİığa geliş tarihi: 1&12.1992) 

2. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/489) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1992) 

3 .— Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/490) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tariy : 25.12.1992) 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Ka

nununun 15 inci Maddesine Fıkra Eklenmesine ve 11.5.1976 Tarih ve 2009 Sayılı Kanunla Ekle
nen Geçici Maddenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/559) (İçişleri Komisyonuna) (Bffiş-
kankğa geliş tarihi : 10.12.1992) 

Tezkereler 
1. — Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/759) (Anayasa vs Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1992) 

2. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün YasamaDokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/760) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku-_ 
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1992) 

3. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/761) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geüf tarihi : 13.12.1992) 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmat Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/762) (Anayasa vs; Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1992) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında karşılaşılan 

sorulara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önsrgesi (6/567) (BagkeBhğa gdüş teıiM: 23.12J992) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Van Milletvekili Remzi Kartal'ın, Van'ın Çatak İlçesi Sugeldi Köyü Muhtarının ölü

müyle ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öıi&gesi (7/679) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1992) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ta bir avukatın 
arabısının çalınması olayında emniyet mensuplarının davranışları hakkındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/680) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1992) 

3. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, seçim sırasında DYP'nin söz verdiği anahtar
lara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/681) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1992 

4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman ti Sağlık Müdürlüğünün Aksaray Sağ
lık Ocağına tayin edilmesinin nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/682) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1992) 
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0. 1. 1993 Cuma 

kaparlar 
1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımla

nan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız ödeme
ler Yapılmasına Neden oldukları, dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbu-
lut ve Bayındırlık ye İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi ve (9/1) Esas Numara
lı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 202) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 
(GÜNDEME) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, İmar Bankasına Ayrıcalık
lar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbu-
Iut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve 
Gümrük Eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunu Raporu (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 8..1.1993) (GÜNDEME) 

3. —Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni 
Haksız ve Keyfi Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin öner
gesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı 235) (Dağıtma 
tarihi : 8.1.1993) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Ünitelerinin 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Madde
lerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/9) (S. Sayısı : 214) (Dağıtıma tarihi : 8.1.1993) 
(GÜNDEME) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî Saraylar 
ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip 
Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/10) (S. Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi 8.1.1993) 
(GÜNDEME) 

6. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, Eskişehir Mil
letvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan 
Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Çindoruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şem-
sek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513,2/134, 2/205, 
2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, yabancı cezaevlerinde bulunan Türk va

tandaşlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/683) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.11.1992) 

— 10 — 
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2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin kur
duğu Belediye İktisadî teşebbüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/684) 
(Baglmmlığa geliş taribi : 9.11.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvci'nin, Ankara ve İstanbul belediyelerince gerçek
leştirilen metro çalışmaları hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/685) 
CBnşkanbğn geliş tarihi : 12.11.1992 

4. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'Ün, Diyanet İşleri Başkanlığınca Orta Asya Türki 
cumhuriyetlerine yardım amacıyla toplanan paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/686) (Başkanlığa e®% tarihi : 24.12.1992 

5. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Başbakanlığa 
gönderildiği iddia edilen bir yazıda yer alan hususlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/687) (EsjtorJsgp gdla tarihi : 24.12.1992) 

6. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, Tokat'ın, Zile İlçe Kaymakamı hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişldn İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/688) (Başkanlığa geliş 
.tnrild : 25.12.1992) 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1984-1992 yılları arasında yapılan iç ve dış borç
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/689) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1992) 

8. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/690) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.12.1992) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tara
fından tedavi ettirilen hastalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa 
Edig terilii : 20.12.1992) 

10. — Afyon Milletvekili Gaffar "Yakın'ın Diyanet İşleri Başkanlığınca Bosna-Hersek'e yar
dım omaayla toplanan paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/692)(Başkanlığa 
ficig tarihi : 28.12.1992) 

11. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1992 yılında yapılan iç ve dış borçlara ilişkin 
Başbakandan yazdı soru önergesi (7/693)(Başk&tdığa geliş tarihi : 28.12.1992) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1984-1992 yılları arasında Orman Bakanlığı ta
rafından turizm tesisi yapmak üzere kiraya verilen arazilere ilişkin Orman Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/694) (Bcşkamhğo geliş tarihi : 28.12.1992) 

13. ~r Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Eximbank kredilerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/695) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1992) 

14. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Eminönü Vergi Dairesince Almanya'da 
oturan bir vergi mükellefi için yapılan takip işlemlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/696) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1992) 

15. — Istanbil Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kardiyoloji anabilim dalının iç hastalıkla
rı anabilim dalına dahil edileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/697) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1992) 

; 16.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kardiyoloji anabilim dalının iç hastalık
ları anabilim dalına dahil edileceği iddialanna ilişkin Mallı Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/698) (Başkanlığa geliş tarîki : 29.12. 1992) 

— 11 — 
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17. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'un yönetimi ile ilgili olarak ba
kanlıkça yapılan araştırmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/699) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.12.1992) 

18. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1992) 

19. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İli Yalvaç İlçesi Kaymakamına ve
kâlet eden görevliye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/701)(Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.12.1992) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, akaryakıttan alınan vergi, resim, harç ve 
fonların aylar itibariyle dökümüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/702) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1992) 

21. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Kur'an kursları ve özel yurtların denetimine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1993) 

22. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, seçim konuşmalarında verileceği taahhüt edi
len anahtarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/704) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.1.1993) 

23. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, geçici köy korucularına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/705), (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1993) 

24. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, 1980'den günümüze kadar Doğu ve Güney
doğu bölgelerinde yapılan cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/706) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1993) 

25. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde çalışan kamu per
soneline ve bunlara ödenen Olağanüstü Hal tazminatına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/707) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1993) 

26. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, fındık üreticisinin alacağına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/708) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1993) 

27* — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Çernobil hadisesi ile AİDS hastalığına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/709) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1993) 

28. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, yeşil kart uygulamalarına ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/710) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1993) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Göksun-Elbistan Karayolunun Kara-
elbiştan sınırlarından geçen bölümünün çevre düzenlemesi ve yaya geçidinin ne zaman yapıla
cağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/711) (Başkanlığa geltş 
tarihi : 5.1.1993) 

30. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Dz. K.K. Gölcük Tersane komutanlığı tesisle
rinin mescid ihtiyacına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/712) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.1.1993) / 

31. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Aydın İli Cumhuriyet Lisesinde okuyan muh
taç öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yapılan yardımın kesildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.193) 

' . ' . ' • . • ' — 1 2 — 
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32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli İli Merkez ilçeye bağlı Suadiye Kasa-
baa Doğanlar Mahallesinde meydana gelen heyelana ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/714) (Başkaıslığa geliş tarihî : S.1.1993) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Giresun-Harşit-Torul Ortadoğu Transit Yolu
na ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/715) (Başkanlığa geliş tari
fe! : S.1.1993) 

34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Giresun Limanının ne zaman açılacağına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/716) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1993) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Burgaz Başkonsolosluğuna göçmen olarak 
gelmek isteyen bir kişinin yaptığı vize başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/717) (Bj^kaıüığa geliş tarihi : S.1.1993) 

36. — Kocaeli Milletvekili Şevket kazan'ın, H.Ü. Fen Fakültesi öğretim üyelerinden biri
nin iznini ABD'de geçirmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca karar alındığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/718) (Başkanlığa geliş tarihi : S.1.1993) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'in, Bakanlıkta görevden alınan per-
eonele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru Önergesi (7/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1993) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın, Diyarbakır İlinde yayın yapan Dicle'nin 
Sesi Radyosuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.1.1993) 

Geri Alman Sözlü Soru önergesi 
1. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy, Günlük bir gazetede yeralan "Gaf üzerine 

gar* başlıklı yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanına yönelttiği sözlü soru önergesini 5.1.1993 tari
hinde geri almış tır (6/561) 

İ l . 1. 1993 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Dayanışma 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/491) (Dışişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1992) 

2. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
bulunduğuna dair Kanun Tasarısı (1/492) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarifel : 6.1.1993) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî 
konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/493) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

Tezkereler 
1. — İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseöğlu'nun Yasama dokunulmazlığının Kaldı

rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/763) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29 12.1992 

/ • 
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2. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ile Ankara Milletvekili Melih Gökçek'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/764) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın \asama dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/66) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

4. — istanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın "Vasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/766) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

Raporlar 

1. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî YıllarıKesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait 
Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe komisyonu Raporu (1/234, 
1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 
1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 
3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

2 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/443) (Ş, Sayısı : 225) (Dağıtma 
tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

3 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eği
tim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/430) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eği
tim, bilim Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/457) (S. Sa
yısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

, 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uğun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/431) (S. 
Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eği
tim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/426) 
(S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

8. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) (GÜNDEME) 
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9. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) (Dağptmfl 
tarihî : 11.1.1993) (GÜNDEME) 

10. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Bağıtıam tarifi : 11.1.1993) 
(GÜNDEME) 

Meclis Araştırması önergeleri 
1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça zararlı 

olan solvcnt türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç sağlandığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) (Ikşk&nlığa geliş tarih! : 
24.12.1992) . 

2. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, doğu Türkistan'daki insanlık 
dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/81) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1992) 

3. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'
deki etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri. 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.12.1992) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası karayolu 
ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/83) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1992) • 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının verdiği za
rarların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/84) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1993) 

Meclis Soruşturması önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya çıkan 

radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak toplumun 
genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili madde
lerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.1.1993) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek 
bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), İbrahim Özdiş (Adana) 

_____—, 0__ . . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 

1993 yılının ilk birleşiminde, sayın milletvekillerinin yeni yılını kutlar, çalışmalarının mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üye
lerin, yüksek sesle ve el işaretiyle salonda bulunduklarını bildirmelerini rica ediyorum. 

(Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'a kadar yoklama yapıldı)' 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, Hırvatistan ve Bosna-Hersek cumhuriyetleri
ne yapmış olduğu ziyarete ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran 
tnan, DYP Kocaeli Milletvekili tsmail Amasyalı, SHP jtzmir Milletvekili Atilla Mutman, CHP 
Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve RP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün grupları adına ko
nuşmaları 

BAŞKAN — Hükümetin; Bosna-Hersek ve Hırvatistan'a yapmış olduğu seyahat dolayı
sıyla bir söz istemi vardır: Sayın Bakan bu hususta yüce Meclise bilgi sunacaklardır. 

Sayın Kilercioğlu, buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; bugün sizlere, Hırvatistan ve Bosna-Hersek'e yapmış olduğumuz ziyaretle ilgili bil
gi sunacağım, 

Saygıdeğer milletvekilleri, Komünist Partinin çöküşünün ardından, 1990 yılında düzenle
nen seçimler sonucunda, Bosna-Hersek'te, Müslüman, Hırvat ve Sırp nüfus dağılımını yansı
tan, etnik partilerden müteşekkil bir koalisyon hükümeti işbaşına gelmiş; buna karşılık, Sır
bistan ve Karadağ'da koministler iktidarda kalmıştır. 

Bosna-Hersek yönetimi, 1990 yılı ile 1991 yılının ilik yarısında, Yugoslavya'nın müstakbel 
devlet düzeni konusundaki model arayışında, konfederasyon veya bağımsızlık yanlısı Slovenya 
ve Hırvatistan ile, federasyonun ve merkezî otoritenin korunması taraftarı olan Sırbistan ve 
Karadağ arasında kalmış ve Makedonya ile birlikte ara modeller üzerinde uzlaşma çalışmaları 
devam etmiştir. 

Slovenya ve Hırvatistan'ın, Haziran 1991'de ayrılık yolunu seçmeleri ve merkezî otorite
nin buna savaşla karşılık vermesi sürecinde, Yogoslavya yönetimi, davranışına gerekçe olarak, 
Hırvatistan'da yaşayan Sırpların federasyon içinde kalmaları iradelerini öne sürmüştür. 
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Bu çerçevede, Bosna-Hersek Sırpları, aynen Hırvatistan'da olduğu gibi, Bosna-Hersak'te 
de Nisan-Kasım 1991 döneminde, cumhuriyet topraklarının yüzde 60'ına tekabül eden Hırva
tistan'daki Sırp bölgeleriyle, Sırbistan arasındaki fizikî irtibatı sağlayan, birbiriyle bağlantılı 
altı bölgede Sırp otonomisini ilan etmişlerdir. Buna karşılık Hırvatlar da, Kasım 1991-Ocak 
1992 döneminde, üç bölgede Hırvat otonomisi ilan etmişlerdir. 

Hırvatistan'daki savaşa paralel olarak meydana gelen bu gelişmeler, Bosna-Hersek'teki 
Müslüman, Hırvat ve Sırp ulusları arasındaki güvensizliği pekiştirmiştir. 

Bu çerçevede Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Kurulunca, Sırp üyelerin arzusu hilafına 
hazırlanan egemenlik bildirisi, parlamentonun 14 Ekim tarihli oturumunda kabul edilmiş, Sırp 
parlamenterler (Bosna-Hersek Sırpları) Sırbistan ile aralarındaki sınır isteklerini ifadeyle otu
rumu terk etmişlerdi. 

24 Ekimde Belgrad'daki federal makamlarla çalışacak bir Bosna-Hersek-Sırp Ulusal Par
lamentosu teşkil edilmiş, 9-10 kasımda düzenlenen Sırp plebisitinin ardından, Bosna-Hersek'te 
yaşayan Sırpların Yugoslavya içinde kalmaları istekleri ilan edilmiş, ayrılma karan için üç mil
letin oybirliği gerektiği cihetiyle, Bosna-Hersek'in Yugoslavya'dan aynlmayacağı bildirilmiştir. 

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı kuruluşuyla, Hükümetin 20 aralıkta, Sırp üyelerin mu
halefetlerine rağmen, Avrupa Topluluğundan, Bosna-Hersek'in bağımsızlığının tanınması ta
lebinde bulunması kararlaştmlmıştır. Bunun üzerine, Bosna-Hersek'teki Sırp Parlamentosu ta
rafından 14 Ocak 1992 tarihinde, daha önce Sırp otonomisi ilan edilmiş bulunan bölgelerde 
bir Sırp Cumhuriyeti ilan edildiği görülmektedir. 

Slovenya ve Hırvatistan'ı 15 Ocak 1992'de tanıyan Avrupa Topluluğunun Bosna-Hersek'i 
tanımak için refarandum koşulunu öne sürmesi üzerine, Bosna-Hersek yönetimince 29 Şubat 
- 1 Mart 1992 tarihlerinde bir referandum düzenlendiği malumlarımızdır. 

Sırpların boykot ettiği referandumda, toplam nüfusun yüzde 63'ü bağımsızlık yönünde oy . 
kullanmış, bunun Üzerine 6 Mart 1992'dc egemen ve bağımsız Bosna-Hersek Devleti ilan edilmiş, 
bu Devlet, 6 ve 7 Haziranda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu tarafından tanınmıştır. 

Türkiye, Bosna-Hersek'i, Yugoslavya'dan aynlan diğer üç cumhuriyetle birlikte 6 Şubat 
1992'de tanımıştır. •' ~ 

Avrupa topluluğunun, Bosna-Hersek'i 7 nisanda tanımasıyla, Nisan ayı başında çıkan ça
tışmalar şidetlenmiş, Yoguslovya Halk Ordusu desteğindeki Sırp milisler, müslümanlara yöne
lik şiddet eylemlerini -hepimizin bildiği gibi- artırmışlardır. 

Bosna-Hersek'teki Sırp bölgelerinde, 7 Nisan 1992'de Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti
nin kurulduğu ilan edilmiştir. 

Türk delegasyonunun girişimiyle Bosna-Hersek'in 29 Nisanda AGÎK'e tam üyeliği kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, böylece gelişen oylaylar, bugünkü boyutlany-
la, maalesef, bütün açılarıyla devam etmektedir. Hükümetimiz, Yüce Parlamentodan da aldı
ğı güçle, bir yandan insanî yardımlara başlayıp bunları devam ettirirken, diğer yandan da -
hepimizin yine malumları olduğu üzere- Batının ileri gelen liderleriyle, Birleşmiş Milletler ve 
benzeri siyasî platformlarda bu trajedik olayın bir an öönce sona ermesi, insanlık dışı etnik 
temizlemenin, kan dökülmesinin önlenmesi için, müessir, önleyici ve daima olayların önünde 
giden aktif politikayı sürdürmüştür. Bu hususta yüce Heyetinize de zaman zaman Sayın Dışiş
leri Bakanımız tarafından bilgiler sunulmuştur. - . 
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Sayın milletvekilleri, Bosna-Hersek'te devam eden olayların temelinde, dünya tarihinde 
"eşi görülmemiş bir mezalim yattığı kadar, kültür varlıklarının imhası yanında, bağımsız bir 
ülkenin topraklarını işgal ve sanki yeni bir ırk yaratılması yatmaktadır. Kısacası, Müslüman 
kardeşlerimizin katli ve doğdukları topraklardan sürülmeleri yatmaktadır. Nitekim, 200 bin 
Müslüman Bosnalı katledilmiş, 1,5 milyona yakını göç etmiş, bunların büyük kısmı; (500 bini) 
Hırvatistan'a, 70 bini Slovanya'ya, 6 bini Makendonya'ya, 20 bini ülkemize ve geri kalan kısmı 
da -çoğunluğu Almanya'ya olmak üzere, Avrupa, ülkelerine, komşu ülkelere göç etmişlerdir. 

Bu arada, maalesef, cereyan eden çok acı olayların arasında -basınımızdan ve bazı çevre
lerden bize aktarılan bilgilere gö>re- tecavüz edilen, kadınlığın timsalini taşıyanların sayılarının 
20 bin değil, 30 bin olduğu, bu seyahatte rahmetli Turaliç tarafından da bana söylenmiştir. 

Onbinlerce insan, Sırpların esir kaplarında ve 270 bin insan da 6 yerleşim merkezinde mahsur 
tutulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Balkanlara ve Bosna-Hersek'e insanî yardımları koor-
dine etmekten ve değerlendirmekten sorumlu bir bakan olarak, asil ve kadirşinas Türk Milleti
nin yaptığı yardımların yerlerine ulaştırılması için Hırvat yetkilileri ve rahmetli Hakkı Tiıraliç 
ile, Türkiye'de muhtelif zamanlarda bir araya gelmiştik. Tiıraliç, aynı zamanda insanî yardım
ları koordine eden Bosna-Hersek'in bir yetkilisi idi. 

Türkiye bu maksatla 50 milyon dolarlık bir yardım paketini öngörmüş, bunun 20 milyon 
dolara yakın bir bölümünü, Hırvatistan hava ve deniz limanlarından faydalanarak, yerlerine 
ulaştırmıştır. 

Havaalanında rahmetliyle ilk karşılaştığımda sorduğum suallerden bir tanesi, "yardımla
rımızı aynen alıyor musunuz?" olmuştu; o da, bütün basın mensuplarının huzurunda, "bü
tün yardımlarınızı aynen alıyoruz, bizlere ulaşıyor. Bize bol gıda maddesi gönderin" demişti. 

Hırvatistan ve Makedonya'daki kamplara da, Türkiyemiz devamlı insanî yardımlar yap
maktadır. Çünkü, Hırvatistan, Bosna-Hersek'e yapılan yardımlarda bir ikmal üssü olarak kul
lanılmaktadır. Gerek Zagrep Havaalanı, gerek Splik ve onun güneyindeki Plöçye limanları, Kı
zılay vasıtasıyla göndediğimiz yardımların ulaştırılmasında birer üs olarak da kullanılmaktadır. 

Türkiye'nin yardımları sadece Bosna-Hersek'in içerisine değil, Bosna-Hersek'ten göç et
miş, Hırvatistan, Slovehya ve Makedonya'daki kapmlara, oradaki Merhamet Teşkilatına ve il
gili kuruluşlara da teslim edilmektedir. 

Türkiyemizde bugün 20 bine yakın sığınmacı vardır: bunlardan 2 000'i aşkını, üç ayrı mi
safirhanemizde çok iyi şartlarda misafir edilmektedir. 1 000'e yakın Sancaklı ve Bosnalı ço
cuk, okullarımızda eğitim görmektedir, Ayrıca, 50'ye yakın ortopedik hasta, ülkemizde tedavi 
edilmiş ve bunlardan 25'i Zagrep'teki ilgili makamlara teslim edilmiştir. Benim seyahatim sıra
sında da 8 ortopedik hastayı, Zagreb'te ilgili makamlara teslim ettik. Sırp kamplarında bulu
nan 269 Bosnalı ülkemize getirilmiştir; halen Sırpların elinde bulunan 300'ü aşkın esir de bu
günlerde Türkiyemize getirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: bu çalışmalarımızın yanında, deniz ve kara ulaştırma
sına ilaveten, bir aydır -Saraybosna'ya insanî yardımı içeren- hava köprüsünü kurmaya da mu
vaffak olmuş bulunuyoruz, tik partide, iki askerî uçak -benim gittiğim üçüncü oluyor- gitmiş
tir; böylece çarpışmaların, mezalimin devam ettiği bosna-Hersek'in başkentinin havaalanına 
Türk askerî uçakları insanî yardım malzemesi götürme imkanını da elde etmişlerdir. Kısmetse,, 
bu hafta dördüncü uçakla, onları kış şartlarından kısmen koruyabilecek inşaat malzemeleri 
de Bosna Havaalanına indirilecektir. 
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Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin talimatıyla, Hırvatistan yetkilileriyle ve insanî yar
dımlardan sorumlu Bosna-Hersek'in Başbakan Yardımcısı rahmetli Turaliç'Ie görüşmek iste
memin maksadı, ilgili kişilerle yardımları görüşmek, yardımların yerlerine ulaşıp ulaşmadığını 
bizzat görmek, Kızılay'ın faaliyetlerini -Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay heyetiyle birlikte- müm
kün olan şartlar içerisinde değerlendirmekti. Bu maksatla, 16 Aralık 1992 günü Dışişleri Ba
kanlığımızdan alınan yazıyla çalışmalara başlandı. Program ve Birleşmiş Milletlerden müsaa
de çalışmaları, Dışişleri Bakanlığımız tarafından yürütülmüştür. Nitekim, Hakkı Turaliç'ten 
4 Ocak 1993 tarihinde, kendi imzasıyla aldığım faksta, görüşmemize Zagrep'te başlamamız, 
bilahara, uçakla Bosna Havaalanına gelmemiz teklif ediliyordu. Bu faksta, "Zagreb'e gelemez-
cem, Saraybosna Havaalanında sizi karşılayacağım ve havaalanında görüşeceğiz" diyordu. Aynı 
gün yazdığım mektupta, teklifini kabul ettiğimizi; ama, Saraybosna Havaalanından sonra, Zag
reb'e de geldiği takdirde, uçakta da görüşebileceğimizi kendisine teklif ettim; bu teklif kendisi 
tarafından aynen kabul edilmiştir. 

Bu mutabakat üzerine, Birleşmiş Milletlerin müsaadesiyle, 8 Ocak sabahı saat 08.00'de, 
heyetimdeld, Boşnakçayı çok iyi konuşan parlamenter arkadaşımız Sayın İsmail Amasyalı, Kı
zılay Genel Müdürü Kızılayımızdan bir operatör doktor, TRT, Anadolu Ajansı yetkilileri ve 
basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte havalandık. 

Seyahati gerçekleştirdiğimiz 7 Ocak gecesi İstanbul'daki konsolos bana şu haberi ulaştırdı: 
Hakkı Turaliç Zagreb'e gelmeye muvaffak olamamıştır. \ann sabah da bunu deneyecektir. Eğer 
bunda da muvaffak olamazsa, sizi Bosna Havaalanında karşılayacak ve oradan Zagreb'e bir
likte uçacaksınız. Aynı gece... 

BAŞKAN — Sayın Kilcrcioğlu, sürenizin dolmasına 5 dakika yar, lütfen toparlayınız. Gün
demimiz çok doludur, bundan sonra konuşma yapacak bütün hatiplerden de süreye riayetleri
ni istirham edeceğim. 

DEVLET BAKANI ORHAN KtLERCİOÖLU (Devamla) — Hayhay Sayın Başkanım. 
Aynı gece, Sayın Çetin imzasıyla aldığım mektupta da şu yazıyordu : "Uçak, havaalanın

da 30-45 dakika kalabilir, alanda Sırplar bulunabilir. Zaman zaman olay çıkarmaktadırlar. Uçak
ta aramalar yapılmaktadır, üzerinizde herhangi bir silah da bulunmaması tavsiye olunur.'' 

Aynı gün saat 13,00'te Zagreb'e indik. Beni, Hırvatistan insanî yardımlarından sorumlu 
ve yakinen tanıdığım Doktor Mr. Rabiç karşıladı. 

'Varım saat erken gelmiştik. Bosna Havaalanı sisliydi ve uçuş müsaadesi yoktu. Hakkı Tu-
raliç'i bekledik ve iki saat sonra da Bosna'ya havalandık. Bu arada, pilotlarımıza, sisin açıla
cağı; fakat, alandan mümkün olan en kısa zamanda havalanılması konusunda brifing verilmişti. 

Uçak, yolda AWACS'la irtibat sağladı, havaalanının inişe müsait olduğu bildirildi bilaha
ra da, birleşmiş Milletlerin kontrolünde bulunan kuleden de müsaade alınarak, bu şartlar al
tında Bosna Havaalanına inildi. 

Havaalanında Hakkı Turaliç ve yanında eski Kültür Bakanı Hasan Bey, Sayın tzzet Bego-
viç'in iki özel danışmanı -ki, bunların Fransa'ya gidecekleri söylendi- Boşnak bir doçent ba
yan ve ayrıca iki ayağı da olmayan bir gazi vardı. 

Televizyon ekranlarında da gördüğünüz gibi, Hakkı Turaliç'Ie heyetimiz kucaklaştı. Ko
nuşmamızda, yardımlar konusu gündeme geldi; yardımları aldıkları söylendi ve kendisi, 270 
bin;kişinin, 6 yerleşim merkezinde mahsur kaldığını, 9 aydan beri buraya yardım indirilemedi-
ğini ve Birleşmiş Milletler vasıtasıyla buraya yardımın helikopterle gönderilmesi konusunu Sa
yın Başbakanımıza ulaştırmamı istedi. , 
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Ayrıca, Sayın Başbakanımızın Mitterand'Ia son görüşmesinden sonra Fransa'nın Bosna-
Hersek konusunda tutumunda büyük değişiklik olduğunu, bu konuda teşekkürlerini bildir
memi ve kendisinin, Cenevre görüşmeleri sebebiyle Bosna'da yetkili bulunmamasından dolayı 
gelemeyeceklerini ifade ederek, bize, "Gelemeyeceğim, yanımdaki bu arkadaşlarım size her şeyi 
anlatacaklardır. Bu arkadaşlara güvenebilirsiniz. Bu arkadaşları yanınıza alın ve hava karar
madan -ki, biraz sonra alan uçuşa kapatılacaktır- bir an evvel havalanın" şeklinde telkinleri oldu. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, beraberimdeki basın mensupları ilk defa olarak Bosna-
Hersek'in bir havaalanına iniyorlardı. Bosna-Hersek yetkilisiyle geniş görüşme imkânı buldu
lar. Ben de bu arada Barış Gücü askerleriyle görüşme imkânını buldum. Bunlar basında geçti
ği için, detaya girmeyeceğim. , . " 

Bu arada, havan ateşleri başladı. Bize, alanın bir bölümünün Sırpların kontrolü altında 
olduğu bilgisi iletildi ve bir Birleşmiş Milletler askeri, sütre gerisine geçmemizi tavsiye etti. 

Bu arada bir basın mensubu arkadaşım, yakında bir hastanenin bulundğunu, bu hastane
ye gidildiğinde birçok şeyin görülebileceğini belirterek "Acaba müsaade verirler mi Sayın 
Bakanım" dedi. Ben de Hakkı Beye sordum; "Bu imkânsız, bizim yetkimiz yok, Birleşmiş 
Milletlere müracaat edilsin" dedi. Bu maksatla Kızılay Genel Müdürünü görevlendirdik. Be
nim havaalanı ve Birleşmiş Milletlerin durumu hakkındaki tespitlerim, hiç de emniyetli bir du
rumu göstermiyordu. 

Bugün, orada beraber olduğumuz gazeteci bir arkadaşın yazısını Milleyet Gazetesinde oku
dum: Hakkı Turaliç kendisine şunu söylemiş : "Bu duvarların arkasında çetnikler var, alanın 
durumu budur." Yine bugünkü Milliyet ve Zaman Gazetesinde, Hakkı Turaliç'in muhabirlere 
"burada fazla kalmayın" dediğine ve bizi bir an evvel uçağa bindirmek için telkinde bulundu
ğuna dair haberler var. Zagreb'e gelip gelmeyeceğini öğrenmek için kendisine bir soru yöneltti
ğimde, bana "Hayır, ben burada kalacağım, arkadaşlarım size refakat edecek, sizinle onlar 
görüşecek ve gerekli bilgileri verecek" dediler. 

Değerli parlamenterler, bu suretle uçağa binip havalandık. 
Basında yer alan diğer bilgiler, yaşanmış olaylardır. Sayın Turaliç bana ve basın mensup

larına şu hususları söyledi: "Barış görüşmeleri yoluyla çözüm istiyoruz. Bosna-Hersek'in ba
ğımsız bir devlet olarak dünyaca tanınmasını istiyoruz. Saldırganlar cezalandırılsın, Sırbistan 
ve Karadağ tazminat ödesin. Bosna-Hersek'te normal, demokratik bir devlet kurulmalıdır; üç 
etnik gruba eşit haklar tanınmalıdır. Son çare askerî müdahaledir." Ayrıca, istedikleri yiyecek, 
gıda, ilaç vö sair ihtiyaçlarını sıraladı. 

Böylece Zagreb'e döndük. İlgili arkadaşlarla görüşmelerimizi yaptık ve bilgilerimizi ak
tardık. Bu arada bize, Bosna-Hersek'te devam eden katliamlarla ilgili insanlık dramını yansı
tan Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcısının raporu ulaştırıldı ve diğer dokümanlar verildi. 

Zagreb'de Başbakan Yardımcısı Mister Granviç ve insanî yardımlardan sorumlu Mister Rabiç 
ile görüşmeler yapıldı. Hırvatistan topraklarının yüzde 25'i Sırplar tarafından halen işgalde
dir. Zagrep Hükümeti, Birleşmiş Milletlere güveni olmadığını, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 
ve islam konferansı nezdinde kendilerini desteklemeleri lazım geldiğini defalarca belirtti. Zag
rep Hükümetinin bizden istekleri de vardı. Sayın Dışişleri Bakanımızı, Sayın Başbakanımızı 
oradan telefonla arayarak, bu isteklerden acil olanlarını kendilerine duyurduk. Bunların içeri
sinde, mültecilere malî ve insanî yardımların devam ettirilmesiyle okul, sağlık tesisi ve sağlık 
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malzemeleri talepleri vardı. Ayrıca, Dalcar'da, diğer siyasî platformlarda ve Cidde'deki islam 
konferansı toplantısında Hırvatistan'la ilgili maddelerin Türkiye tarafından desteklenmesi be
lirtiliyordu. 

Değerli paprlamenterler, yapmış olduğumuz bu ziyaret, tabiî hepimizi ve dünyayı oldukça 
üzüntüye boğan bir olayla da noktalanmış oldu. 

Şu hususu belirtmekte büyük yarar görüyor ve gurur duyuyorum : Yaptığım her temasta, 
herkesten, Türkiyemizin güçlülüğünü, Türkiyemizin insanlık yardımı konusundaki âlicenaplı
ğım ve tarihindeki hasletleriyle yaşayan bir ülke olduğu imajı verdiğimizi ve Türkiye'nin, Bosna-
Hersekjye Hırvatistan'da devam eden olaylar karşısında en büyük ilgi ve alakayı gösteren ülke, 
tek güvence olduğunu bütün yetkililer bana söyledikleri zaman, bu ülkenin, bu Parlamento
nun bir ferdi olarak, ülkemizle, Türkiyemizle bir kere daha gurur duydum. 

Çalışmalarımızı', Yüce Meclisten aldığımız güçle ve bu güvene layık olarak devam ettire
ceğiz. Türkiyemizde, bu gibi konular, ulusal ve millî konularımız, iç politika malzemesi yapıla
maz. Yüce Meclis, bugüne kadar, bu konularda aynı hassasiyeti göstermiştir. Bu, Yüce Türk 
Milletinin, değişmez, aslî karakteridir. O bakımdan, bu konuşmamda, herhangi bir hususa te
mas etmek istemiyorum; fakat şu hususu tekrar etmekte yarar görüyorum : Türkiye, Bosna-
Hersek olaylarındaki müessiriyetini devam ettirmelidir. Türkiye, Bosna-Hersek'teki katliam
ların, insanlık dramının durdurulması için sarfettiği gayreti devam ettirmelidir ve Yüce Meclis 
de, her zaman olduğu gibi -bunu bir iç siyaset meselesi yapmadan- aynı hassasiyetle bu konu
nun üzerine gitmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCÎOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu se

yahatte bana eşlik eden değerli basın mensupları büyük anlayış gösterdiler. Onlara bazı telkin
lerde bulundum. Hangi şartlarla karşılaşacağımız bilinmiyordu; ama, Birleşmiş Milletlerden 
aldığımız müsaade ve bize yapılan telkinler -sonradan anlaşılan- gerçekten nispî bir seyahat 
olduğunu da ortaya koymuştu. Her şeyden evvel aldığımız görev vardı, bizi orada bekleyen vardı. 
Böylece, yine, mazhar olduğumuz güveninizle bu hizmeti yerine getirdik. Hükümetin bir ba
kam olarak, insanî yardım malzemelerini de oraya indirmek suretiyle -arada bir saat de kal
sam, 45 dakika da kalsam- Bosna-Herseklilere moral verdiğimiz de şüphesizdir. Oraya inen 
uçaklarımızın her biri, Bosna-Herseklilere moral vermektedir; o uçaklardaki insanî yardım mal
zemeleri, onlara güven vermektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Hükümetin gündem dışı verdiği bu izahattan sonra, gruplarımıza söz hakkı doğmuştur. 
İlk söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran tnan'ındır. 
Bu arada, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin'in, Bosna-Hersek şehitleri için Meclisi

mizde saygı duruşu yapılmasına dair bir teklifi vardır. Bunun için Başkanlık Divanı kararı icap 
etmektedir. Bu teklif Başkanlık Divanında görüşülecek ve Başkanlık gereğini yapacaktır. 

Buyurun Sayın tnan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri: Sayın Bakanın lütfettikleri bilgilere teşekkür ediyoruz. Kendileri, çok geç de olsa, zor bir 
vazifeyi ifa buyurmuşlardır. Bundan dolayı da, takdirlerimizi sunmak isteriz. 
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Fakat, mesele sadece kendilerinin ziyareti, karşılaştıkları manzara ve zorlukların ötesinde 
anlamlar taşımaktadır. Bunu geçiştirmemiz mümkün değildir. Bu, çok derin, çok yönlü bir 
meseledir. 

Birinci noktası: Yaratılan şartlar dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir sa
yın üyesinin, Saraybosna'ya girmesi önlenmiştir; yani, Sayın Bakan, havaalanında tutulmak 
suretiyle ziyaret geçiştirilmek istenmiştir; ki, buradan, 771 sayılı Birleşmiş Milletler Kararı çer
çevesinde oraya gösterilen güçler arasına Türk Birliklerinin kabul edilmemesiyle ilgili olarak 
bir irtibat doğmaktadır. Bu çok ciddî ve önemli bir irtibattır. Bunun üzerinde durmak lazım. 

ikinci hadise : Başbakan Yardımcısına sıkılan kurşun, aslında bir anlamda Türkiye'ye sı
kılmış bir kurşundur. Türk Hükümetinin şahsına ve Türk Milletine, Devletine sıkılmış bir kur
şundur, hedef alan bir kurşundur. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bunun bir yönü, Birleşmiş Milletlerin bu konudaki suç ortaklığını ortaya koymakla bera
ber, aslında Birleşmiş Milletlerin, ne kalmışsa, onun da, intiharı demektir. Kendisine emanet 
edilmiş bir devlet adamını başkalarının öldürmesine seyirci kalmak ye hiçbir harekette bulun
mamak... Bu, artık, Birleşmiş Milletler olmaktan çıkmış, tamamıyla kanun dışı kuvveti eTrle 
paralel hareket etmek anlamına gelir; bunun da üzerinde çok ciddiyetle durmak lazım. Bütün 
bu gelişmelere rağmen -ki Sayın Bakan takip buyurmuşlardı- sadece hafızalarını yenilemek ba
kımından 7 Mayıs 1992 tarihinde burada yapılan genel görüşme öngörüşmelerinde ileri sürdü
ğümüz bazı görüşlere dikkatle baksınlar, bu meselenin nasıl inkişaf edeceğini ve Türk Devleti
nin nasıl tehlikelerle karşılaşacağını o zaman arz etmiş ve daha ambargo kararları yokken, ih7 

tiyatî tedbir olarak Bosna-Hersek'e askerî yardım yapılması lüzumunu belirtmiştik; ama o gün 
de, bu meselelere gereken ciddiyet ve derinlikte eğilinilmediği gibi - üzülerek söyleyeyim- bu
günkü yaklaşım da sathîdir. 

Değerli milletvekilleri, bugün çok yönlü ve çok önemli oyunlar oynanmaktadır ve aslında 
son senelerin en ciddî bir komplosu, bir oyunu sahnelenmektedir. Bunu çok yakından ve dik
katle takip etmek ve değerlendirmek lazım ve mümkünse, tedbirlerini almak lazım. Oyunlar 
birbirleriyle de irtibatlıdır. Bosna-Hersek'te, Balkanlar'da cereyan eden olaylar, geçen yaz dö
neminde Kıbrıs için oluşturulan hava ve getirilen nokta, Kafkasya'da cereyan eden olaylar, Er
menistan'ın saldırması, hepsi birbirine irtibatlı ve Türkiye'yi çok yönlü sıkıştırmayı ve büyüme 
istidadı bulunan Türkiye'nin bir çerçeve içinde tutulması ve hatta mümkünse, gücünün kırıl
ması amacını gütmektedir. Bugün Balkanlar'da yapılmak istenen, bir büyük Sırbistan'la, Yu
nanistan'ın işbirliği halinde, Balkanlarda, Türkiye'ye karşı ve Türkiye'nin etkinlik ve mevcudi
yetine karşı bir cephe oluşturmak: hadisesidir ve Yunanistan'ın bugünkü harjtada Müslüman 
devletlerle çevrilmiş bulunmasının yarattığı rahatsızlık dolayısıyla, bazı güçler ve bizim yakın 
bildiğimiz müttefikler bu tertibin içindedirler. 

Buraya "arabulucu" ismi altında seçilen Lord Owen'la Sayın Cyris Vance tesadüfen geti
rilmiş değillerdir. Lord Owen, bu meselede Sırpların davasının yüzde yüz yanında olan, gerek 
Amerika Birleşik Devletleri ve gerekse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin etkili tedbir al
masını önleyen bir memleketin mensubudur ve dikkat, buyurursanız,.her yapılan, Cenevre ve 
Londra konferansında veya New York'taki toplantılarda Lord Oweh devamlı olarak "aman karar 
almayın/bize bir şans daha bırakın" demek suretiyle Sırpların bu meseleyi bitirme süresini 
uzatmak istemektedir. 
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Cyrus Vance'i de iyi tanımak lazım. O da bu göreve Genel Sekreter tarafından -ki Genel 
Sekreterin artık şahsiyetini burada tarife bile lüzum yok- tesadüfen getirilmiş değildir. Cyrus 
Vance, eski Amerika Dışişleri Bakanı, 1975 yılında New York Baro Başkanı iken tanımış ve 
ziyaret etmiştim, ambargo sıkıntılarımızı anlattığımda "Vashington'a gidip, Kongre önünde, 
Türkiye lehine şahadette bulunacağını" bana ifade ve temin etmişti. Washinton'a geldi, ko
nuşmayı yaptı ama, Rum avukatlığını yaptı ve bugün de, aslında güttüğü politika Rumların 
menfaati istikametinde bir politikadır ve nitekim, Bosna-Hersek Sayın Devlet Başkanının Was-
hington'a yaptığı ziyaret öncesi, Amerikan Dışişleri Bakanına bizzat Cyrus Vance telefon ede
rek -ki bu, dünkü ve bugünkü Herald Tribune'de kayıtlıdır- "bu zatla yüksek seviyede görüş
me yapmayın, cesaretlendirmeyin ve bizim burada yürüttüğümüz çalışmalara sakın gölge 
düşürmeyin" diye ikazı olmuş ve Sayın Aliya tzzetbegoviç'in, VVashington'da yüksele seviyede 
temasta bulunamamasının bir müsebbibi haline gelmiştir ve daha bugün yine dünya basını "Ame
rika Birleşik Devletlerinin hiç olmazsa havadan da olsa müdahalesini önlemede Sayın Cyrus 
Vance'in birinci rolü oynadığını" ifade etmektedir. 

Daha tehlikeli oyunlar oynanmaktadır. Eminim ki, Sayın Hükümetin dikkâtinden kaç
mamıştır. İngiltere'de yayınlanan Economist dergisinin bir ilavesi olan Foreign Report (Dış Ra
porlar) ayda bir çıkar ve bu rapor, genellikle İngiliz resmî makamlarıyla işbirliği halinde hazır
lanır. Bu raporun 17 Aralık 1992 tarihli sayısında memleketimizle ilgili ve eğer üzerinde durul-
mazsa çok tehlikeli olabilecek iddialar ortaya atılmıştır : 

Birinci yönüyle, Türkiye'nin Arnavutluk'la geliştirdiği işbirliği ve askerî bazı temaslardan 
sonra Kosova'da muhtemel bir kargaşa baş göstermesi halinde tedbir olmak üzere, Arnavut-
luk'a 2 zırhlı tugay göndermeyi teklif ettiği ve Arnavutluk Devlet Başkanının da, Yunanistan'
dan çekindiği; zira Arnavutluk'un, Yunanistan'dan yılda 35 milyon dolar yardım aldığı -ki, 
sadece Amerika 9 milyon dolar yardım yapıyor- ve ayrıca Avrupa topluluğunun, Arnavutluk'a 
yaptığı gıda maddesi yardımlarının da Yunan limanlarından ve Yunan kamyonlarıyla nakledil
mesi neticesi, böyle bir Türk teklifinin kendileri için tehlikeli olabileceği düşüncesiyle reddetti
ği kayıtlıdır. Burada metin önümde duruyor. 

Bir başka iddia daha ortaya atılıyor; o da Bulgaristan'la ilgili. Bu memleketle geliştirilen 
ilişkiler ve askerî bir anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin, geçen sene ekim ayında Bulgar ma-
kamlarıyle temas ederek muhtemel bir harekât dolayısıyla Türkiye'den gönderilecek birlikler 
için geçiş iznini şimdiden temin etmeye çalıştığı, zamanın Bulgar Başbakanı Dimitrof'un bunu 
reddettiği ve reddettiği içindir ki parlamentoda kendilerine destek veren Türk Partisinin, An
kara'nın verdiği işaretle desteğini çekip Başbakan Dimitrof'u düşürdüğü iddiası vardır. 

Binaenaleyh mesele, sadece su üstünde gözüken yönüyle bir küçük Hitler olarak ortaya 
çıkmış Slobodan Miloseviç'in bir büyük Sırbistan kurmak iddiasıyla sınırlı bir hadise değildir. 
Hadise, çok yönlü ve çok derinliğinedir. Demin de belirttiğim gibi, aslında Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin Kıbrıs için kaleme aldığı fikirler dizisi ve Güvenlik Konseyinden iki defa 
-sonuncusu 789 Sayılı karar olmak üzere- geçirdiği dokümanla Cyrus Vance ve Lord Owen'in, 
bugün Bosna-Hersek için hazırladıkları ve adeta 10 tane kantonu öngören plan arasında yüzde 
yüz benzerlik vardır. Bunların, bir merkezden muayyen tertipler, hesaplar ve politikalar çerçe
vesinde geliştirdiğine, Hükümetin çok dikkat etmesi lazımdır; ama başta gerekli tedbirleri al
mazsanız, başta "ne yapalım?" şeklinde yola çıkılırsa ve başta çare ve çözüm başka memleket
lerin nezdinde veya konferanslarında aranır, güçsüzlük işaretleri verilirse, sonunda etkili olma
dığı gibi hepimizi çok üzen ve Türk Milletini yaralayan, Cumhuriyet Hükümetinin bir 
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sayın bakanının Bosna-Hersek'e ye Saraybosna'ya sokulmaması gibi bizi zor durumda bıra
kan bir tabloyla karşılaşırsınız. Meseleyi bu noktaya getirmemek lazımdır. Bu mesele, başka 
açılardan ele alınmak ve götürülmek suretiyle gerçekleştirilebilirdi. 

Bugün bile batı kamuoyunda yoğun bir baskı bulunmasına rağmen, muayyen güçler karşı 
çıkmaktadır. İki gün önce Fransız Sayın Dışişleri Bakanı Rol and Dumas bir açıklama yaptı 
: "artık iş o derece dayanılmaz boyutlara gelmiştir ki, 70 bin insanın bulundurulduğu ve bun
lar içerisinde kadınların da barındığı bu toplama kamplarındaki insanları gerekirse Fransa kendi 
kuvvetlerini kullanmak suretiyle kurtaracaktır." Kendiline ilk karşı çıkan Birleşmiş Milletlerin 
sözde Genel Sekreteri Sayın Ghalli oldu. "Fransa'nın tek başına böyle bir harekette bulunması 
doğru olmaz ve buna Birleşmiş Milletler müsaade de etmez" demiştir. Peki, bu noktada Türk
iye, Fransa'nın yanında yer alarak Fransa'nın bu kararını desteklemek durumuna düşmez miydi? 

Acaba Hükümet, Avrupa Parlamentosundan Sayın Bayan Simone Weil'in Başkanlığında 
buralara gönderilen heyetin tespit ettiği 20 bin rakamı ile ifade edilen kadınların uğradığı iş
kenceyle ilgili raporu inceledi mi? Bu raporu gerek Birleşik Milletler İnsan Hakları, gerek Av
rupa Konseyi ve gerek diğer bütün dünya kuruluşlarına götürdü mü, götürmek ihtiyacını his
setti mi? 

Hatta kendilerini aradım bulamadım, burada oturdukları için beni dinlediklerinden emi
nim; kadın işleriyle görevli Sayın Devlet Bakanının, bütün dünya kadınlarını ve Türk kadınla
rını Bosna'daki Müslüman kadınlarla dayanışmaya davet etmesi lazım; 10 bin, 20 bin, 50 bin 
kadının akşam, elinde yanan mumlarla yürüyüş yaptırması lazım. Bu insanların izdir abına bi
gâne kalmamak lazım. Yoksa nedir görevimiz, bazı ufak şekil hususları ortaya atmak ve ikide 
birde konu yokluğunda bazı siyasî sansasyon konuları ortaya atıp da, Türkiye'de her şeyi rad
yasyonda boğmak mıdır konumuz? önümüzde bu konular var, bunların üzerine gitmek lazım. 

Değerli milletvekilleri, aslında, son olarak Batı basını ve Fransız televizyonları da kabul 
etti; olan hadise, yeniden bir Hitler ruhunun ve uygulamasının tekrarı hadisesidir, bir soykırı
mı hadisesidir, toplama kampları hadisesidir. Yalnız aradaki fark, Hitler'in bu uygulamaya he
def aldığı insanlar arasında dayanışma vardı; Musevilerin kendi arasındaki ve dünyadaki daya
nışmaları, bu meseleye karşı dünyanın ayaklanması, direnişi ve bugün bile unutulmayan bir 
olay olarak yaşatmaktadır; ama, Bosna-Hersek'teki insanların -maalesef- bir dayanışması yoktur, 
bir dostu yoktur, bir yakını yoktur. 

Son olarak Senegal'de yapılan İslam Konferansı Başkanlık bürosundaki hava da, maale
sef, bu alanda yeterince bir dayanışmanın bulunmadığını ortaya koymuştur. Ama kabul etmek 
lazım, bu dayanışmayı yaratmak yolunda da, çok ciddî şeyler yapıldığını söylemek eksik olur. 
Bunu gayet açıklıkla söylüyorum. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın şahsî çırpınmalarını takip ediyor ve takdir ediyoruz; ama, 
çırpınmakla, bir nevi ağlama duvarına seslenmekle netice alınmaz efendim. Gazetelere çıkıp 
da, dünya basınında, "efendim uçaklarımızın havadan lojistik desteği yok, tankerlerimiz yok, 
gidersek, şu saat kalırız, şu kadar kalırız" şeklinde çıkan beyanlar, kendisine saygısı olan ve 
büyük bir güç olarak dünyada yer almasına herkesin baktığı bir Hükümet ve Devletin söyle
memesi gereken sözlerdir. Bir devletin aslında görülmeyen çok uzun kolları vardır, istediği za
man yetişebileceği yerler vardır, varacağı yerler vardır. 
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Bakınız, size iki örnek sunmak istiyorum : Bir Irak durumu vardır, bir de Bosna-Hersek 
durumu vardır. Bosna-Hersek hava sahasının yabancı uçaklara, Sırp uçaklarına kapanması ka
rarı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden çıkmıştır; 400'den fazla ihlal görmüştür; Bir
leşmiş Milletlerden ve Güvenlik Konseyi üyelerinden ses yoktur. Irak'ta ise, 32 nci paralelin 
altında bir ihlal oldu, uçağını düşürdüler, bazı hava savunma füzeleri devreye girdi, bütün dünya 
güçleri harekete geçti, ültimatomlar verildi. 

Peki, onların menfaati var da, bunlar insan değil mi? 
Somali'de açlık var, gidildi, biz de gönderdik. Bugün Bosna-Hersck'te Saraybosna'da bu

günde, kıştan ve açlıktan 200 insan öldü; bunlar insan değil midir, bu çifte standart değil midir? 
Irak üzerinde ambargo var; Irak'a en yakın Arap memleketleri dahi ambargoyu en ufak 

şekilde delmek cesaretini gösterememektedir. Neden? Çünkü, bütün Avrupa ve dünya güçleri 
başına üşüşür. Yugoslavya üzerine konan ambargo sadece Bosna-Hersek için işlemekte, diğer
leri her taraftan bunu hergün, sabahtan akşama kadar delmektedir; başta Yunanistan olmak 
üzere, 

BAŞKAN — Sayın tnan lütfen toparlayın, süreniz doldu. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredin Sayın Başkanım. 
Peki, bu mudur adalet? Irak için uygulama yüzde yüz, Bosna-Hersek için şeklî bir karar 

almak, uygulamasına sırt çevirmek ve buradaki insanların yok olması, Balkanlardaki 6,5 mil
yon Müslümanın orada yok edilmesi ye bu suretle tarihin ters çevrilmesi cereyanına seyirci kal
mak : Kalırsınız ama, nereye kadar kalırsınız, bir gün bu iş getirilir, kapınıza kadar dayandırı
lır; o zaman ne yapacağınızı şimdiden hesaplamanız lazımdır, bunun şuuru içinde olmak lazımdır. 

Bazı beyanlar yapılıyor ve bazı yeni mesajlar veriliyor. Dikkat buyurursanız değerli millet
vekilleri, aynen Kıbrıs millî davasında alınan tutumun benzeri, bu sefer Balkanlar için alınma
ya başladı; acaba fazla mı açıldık; acaba yük mü alıyoruz? Ki, Kıbrıs için bu kuUamlmış "yük 
olmaya başladı" diye. Ve bu suretle, bir ricatın zemini hazırlanmakta ve buradaki sorumluluk
lardan kaçınılmaktadır. Şunu kesinlikle bilmek lazım : Meselelerden kaçmakla, meselelerden 
kurtulmak mümkün değildir, istediğiniz kadar kaçın, başkalarının planlan uygulanır, sonuna 
kadar gelir, kapınıza dayanır, bunun şuuru içerisinde olmak lazım; bunun tedbirlerini almak 
lazım. 

Sayın Bakanın dönüşünden bugüne dek, Sayın Hükümetin sadece merhum Başbakan Tfer-
dımcısının çok caniyane bir şekilde katledilmesi karşısında üzüntülerini bildirmesinin ve be
yan etmesinin ötesinde bir girişim ve tedbiri olmadı; hiçbir hareket olmadı. 

Bakınız, Birleşmiş Milletler Gücü, orada bir kere daha, tarafsız bir güç değil, muayyen 
bir politikanın aracı olduğunu gösterdi. Yalnız orada mı gösterdi?... 18 yıldan beri Kıbrıs'ta 
göstermiyor mu? Devamlı bir şekilde, artık bunları görmenin ve uyanmanın zamanı geldi. 

Bizim bir kaşımızın bir tarafında eksik olursa, başta biz dahil olmak üzere, herkes Üstü
müze gelir; ama, başkalarının bize ve bizim sevdiklerimize, bizim müttefiklerimize yaptığı bü
yük adaletsizlik karşısında sadece yakınmakla "devlet politikası oluşturuyoruz ve yürütüyoruz" 
denilirse, kendimizi aldatmış oluruz. Üzülerek söyleyeyim : Bütün bu gelişmeler neticesi, son 
üç dört yıldan beri dünyada baş gösteren büyük değişikliğin ve yeni ufukların Türkiye'ye getir
mesi beklenen ağırlığımız kaybolmaya başladı. Bize bağlanan ümitler sönmeye başladı. Bizim 
inandırıcılığımıza ve yeni bir dünyanın öncülüğünü etme rolümüze gölge düşmeye başladı. 
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Neden?.. Bunlar, hepsi hareketsiz, etliye sütlüye dokunmama dış politikasının maalesef bir ne
vi ifadesi, devamı ve uygulamasıdır ve bugüne kadar -üzülerek tekrar ediyorum; bütçe müza
kerelerinde de arz ettik- Sayın Hükümet, dünyadaki gelişmeler ışığında alınması gereken yeni 
dış politika ve tedbirlerini, millî hedef ve stratejilerini tespit edebilmiş değildir. Eski, 30 yıl ön
ceki alışkanlıklar, klasik tatbikat ve günübirlik iş yürütülmekle alınacak netice hep bu olur. 

Sayın Bakanın havaalanından dönmesi, kendilerinin dönmesi yetmiyormuş gibi, büyük 
bir kurban vermesi, bizlerin burada üzülmemiz, ezilmemiz, Türk Milletinin layık olmadığı bir 
üzüntüye gark, edilmesi... Bunları Türk Milletine, kendinize, Parlamentoya ve insanlarımıza 
layık görmeyin Sayın Hükümet. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP, CHP, ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmail Amasyalı buyurun. 
DYP GRUBU ADINA ÎSMAÎL HAKKI AMASYALI (Kobaeli) — Sayın Başkan, Türki

ye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun 8-10 
Ocak 1993 tarihinde Bosna-Hersek ve Hırvatistan cumhuriyetlerine yaptığı gezi sonrası, Yüce 
Meclisi bilgilendirmek gayesiyle söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlar Kurulu kararıyla Hükümeti temsilen teşkil edilen heyette 
Meclisimizin bir üyesi olarak ben de Sayın Kilercioğlu'na refakat ettim. Sırpça da konuştuğum 
için, Sırp ve Hırvat yetkilileriyle yapılan toplantılara iştirak ettim. Hırvatistan'da halkla; ayrı
ca, barındırma kaplarında Boşnaklarla görüştüm. - ' '• 

Seyahatimiz sırasında Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Hakkı Turaliç'in öldürülmüş 
olması, bazı konuların açıklığa kavuşması bakımından önem arz etmektedir. 

Ülkemizi, soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı alakadar eden konular, siyaset üstüdür. Bu ne
denle, gördüğümü objektif olarak anlatacağım. 

Bu seyahat, Hükümetimizi temsilen yapılmış ve Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleşmiş
tir. Gayesi, insanî yardımla birlikte son durumun tespiti; Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı 
ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısıyla görüşüp, son durumlarır değerlendirilmesi; Hükümete 
ve Yüce Parlamentoya bilgi verilmesinden ibarettir. 

Seyahate çıkarken -Sayın Bakanın kısmen ifade buyurdukları gibi- Dışişleri Bakanlığın
dan gelen yazılı bilgide, havaalanına inişte Sırp yetkililerce uçağın aranabileceği, silah bulun
ması durumunda sıkıntı doğabileceği; bu nedenle, koruma polislerinin üzerindeki silahların 
dahi alınması, telkin ve tavsiye edilmiştir. 

Sayarbosna Havaalanına inişte, Sayın Bakan, ben ve korumalar dahil 8 kişinin inebilece
ği, müsaadenin bununla sınırlı olduğu, Birleşmiş Milletlerden alınan bilgiler içerisindedir. 

Zagreb Havaalanında Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Hakkı Turaliç, Sayın Bakanı
mızla görüşecek ve birlikte Bosna'ya gidilecekti. 

Değerli milletvekilleri, bu konunun üzerinde durmamın bir önemli sebebi de, basında çı
kan bazı yazılara atfen, esas konuyu açıklamaktır. 

Sayın Bakan ve heyetimiz, Sayın Başbakan Yardımcısı, Saraybosna Havaalanına, ayakla
rına çağırmamıştır. Rahmetli Sayın Turaliç, ya Zagreb'e gelecek veyahut da heyetimizle Saray
bosna Havaalanında görüşecekti. Bu da kendisinin yazılı talebiydi, heyetimize bu talep ulaştı
rılmıştı. k 
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Heyetimiz bu talep doğrultusunda o görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu durum, daha buradan 

seyahate çıkılmadan önce, bize refakat eden ve diğer ilgili basın ve TV kuruluşlarına da anında 
bilgi olarak geçilmiştir. 

Zagreb Havaalanında, Bosna-Hersek ve Hırvatistan ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı 
Yardımcısı Doktor Tankoviç Semso bizleri karşıladığında, Bize Saraybosna'ya inişin son dere
ce riskli olabileceğini ifade etmişlerdir. Uçağın pilotu Binbaşı Sayın Karaağaçlı, Savak, yani 
havaalanını yukarıdan denetleyen merkezin verdiği brifingi heyetimize anında intikal ettirmiş
tir. Alınan birifing şöyledir ; "Eğer Saraybosna Havaalanına heyetiniz inecek ise, süratli bir 
şekilde yardım malzemesi bırakılıp, hemen havaalanından hareket edilmelidir" 

Bu seyahatte basının tüm temsilcileri ve televizyon muhabirleri de Sayın Bakanı ve heyeti
mizi izlemektedir. Biraz önce sözümün başında ifade ettiğim gibi, Birleşmiş Milletler temsilci
si, ben, Sayın Bakan, korumalar, müşavirler ve Sayın Kızılay Genel Müdürü dahil olmak üze
re, heyeti 8 kişiyle sınırlandırmışlar ve havaalanına 8 kişi dışında kimsenin inemeyeceğini em
retmişlerdir; ama, Sayın Bakan ve heyetimiz, Parlamentoyu, Türkiye'yiı dünyayı bilgilendirme 
açısından beraberinde gelen basın mensuplarını, TV muhabirlerini, uçağa almakta hiç tered
düt etmemiştir. Ayrıca Zagreb havaalanında bekleyen ve Saraybosna'ya inmeye çalışan ulusla
rarası televizyon muhabirleri ve basın mensupları da, Sayın Bakana müracaatla, havaalanına 
inmeyi, Saraybosna'ya gitmeyi talep etmişlerdir. Dünyanın ve ülkemizdeki vatandaşların bilgi
lendirilmesi açısından Sayın Bakan onları da uçağa almıştır. 

Değerli milletvekilleri, nasıl bir seyahat yaptığımızı Yüce Meclise açıklamak bakımından, 
Sayın Başbakanımızın da affına sığınarak meseleyi biraz geniş tuttum. Bu çok önemli bir konu 
idi; çünkü, şu anda ve günlerdir, Türk basını ve Türk Milleti, Bu bilgilendirmeyi, oraya giden 
heyetin ağzından beklemektedir. 

Uçağa binildiği anda alınan tüm bu bilgiler, Sayın Bakan ve tarafımdan pilot mahallinde 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur; çünkü, gidilen ülke, fevkalade durumda olan, harp halinde 
olan, Birlişmiş Milletlerin ve ilgililerin dahi teminat veremediği bir ülkedir. O nedenle, Sayın 
Bakan, geçmişteki tecrübesine dayanarak, geniş bir durum değerlendirmesi yapmaya başlamıştır. 
Hatta, uçak, Saraybosna Havaalanına inerken uçağın düşürülme ihtimali dahi bu değerlendir
me içerisinde yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu değerlendirmelerle havaalanına inilmiş ve havaalanında, rahmetli 
Sayın Hakkı Turaliç bizi karşılamıştır. Esasen, sözlerimin başında arz ettiğim gibi, program, 
havaalanında Sayın Başbakan Yardımcısıyla, onun talebi doğrultusunda görüşüp, yardım mal
zemesini indirip, geri dönmekten ibaretti; çünkü, giden heyet, resmî heyetti, Bakanlar Kurulu
nu temsilen ve mevcut bir program dahilinde gitmişti. 

Ancak, çok önemli bulduğum bu noktayı değerlendirmelerinize arz etmek istiyorum; Sa-
raybosna'da yaşanan hadiseyi ortaya koymak bakımından arz ediyorum; o arada, basın men
supları bir hastane ziyareti talebinde bulundular ve durumu Sayın Bakana arz ettiler. 

Sayın Bakan, Başbakan Yardımcısıyla konuştuğunda, Başbakan Yardımcısının, kendisi
nin yetkisi olmadığını ve bu yetkiyle, bize, içeriye gitmemize müsaade edemeyeceğini, gayet 
açık; ve net bir ifadeyle, basın mensupları önünde söyledi. Bilahara, Sayın Bakan, "Müsaade 
alalım ve girelim; bu basın mensuplarıyla beraber ben de hastanedeki mevcut durumu görmek 
istiyorum" dediği vakit, kendileri Kızılay Genel Müdürünü vazifelendirerek, havaalanındaki 
albaydan müsaade istihsal edilme cihetine gidildi. 
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Değerli milletvekilleri, o anda gördüğümüz bir manzara vardı: Birleşmiş Milletler yetkili
leri fevkalade laubali bir şekilde hareket etmekteydiler. Ayrıca, heyetimizin bu talebini ulaştı
racak olan albay, bunu bir telsiz mesajıyla karargâha ulaştırıyordu ki, Sayın Bakanın dikkatini 
çekti ve Sayın Bakan, "Bu telsiz mesajı mutlaka dinlenilebilir" dedi ve zaten Başbakan Yar
dımcısı da bizim dönmemizde ısrarlıydı, o nedenle döndük. 

Değerli milletvekilleri, Sayın ANAP sözcüsü, tecrübeli ve değerli ağabeyimiz, bu kürsü
den, tecrübelerine istinaden birtakım şeyleri dile getirdiler. Tabiî ki, biz arzu etmeyiz ama, eğer 
o zırhlı aracın içerisinde, o Birleşmiş Milletlerin konvoyuyla beraber hareket eden zırhlı aracın 
içerisinde heyetimiz de olsaydı -söylemek istemiyorum ama- hepimiz öldürülebilirdik ve her
halde ülkemiz bakımından, dünya bakımından çok önemli sorunlar meydana getirebilirdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; netice olarak şunu söylüyorum : Bakanlar Kurulu va
zifesi gereği, orada bir hizmet yapılmıştır. 

Şimdi size bir şey söylemek istiyorum : Bütün yetkililerle yaptığımız görüşme neticesinde, 
rahmetli Başbakan Yardımcısıyla yaptığımız görüşme neticesinde, basının önünde Sayın Baş
bakan Yardımcısı: "Şu anda 300 bin milisle, inançlı ve imanlı milisle biz Saraybosna'yı, Bosna-
Hersek'i müdafaa ediyoruz. Bize askerî güç göndermeyin. Dünya devletleri askerî müdahale 
içine zinhar girmesin. Neden girmesin? Çünkü, Saraybosna'da çok kan dökülür. Şu anda bi
zim en önemli ihtiyacımız silahtır, en önemli ihtiyacımız yiyecek ve giyecek malzemesidir. Bu
nu iftiharla söylüyoruz. Bu meseleyi dünya önünde müdafaa eden, dünya milletlerini de yanı
mıza çeken Türk Devletine şükranlarımız vardır. Onun parlamentosuna, onun milletvekilleri
ne şükranlarımız var" dediler, aldığımız mesaj budur. 

Sözlerimi bitirirken şunu da söylemek istiyorum : Türkiye'de meydana gelen ağır bunalı
mı, terör ve anarşi bunalımını, Meclisiyle, devletiyle işbirliği yaparak aşmaya çalışan Hüküme
timiz, sizler ve dünyayla işbirliği yaparak, bu olayın çözümüne yardımcı olacaktır ve Saraybos-
na'daki o milletin bayrağı dalgalanacak ve ezan orada susmayacaktır. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Atilla Mutman, buyurun. (SHP ve DYP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Bosna-Hersek'te gelişen son olaylar hakkında SHP adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Balkanlarda ortaya çıkan ulusal bağımsızlık ve 
demokrasi mücadeleleri, bu bölgede yaşayan Müslüman etnik zümreye karşı, her türlü ulusla
rarası kurallar çiğnenerek girişilen bir toplu katliama dönüşmüş bulunmaktadır. 

İnsanlığa karşı yürütülen bu soykırımı önlemek, tarihî ve kültürel bağlarımız bulunan 
Bosna-Hersek'te yaşanan bu durumu sona erdirebilmek için, Hükümetimiz, olayın başlangı
cından beri, dengeli, basiretli ve aktif bir politika izlemiştir. 

Bosna-Hersek idarecileri, bu gerçeği kabul ederek, dünyadaki tek dostlarının Türkiye ol
duğunu çeşitli vesilelerle belirtmişlerdir. 

Kendilerini eski Yugoslavya'nın varisi sayan Sırpların zulmüne maruz kalmış Müslüman 
Boşnak halkının haklı davası, her fırsattan yararlanılarak, dünya kamuoyuna yaygın bir şekilde 
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anlatılmış, haklarının korunması için, uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü giri
şimler yapılmıştır. 

Bu ülkeye gönderilen maddî ve insanî yardımlar yanında, Boşnak göçmenlere kucak açıl
mış; bunlar, ülkemizdeki kapmlara yerleştirilmiş, yaralılar koruma altına alınarak, tedavi edilmiştir. 

Dünyaya uygarlık dersi veren (!) Batılı ülkelerin gözü önünde devam eden bu insanlık ayı
bının önlenmesi ve akan kanın mutlalca durdurulması için, askerî müdahaleden başka bir çare 
kalmadığı gerçeği, Türkiye'nin olumlu çabalarıyla, uluslarası kamuoyunda gittikçe artan bo
yutta kabul görmektedir. Buna rağmen, Birleşmiş Milletlerden AGtK'e, Avrupa Topluluğun
dan NATO'ya kadar çeşitli forumlarda yapılan tartışmalar, silaha başvurulmadan bu sorunun 
çözümlenmeyeceğini ortaya çıkarmakla beraber, bu kuruluşlardan hiçbiri, şimdiye kadar, So
mali'de yapıldığı gibi, ivedi bir askerî operasyona başvurulması yönünde karar alma girişimini 
maalesef henüz başlatamamıştır. 

Bu bölgede, Sırpların düzenli kuvvetlerle ve modern silahlarla savaştıkları göz önünde tu
tulursa, askerî müdahalede bulunacak gücün büyük sayıda tutulması gerçeği ortaya çıkmakta
dır. Bu düşünceyle, başta İngiltere olmak üzere, Avrupa Topluluğu devletleri, Bosna-Hersek'in 
fazla stratejik ve ekonomik bir değeri olmadığını da göz önünde tutarak, bugüne kadar askerî 
bir operasyona istekli görünmemişlerdir. Hatta, İngiltere, çok sınırlı bir müdahale konusunda 
dahi endişelerinin olduğunu ifade etmiştir. Bunun en önemli sebebi, insanî yardım amacıyla 
Bosna'ya gönderilmiş İngiliz askerlerinin bir Sırp saldırısına maruz kalma tehlikesini tama
men ortadan kaldırmaktır. 

Bu görüşle, kendi askerleri telef olmasın diye, Birleşmiş Milletler Barış Gücü, yaklaşık 
30 bin Bosnalı kadının tecavüze uğramasına, yaşlı-genç demeden halkın kurşunlanmasına ma
alesef göz yummuşlardır. 

Böylece, Birleşmiş Milletlerin, Batı'nın bütün değer yargılarını reddedecek şekilde bir toplu 
soykırımı cesaretlendirdiği ibretle görülmektedir. 

Bosna-Hersek'e askerî müdahale yapılması için NATO çerçevesinde bazı planlar hazırlan-
sa dahi bu teşkilatın harekete geçebilmesi, özellikle büyük devletlerin bu yöndeki siyasî irade
lerini göstermeleriyle mümkün olabilecektir. Oysa, bu aşamada, kısmen yeni Clinton dönemi 
hariç, hiçbir devletin böyle bir istek taşımadığı anlaşılmaktadır. x 

Bu acıklı durum, gelişmeleri dikkat ve hassasiyetle izleyen Türk kamuoyunda derin bir 
üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bu konuda çifte 
standart uygulayan büyük devletlere karşı olan güven, aşırı derecede zedelenmektedir. 

Türkiye'nin, bütün kararlılığına karşın, bu bölgeye tek başına askerî müdahalede buluna
mayacağı da bir gerçektir. Her şeyden önce, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gerçekleşme
yecek bir müdahale, uluslararası hukuk açısından meşru olamaz. 

İkincisi, Türk ordusunun, Bosna-Hersek'e ulaşabilmesi için izin alınmak suretiyle Bulga-. 
ristan hava sahasından geçmesi veya Adriyatik'teki ablukayı delmesi gerekir ki, bunların ger
çekleşmesi de olası değildir. 

Türkiye, elindeki bütün olanakları kullanarak, uçuş yasağını ihlal eden Sırp uçaklarına 
askerî güçle engel olunması, Bosna'ya konulmuş olan silah ambargosunun sona erdirilmesi, 
güvenli bölgelerin kurulması, savaş suçlularının yargılanması gibi acil önlemlerin Güvenlik Kon
seyi tarafından alınması yolunda her türlü gayreti göstermektedir. 
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Bu konuda, Ülkemizin öncülüğüyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Bosna'ya uygula
nan silah ambargosunun kaldırılmasını da içeren tavsiye kararını 102 olumlu oy gibi büyük 
bir çoğunlukla kabul etmiştir. Yaptırım gücü olmamakla beraber, bu karar, hiç kuşkusuz-, Tür
kiye için, siyasî açıdan diplomatik bir başarıdır; ama, Bosria-Hersek'te, askerî güçle desteklen
meyen hiçbir çözüm iredesinin Sırpları durdurmayacağı bilinmelidir. Bunun için, 15 Ocaktan 
sonra Güvenlik konseyini, askerî müdahale kararını alma yolunda ikna etmekten başka çare 
kalmamaktadır. 

Diğer taraftan, yukarıda belirttiğim gibi, bütün beklentilerin tersine, Birleşmiş Milletler 
Barış Gücünün, ağırlığını koyarak, Bosna'da ezilen Boşnakları korumak yerine, Sırplara karşı 
büyük bir acizlik içine düşmüş olduğu üzelerek görülmektedir. Başbakan Yardımcısı rahmetli 

\ Hakkı Turaliç'in, Sırplar tarafından, barış gücünün koruması altında bulunduğu araçtan indi
rilerek alçakça katledilmesi, bunun en bariz örneğidir. Daha önce, yardım konvoylarının bom
balanmasıyla ilgili olarak, Saraybosna'daki Barış Gücünden bilgi sızdırıldığı yolunda kuşku
lar vardı; bu kez, Turaliç'in aracının Sırplar tarafından yolda kolayca tespit edilmesi ve Barış 
Gücünün bu cinayete seyirci kalması, bu savı daha da güçlendirmektedir. Zaten, Barış Gücü
nün başlangıçtaki oluşum biçimi de dikkatli gözlerden kaçmamış ve o zaman şüpheleri üzerine 
çekmişti. Genel Sekreter, bu gücü kurabilmek için, üyelere genel bir çağrı yapmak yerine, sa
dece bazı ülkelerin, özel davetiye çıkararak, katılmalarını sağlamıştır. 

Sırplara sempatik gelecek şekilde kurulduğu anlaşılan Barış Gücünün varlığının, Bosna-
Hersek'teki vahşeti önlemeye yönelik bir güvence olmadığı, hatta, son olayda görüldüğü gibi, 
kendini dahi korumaktan aciz olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Şimdi, zaman geçirilmeden. Ba
rış Gücü kendisine ciddi bir şekilde çeki düzen vermelidir. 

Bunun yanında, Sırpların ellerinde bulundurdukları ağır silahların toplatılması ve Bosna'ya 
sınırlı bir askerî müdahalenin yapılması'için Güvenlik Konseyi üzerindeki baskı artırılmalıdır. 
Bu şekilde, konu, bir iç politika malzemesi haline getirilmeden, hem kamuoyumuzun beklentile
ri karşılanacak hem de bölgede oynadığımız önemli rolün gereği yerine getirilmiş olacaktır. 

Bosna-Hersek'in, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bağımsız bir devlet olarak varlı
ğını devam ettirmesi, Osmanlı Mirasının Avrupa'da korunması açısından büyük önem taşı
maktadır; Bu gerçekleşmediği takdirde, Sancak, Kosova ve henüz Avrupa Topluluğu tarafın
dan tanınmamış Makedonya'nın haklarının korunması mümkün olamaz. 

Türkiye, bu kültürel ve tarihî görevin bilinci içinden bütün gücüyle, Balkanlardaki Türk , 
ve Müslüman kardeşlerinin yanında olacak, onların haklı davalarını savunacaktır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Bosna-Hersek'teki kardeşlerimizin acılarını bir kere daha pay
laşarak, şehitlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Tanık olduğumuz bütün acı olaylara rağ
men, izlenen akılcı dış politikayla, konuya adil ve kalıcı bir çözüm bulunacağına inanıyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ali Dinçer, buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ DlNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

son derece önemli bir konuyu görüşüyoruz. Aslında, doğrusu, en az Bosna-Hersek'te yaşayan 
kardeşlerimiz kadar, Türkiye için de önemli olan bu konuyu enine boyuna tartışabilmekti. Bu 
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konuda, bütün siyasî partiler, özel genel bir görüşme çerçevesi içinde, görüşleri enine boyuna 
dile getirmemiz ve bizim için çok önemli olan bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
sağlıklı sonuç verebilecek politikalar üretmemiz gerekirdi. Ama maalesef bu konu, gündemiy
le orantılı olmayacak derecede, bir gündem dışı bilgi verme haline dönüştü. Bu kısa süre için-

.de, Cumhuriyet Halk Partisinin konuyla ilgili görüşlerini aktarmaya çalışacağım. 
Değerli arkadaşlarım, biz, Genel Başlcanımız Sayın Deniz Baykal'ın başkanlığında bir Cum

huriyet Halk Partisi heyetiyle Bosna-Hersek'e gitmeye kadar verdik. Bu heyet yola çıkmadan 
önce gerekli değerlendirmeler yapıldı. Dışişleri Bakanlığıyla, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler 
delegasyonuyla (bürosuyla) gerekli görüşmeler yapıldı. Anladık ki, Birleşmiş Milletler bu ko
nuda yeteri kadar etkin değil ve Birleşmiş Milletler kararlan doğrultusunda, kendi denetimin
de olması gereken Saraybosna Havaalanına, havaalanıyla Saraybosna arasındaki yola, hatta, 
diğer insanî yardım amaçlı olarak kullanılan yollara, tam anlamıyla hâkim olamıyor, önemli 
ölçüde bir film platosundaki, bir tiyatro sahnesindeki dekor, operet ordusu niteliğindeki Bir
leşmiş Milletlerin askerî gücü, orada sadece ve sadece Bosna-Herseklilerin aleyhine çalışıyor; 
saldırgan durumunda olan, soylarımı yapan Sırpların lehine oluyor. , 

Gezinin çok riskli olacağını baştan gördük, önceden bir program yapmanın da pek mümkün 
olmadığını gördük. Çünkü, Birleşmiş Milletler, bize "falan gün sizi Zagreb'ten Saraybosna'ya 
götürürüz" garantisini dahi veremiyordu ve Bosna-Hersek içinde bizimle ilgili, sağlayabileceği 
servisleri, açık, net bir şekilde ortaya koyamıyordu. 

Biz oturduk, bu konuları tartıştık, bunları Genel Başkanımıza anlattık. Sonuçta, Bosna 
için, sadece Bosnalıların değil, bizim de ölümü göze almamız gerektiği düşünüldü; bütün risk-

• leriyle birlikte Bosna-Hersek'e gitme kararı alındı. Bir hafta içinde, Dışişleri Bakanlığı, Birleş
miş Milletler ve Bosna ilgilileriyle temas kuruldu, hazırlık yapıldı. Bosna'daki koşullara göre, 
"ne çıkarsa bahtımıza" deyip, Bosnalıların kaderini, Bosna-Hersek'te onlarla birlikte paylaş
mak için yola çıktık. Programımızı o nedenle, değişik, dinamik bir program haline getirdik, 
zaman içinde değişebilir düşüncesiyle, kesin bir program ortaya koymadık. 

Programımızın bu şekilde, dinamik, zamana göre değişecek niteliği, belki de güvenlik ön
lemi açısından katkılarda bulundu. Nitekim, biz Tbzla'dan dönüşte, Mostar yakınlarındaki -
geçtiğimiz- köprü, biz geçtikten üç-dört saat sonra Sırplar tarafından yıkılmış. Bunu bize bir 
gün sonra, Saraybosna'da Başkanlık Sarayındaki toplantıda rahmetli Başbakan vekili Hakkı 
Turaliç anlattı. Demek ki, dinamik bir program yapmamız nedeniyle, programımızı karşıt, düş
man güçler de zamanında öğrenme fırsatı bulamadılar. 

Toplam 70 saati aşkın kara yolculuğumuzla Bosna-Hersek'i baştan başa dolaştık. Her ta
rafta çatışma var... Sırpların ağır askerî üstünlüğüne rağmen, Boşnaklar, şehirlerinin büyük 
bir kısmını koruyabilmişler, köylerinin bile yarıya yakınını kurtarmışlar... Eğer, bize, Birleşmiş 
Milletler ilgililerinin, Zagrep Başkonsolosluğumuzun söylediklerine baksaydık, bu yolculuğa 
çıkmamamız gerekirdi; ama, biz, Boşnak Direniş örgütünün yiğit savaşçılarına güvendik. On
lar "Biz bütün zor koşullara rağmen Bosna-Hersek'in her tarafına gidip geliyoruz ve gidip gel
meye devam edeceğiz. Biz bu topraklan bırakmayacağız. Bu topraklar bizim yurdumuz. Sizi 
de istediğiniz yere götürürüz" dediler ve biz onlara güvendik, onlarla birlikte yola çıktık. 

Ülkenin hemen her yerinde, bu yiğit, kahraman Boşnak kardeşlerimiz, Bosna-Hersek bay
rağını dalgalandırmaya çalışıyorlar, Bosna-Hersek parasını kullandırmaya çalışıyorlar; kendi 
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kurtuluş savaşı destanlarını, şarkılarını, türkülerini savaş içinde gerçekleştiriyorlar. Yol boyu 
onlarla birlikte Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Gamîî korosunun söylediği canlı, ritmik, an
lamlı Klasik Batı müziğinin çok sesli normlarına uygun Bosna Millî Marşını söyledik. Savaş 
içinde, millî marşlarını bile, havaya uygun olarak, 20 gün önce oluşturmuşlar. 

Bosna-Hersek'in devlet kontrolündeki yollan, her 5 kilometrede, kontrol noktalarında, 24 sa
at denetim altında, soğuk kış koşullarında bile... Boşnaklar, kadın, erkek, genç, yaşlı eli silah tutan 
herkesi savaşa hazır hale getirmişler. Anlaşılıyor ki, bu savaş, bir Bosna-Hersek Devleti ve bir Bosna-
Hersek Milleti oluşturuyor. Ağırlığı Boşnak olan; ama, Bosna-Hersek'e bağlı Hırvat ve Sırp asıllı 
yurttaşları da olan bir ülke, bir millet oluşuyor, Müslümanıyla, Katoliğiyle, Ortadoksuyla, Musevi-
siyle, laik, demokratik, çağdaş bir Avrupa devleti; kan, barut, kin, kavga, katliam, insanlık dışı 
tecavüz, kültür soykınmı gibi, kabul edilemeyecek bir ortamda da olsa, yeşeriyor. 

Bosna-Hersek'in dışında, Avustralya'da, Amerika'da, Kanada'da, çeşitli Avrupa ülkele
rinde olan iş-güç sahibi boşnaklar bile koşup gelmişler, cephede saf tutmuşlar... Belki daha 
çok insan ölür; ama, anladığımız kadarıyla, boşnakları yurtlarından kovmaları mümkün de
ğil, boşnakları bitirmeleri mümkün değil... Onlar, kendi bağımsız devletlerini, eninde sonun
da kuracaklardır. 

Türkiye, kendisinden sonra dünyanın ikinci laik Müslüman ülkesi olacak olan Bosna'ya, 
elinden gelen her türlü yardımı yapmalıdır. 

Sırp vahşetini, Türkiye'ye, tslâm dünyasına, bütün dünyaya anlatabilmemiz için, korkma
dan, çekinmeden Bosna'ya gitmeliyiz, Bosna'daki koşulları yakından görmeliyiz, tanımalıyız. 
Gerçekleri görmek istemeyen bilinçaltı Hıristiyan bağnazlığı, Haçlı duyguları nedeniyle Bosna 
gerçeğini saptırma eğiliminde olan Batıyı, biz de sık sık uyarmalıyız; her uluslararası platformda, 
açık açık, Batılılara" Boşnakların, Hırvatların katili, Suplardan önce sizsiniz" diyebilmeliyiz. 
"Siz isteseydiniz kesin önlem alarak Sırpları durdururdunuz; isteseniz, Sırpları durdurmamız 
hâlâ mümkün. Durdurmadığınıza göre, bu olay yayılırsa, daha çok kan dökülürse, Sancak'ta, 
Kosova'da, Makedonya'da olay yaygınlaşır, orada da insanlar ölürse, bu insanların katili, önce 
siz olacaksınız" diye Batı dünyasını açık ve net bir şekilde itham etmeliyiz, uyarmalıyız. Bu 
arada, zaman içinde, bazı Avrupa ülkelerinin, örneğin Romanya'nın, Ukrayna'nın *hem de Uk
rayna'nın, Barış Gücündeki askerleriyle- Yunanistan'ın, el altından, Sırplara nasıl yardım etti
ğinin delillerini bularak, uluslararası bütün platformlarda dünyaya aktarmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, operet ordusuna kalırsa, Birleşmiş Milletler Ordusuna kalırsa, hiç 
kimse Saraybosna'ya gidemez. Zagreb'e gelen hemen hemen herkese, "giderseniz şöyle olur, 
böyle olur" diyorlar. Buna rağmen, Birleşmiş Milletler uçaklarıyla Saraybosna Havaalanına 
ulaşıyorsanız, orada da uyarıyorlar sizi. Bize "Buradan Saraybosna'ya gitmek çok tehlikelidir. 
Saraybosna'da yaşamak da çok tehlikelidir" dediler. Yapılması gereken tek şey bizim yaptığı-
mızdı. Biz de kendilerine "Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletlerin üyesi olan bir devlettir. 
Türkiye Cumhuriyetinin de katkılarıyla burada Birleşmiş Milletlerin bir gücü var ve bu güce 
bir görev verilmiş, o görevle; Zagreb'den, hava yoluyla, Saraybosna'ya yardım ve insan götüre
cek, Saraybosna havaalanını açık tutacak, Saraybosna havaalanı ile, Saraybosna arasındaki yolu 
da açık tutacak insanî yardımı ve oraya gidecek insanları götürüp getirecek. Biz bu koşullarla 
geldik; Cenevre'den, Birleşmiş Milletler Avrupa Merkezinden gerekli belgeleri de aldık. Sizin 
göreviniz, bizim güvenliğimizi sağlamak, bizi Saraybosna'ya götürmektir. Görevinizi yapma 
durumundasınız" diye ısrar ettiğimiz zaman, gerekli güvenlik önlemlerini aldılar ve bizi gö
türdüler, 
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Gittiğimizde de, Saraybosna'daki zor koşulları Boşnak kardeşlerimizle birlikte yaşamak 
istedik ve geceyi onlarla geçirdik. Ertesi gün, yine aynı birleşmiş Milletler görevlileri, güvenli
ğimizi sağlayarak, bizi Zagreb'e geri götürdü. 

Aynı şekilde, çeşitli yollardan, 70 saati aşkın kara yolculuğu yapıp, boydan boya Bosna-
Hersek'i dolaştık. 

Israr ettiğimiz zaman bunu yapmamız mümkündür. Bunu, Türkiye'den her kademede ıs
rarla yapmak, bizim boynumuzun borcu, Ancak o zaman, yakın geleceğin çağdaş, laik, de
mokratik Bosna-Hersek devletine ve Milletine layık kardeşler olduğumuzu gösterebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Bosna-Hersek'te görülen, bir savaş değil, gerçek bir katliamdır; hem 
de çok yönlü bir katliamdır. Bosna-Hersek'te, Sırplar, önemli ölçüde Avrupalıların göz yum
masıyla, hatta el altından destek olmasıyla, tarihten intikam almaya çalışıyorlar, tarihi yok et
meye çalışıyorlar, kültürü yok etmeye çılışıyorlar, bir dinî anlayışı yok etmeye çalışıyorlar. Hem 
de bu yok etme işini, bu kültür soykırımını (jenositini), tarihi ortadan silme iğini, köprüleri 
binaları yıkmaya götürecek kadar barbarlaştınyorlar. O bölgeyi, 500 yıl, banş ve güvenlik içinde 
yönetmiş olan Osmanlıdan kalan -bizim kültürümüz olan- ne varsa yok etmeye çalışıyorlar. 
Bir harpte, zaman olur mabetler tahrip olur; ama, bu bir olur, iki olur, üç olur... Bosna-Hersek'te, 
Sırplar, 800 camiyi yıkmışlar. Saraybosna'da -bizzat gördük- son derece görkemli ve güzel bir 
mimarî eser olan Gazi Hüsrev Bey Camiî ve Külliyesi var, hemen yanında Musevi Sinagogu 
var, hemen yakınında, yine Müslüman bölgesinde, Ortodoks kilisesi var, yine aynı bölgede Ka
tolik katedrali var... Güzelim Gazi Hüsrev Bey Camiî bombardıman edilmiş arka arkaya, külli-
yesiyle birlikte, biraz da Musevi Sinagogu bombardıman edilmiş; ama, onun çok yakınındaki 
Ortodoks kilisesine ve Katolik katedraline hiçbir bomba isabet etmemiş! Müslüman bölgesin
deki Müslümanlar : "Siz, bizim camimizi yıktınız; o zaman, biz de sizin kilisenizi yıkarız" 

-dememişlerdir; o, bize özgü hoşgörüyle, o kiliseyi ve katedrali, o şehrin malıdır diye, o dine, 
o mezhebe inananların mabedidir diye muhafaza etmeye devam ediyorlar ve her gelen yaban
cıya bunu da gösteriyorlar. 

Bosna-Hersekliler, bizimle birlikte ortaklaşa sahip oldukları kültür nedeniyle, tarih nede
niyle soykırımına tabi tutuluyorlar; Boşnak kadınlarına, kızlarına bu nedenle saldırılıyor. 

Bir ölçüde, bu saldırı bizedir. Ortak olarak geliştirdiğimiz tarihe, ortak olarak geliştirdiği
miz kültüre meydan okuyor Batı dünyası. 

Bu meydan okumaya karşı durabilmeliyiz; Boşnak kardeşlerimizle beraber hep birlikte karşı 
durabilmeliyiz; Bunu yaparsak, Sancak'taki, Kosova'daki, Makedonya'daki, tüm Balkanlar'-
daki kardeşlerimize sahip çıkmış oluruz, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ırkçı saldırılarla karşı 
karşıya olan yurttaşlarımıza sahip çıkmış oluruz; kendi kişiliğimize sahip çıkmış oluruz kendi
mize saygımız olduğunu göstermiş oluruz ve bütün dünyaya bunu göstermek bizim görevimizdir. 

Eğer bunu göstermeyi, Bosna-Hersek'te gerçek anlamda ortaya koyamazsak, bilin ki, olay, 
kısa süre sonra Sancak'a yansır, Kosoya'ya yansır, Makedonya'ya yansır, tüm Balkanları sarar; 
TVakya'dan bizim sınırlarımıza, Anadolu'ya kadar girer. 

Bu hesaplaşmadan kaçma noktası yoktur, bu hesaplaşmada bize meydan okuyanların kar
şısına yiğitçe çıkmak durumundayız. Bunu yapabilmemiz için de, gözümüzü kırpmadan, her 
imkân bulanımız, kardeşlerimize yardım etmelidir. 
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Köşe yazarlarımız, televizyoncularımız, gazetecilerimiz, sendikacılarımız, esnaf dernekle
ri yöneticilerimiz, ilgili tüm bakanlıklarımız, resmî ve gayri resmî kuruluşlarımız, seferberlik 
halinde riskleri göze alarak gidebildiği kadar, Bosna-Hersek'e gitmeli ve Boşnak kardeşleri
mizle beraber olmalıdır. 

Boşnak kardeşlerimiz bizden çok şey istemiyorlar. Bosna-Hersek içinde nakliye sorununu 
çözmek için 10 tona kadar kamyon ve kamyonet istiyorlar. Küçük atölyelerde, küçük tezgâh
larla kendi silahlarını, mermilerini yapıyorlar. "Bizim bu atölyelerde daha çok silah üretebil
memiz, mermi üretebilmemiz için, daha gelişmiş tezgâhlara ihtiyacımız var" diyorlar, "Bilgi
sayarlı, nümerik kontrollü torna tezgâhlarına ihtiyacımız var" diyorlar. Yaptıklarını gösterdi
ler, ihtiyaçları olan tornaları da tanıttılar... 

BAŞKAN — Ali Bey, lütfen bitiriniz, süreniz doldu. 
ALİ DÎNÇER (Devamla) — "Biz, TRT Kurumuyla, Anadolu Ajansıyla, Türkiye'nin tüm 

basın-yayııı organlarıyla beraber çalışmak istiyoruz. 
ön yargılı Batı dünyasının denetimindeki kitle iletişim araçları, Bosna-Hersek olayında 

gerçekleri katletti. 
Bosna-Hersek'te gerçekten bir soykırım var. Güçlü Yugoslav ordusu, Sırpların emrinde, 

silahsız bir milleti yok ediyor ve Batı dünyasının kitle iletişim sistemi, buna 'savaş' diyor? 
Bu, bir savaş değil; bu, bir soykırım. 
Bu yanlış bilgilendirmeyi bütün dünyada ortadan kaldırmak için, TRT,.Anadolu Ajansı, 

gelsin, Tuzla'da, Saraybosna'da bürolar açsın, bizimle birlikte çalışsın. TRT International-Avrasya 
kanalı, sesimizi bütün dünyaya duyurmak için çaba göstersin diyorlar. 

Gene "Yanınızda niye TRT yok?" dediler. 
FAİK ALTUN (Antalya) — Anayasa suçu işliyor TRT. 
ALÎ DİNÇER (Devamla) —Özel televizyon kuruluşlarının kameramanları var; TRT'nin 

ilgilileri, muhabirleri ve kameramanları yok! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)--Hükümetin emrinde, Hükümetin!.. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Herhalde, onlar da, dünyaya, Bosna-Hersek'te olanları ak

tarmama yanlısı olan, yanlış aktarma yanlısı olan ve Bosna-Hersek'te olan olayların sorumlu
ları arasında sayılan o sağırlar korosunun koristi olma durumunda olmayacaklar, inşallah de
ğişecekler... Nitekim, gördük, TRT ilgilileri, Sayın Bakanla birlikte Saraybosna Havaalanına 
kadar gittiler ve Saraybosna havaalanından geri döndüler... y 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Saraybosna Havaalanına tatil yapmaya gidiyorlar... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — İnşallah bundan sonra Saraybosna'ya da giderler, gerekli yi

ğitliği gösterip, riski göze alarak, inşallah bundan sonra Tuzla'ya da giderler, Gradaçaç'a da 
giderler; yavaş yavaş, inşallah, onlar da, TRT'yi yönlendiren siyasî otoritenin doğru yolu bul
masıyla, doğru işleri yapmaya başlarlar... , 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, lütfen bitiriniz. 
ALİ DÎNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Tuzla Havaalanı... 
Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen., istirham ediyorum.. Bugün gündemimiz o kadar dolu ki, belki saat 

21.00'e kadar çalışmak mecburiyetinde kalacağız. 
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ALÎ DİNÇER (Devamla) — Sayın Başkan, benden önce konuşan arkadaşlarıma, dakika 
tuttum, en az, ekstra 5 dakika müsamaha gösterdiniz. Müsaade ederseniz, ben de bu müsama
hanıza sığınmak istiyorum. 

BAŞKAN—10 dakika geçiyorsunuz müddetinizi. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Ben de bu müsamahanızı değerlendirmek istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyiniz. ' . -
ALÎ DÎNÇER (Devamla) — Bosna-Hersek'te, Tuzla bölgesi önemli bir bölge. Nüfusun dörtte 

biri Tuzla'da; ama, gayri safî millî hâsılanın üçte birini tuzla yaratıyor ve lüzla'da modern bir 
havaalanı var; Müslümanların kontrolünde. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin İngiliz askerleri var... 

Bu havaalanı, rahatlıkla kullanılabilir, "içinde silah göndermeniz şart değil, boş da olsa, 
insanî yardımla da dolu olsa, bir Türk uçağını, ay yıldızlı bir uçağı buraya indirin" diyorlar. 
Birleşmiş Milletlerin kontrolü altındaki Saraybosna Havaalanı gibi, oraya da insanî yardım ama
cıyla uçuş yapılabilir; "bunu siz başlatın" diyorlar, bizden bunu istiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Bosna-Hersek'e uygulanan ambargonun haksızlığını herkes söyle
di. Bosna-Hersek'e yapılan bir haksızlık daha var : Pek çok büyükelçiden, yabancı devlet ada
mından, politikacıdan, Avrupa'da, çeşitli toplantılarda şunu duydum : Efendim, Avrupa'nın 
göbeğinde, İran molla rejimine benzer fundamentalist İslamî akımlar Bosna-Hersek'te yeşeri
yor : İzzetbegoviç ve arkadaşları!.. Bunun böyle olmadığını biz gözümüzle gördük. Aliya İz-
zetbegoviç, tercümanlığını yapan kızı ve yaverliğini yapan oğluyla çağdaş bir üçlü oluşturmuş; 
laik, demokratik, çağdaş, Müslüman oîduldarını açık açık söylüyorlar. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul).— Avrupa da demokratik değil mi?.. Onlar söylüyorlar!.. 
ALÎ DİNÇER (Devamla) — Tuzla Müftüsü Hasan Spayiç'Ie toplantı yaptık. Biz, daha 

o 'konuyu hiç açmadan, açık ve net olarak şunu söyledi: "Ben, laik, demokrat bir din adamı
yım, Müsîümanım ve biz, Bosna-Hersek'te, Ortodoks Hıristiyanıyla, Katolik Hıristiyanıyla, 
Musevisiyle, laik, çağdaş, demokratik bir devlet kuracağız." 

Bütün bunları dokuz gün boyunca, çeşitli düzeylerde insanlarla görüştüğümüz zaman an
ladık, gördük; ama, buna rağmen, Batı, Bosna-Hersek'e yaptığı haksızlığı örtebilmek için, Sırp
ların saldırılarını bir ölçüde hoşgörme durumunda olmak için, komünizm öcüsünden sonra 
bir başka öcü aradı, İslârnî fundamentalist akımları, yeni öcü olarak ortaya çıkardı ve bunun 
ilk kurbanını da, çağdaş, laik, demokrat Bosna'da gösterdi. . 

Batılı kitle iletişim sistemleri bu propagandayı o kadar güçlü yapıyorlar ki, bizim Dışişleri 
Bakanımızı bile etkilemişler! Dün, Sabah Gazetesindeki demecinde, Dışişleri Bakanımız ay
nen şöyle diyor../ 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, Lütfen başkalarının da konuşma hakkı olduğunu kabul edi
niz... Lütfen... 

ALİ DİNÇER (Devamla) — ... "Bosna-Hersek'te bir liderlik mücadelesi var maalesef. 
Liderlerin bir kısmı dinî anlayış halamından anlaşamıyorlar; bazıları, açıkçası, fundamenta
list islamî akımlara, bazıları daha ılımlı İslamî akımlara gidiyor..." diyor. 

Bir defa, bu safsataya çanak tutmak, Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir ilgilisi için gö
rev değildir, ona düşmez. Bu safsatanın karşısına çıkmak ve bu yanlış bilgilendirmeyi, kamuo
yu oluşturma olayını ortadan kaldırmak için uğraşmaktır bizim görevimiz. 
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AHMET ARIKAN (Sivas) — Sırplara yardımcı olsunlar, Sırplara!.. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, lütfen... 
ALÎ DÎNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz, Sırp saldırganlığını her yerde or

taya koymak durumundayız Nitekim, şimdi AGİK toplantısına giden arkadaşımız UIuç Gür-
kan, Bosna-Hersek'le ilgili, Sırp saldırganlığıyla ilgili, özellikle şu ana kadar insanoğlunun gös
terebildiği en alçakça saldırı şekli olan kadınlara tecavüz olayını AGİK gündemine getiriyor. 

Parti olarak, dünyadaki tüm kadınlarla ilgili kuruluşlara, bu alçakça saldırı olayını götür
mek durumundayız. Bunu hep birlikte bütün kurumlar olarak yapalım. (CHP, SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) , ' ' 

Bu arada, rahmetli Hakkı Turaliç'in bir sözü var; kendisiyle toplantı yaptığımız zaman, cid
dî devlet adamı ağırlığıyla, uzun uzun analizler yaptı bize, Allah rahmet eylesin, onun sözleriyle 
söylüyorum : "Sırplar için, büyük Sırbistan yaratma açısından, etnik temizleme yapma, kültür 
temizliği yapma açısından, şu an elde kalan tek fırsat; çünkü, artık Avrupa birleşiyor/Birleşen 
bir Avrupa'da, eğer Bosna-Hersek, Avrupa Topluluğu üyesi olursa, Sırplar bunu yapamaz. Ne 
yaparsak şimdi yaparız diye saldırıyorlar ve akla hayale gelmedik, insanlık dışı işler yapıyorlar." 

Bunu, Batılı devletlerin, çok ciddî, sağduyulu aydınları da görüyor... Fransız Berner Henry 
Levy, Alman Günter Grass, İspanyol yazar Montalba... 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, rica ediyorum, 1993'ün ilk birleşiminde zamanı suistimal etti
niz, neredeyse sürenizi 20 dakika aşıyorsunuz. 

ALÎ DÎNÇER (Devamla) — Şimdi yapmamız gereken olaylardan biri de şu... Son derece 
önemli olduğu için, sayın Başkanın müsamahasına sığınarak vurgulamak istiyorum... 

BAŞKAN — Efendim, bundan sonra konuşacaklarımız da mühim... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Bu Tür, Batılı, Avrupalı sağduyu sahibi düşünürleri, yazar

ları da içine alan ciddî toplantılar, seminerler düzenleme durumundayız. 
* Sırpların davasının galip gelmesi demek, Maastricht Anlaşması nedeniyle düşünülen Av

rupa Birliğini dinamitlemek demektir. Bunu, Avrupalı düşünürler, yazarlar da görüyorlar... 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, sözünüzü keseceğim. İçtüzük bana bu hakkı veriyor. Lütfen... 

Lütfen... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Bu konuda Batılı ülkelerin sağduyulu düşünürleri, yazarla

rıyla işbirliği yapmak için de ilgili bakanlıklarımız, ilgili tüm kuruluşlarımız, Türkiye'nin Ya
zarlar birliği, Türkiye'nin gazetecileri, Türkiye'nin tüm düşünürleri, üniversiteleri, siyasî par
tileri çalışma yapmak durumundadır. 

Ben, Bosna-Hersek'te şehit olan tüm kardeşlerimizin anısı önünde saygıyla eğilerek sözlerime 
son veriyorum ve çok yakın bir gelecekte, bağımsız, laik, demokratik Bosna-Hersek Cumhuriyeti
ni selamlama umuduyla hepinize saygılar sunuyorum. (CHP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullah Gül, buyurun. 
Sayın Gül, sizden de istirham ediyorum, lütfen zamana riayet edelim, gündemimiz çok dolu. 
RP GRUBU ADINA, ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekille

ri, Sayın Hükümet: Sayın devlet Bakanının Bosna:Hersek'e yaptığı geziyle ilgili olarak bilgi 
vermesi üzerine, Refah Partisinin görüşlerini dile getirmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum ki, Bosna-Hersek'te olan olaylar, dünyanın üc
ra bir köşesinde değil, Avrupa'nın tam ortasında, demokratik, laik denen ülkelerin gözleri önün-
dej yücelttiğimiz Batı değerlerinin geçerli olduğu Avrupa ülkelerinin tam ortasında cereyan et
mektedir. 

İkinci bir nokta da şudur ki; bu katliam, ikinci Dünya Harbinin belgeleri değil, bugün 
gerçekten devam eden ve devam etmekte olan olaylardır. Yani, bunlar, arşivlerden seyrettiğimiz 
filmler, arşivlerden ortaya çıkarılmış veyahut da televizyonda seyrettiğimiz ve basında gördü
ğümüz, okuduğumuz katliamlar, film eserleri değil; gerçektir ve şu anda devam eden katliam
lardır. ._ 

Avrupa'nın göbeğinde, bugün gördüğümüz bu katliam, bize, hemen bundan 500.sene ön
ce İspanya'da Endülüs Müslümanlanna yapılan katliamı hatırlatmaktadır. O zaman da, İspan
ya'da Endülüs medeniyetini kurup, bütün dünyaya medeniyet ışığı saçan Müslümanlar katle
dilmişler ve bugün Müslümanlık, İspanya'da ve Avrupada sadece müzelik hale getirilmiştir. 

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra halkın özgür iradesiyle bağımsızlığını ilan eden Bosna-
Hersek Cumhuriyeti, lOO'ün üzerinde devlet tarafından tanınmış, Birleşmiş Milletlere, AGİK'e 
üye olmuş, yani bütün uluslararası kuruluşlara üye olmuş ve Paris Şartını da imzalamış bir 
devlettir. 

Aylardır, bütün dünyanın gözü önünde devam eden bu katliam neticesinde, 3 milyon in
san yerinden yurdundan edilmiş, 200 bine yakın insan katledilmiş. 100 binin üzerinde kadın, 
kız, dillere alınmayacak şekilde kirletilmiştir ve eşine raslanmayan bir katliam halen devam 
etmektedir. 

Tüm dünya basını ve televizyonları, bütün bu zulmü her gün, her saat göz önüne getirme
lerine rağmen başta Amerika, İngiltere, NATO, AGİK, AT, bütün sessizliğini ve Sırplara za
man kazandırıcı çalışmalarını adeta devam ettirmektedirler. 

Bugün, Bosna-Hersek'te nüfusun yüzde 44'ÜJÎÜ meydana getiren Müslümanlar, yüzde 5 
gibi ufak bir toprak sahasına sıkıştırılmışlar ve adeta acı neticelerini bekler hale gelmişlerdir. 

Siyonist ve Hıristiyan ittifakın güdümündeki Birleşmiş Milletler Teşkilatı, eşine rastlan
maz bir çifte standart uygulayarak, bu katliamları adeta görmezlikten gelmiş, Birleşmiş Mil
letlerin başındaki Genel Sekreter, aylarca, Sırbistan'daki, Bosna-Hersek'teki, Nazi kamplarını 
andıran bu kampları, bütün dünya kamuoyundan gizlemiş ve Bosna-Hersek'e yapılması muh
temel müdahaleleri önlemek için elinden geleni yapmıştır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 757 sayılı Kararına göre, Bosna-Hersek üzerinde 
Sırp uçakları uçamaz; fakat, bütün bunlara rağmen, bugün, daha önce de ifade edildiği gibi, 
400'ün üzerinde Sırp uçağı, hava sahasını ihlal etmiş ve Bosna-Hersek'teki Müslümanlara bomba 
yağdırmaktan geri durmamıştır. Buna karşın, Birleşmiş Milletler, NATO, Amerika, İngiltere, 
Fransa ve Avrupa topluluğu ne yapmıştır?.. Yapmak istedikleri sadece şudur : "Aman müda
hale etmeyin, müdahale ederseniz iş daha büyür" Fakat, mesele Irak'a geldiğinde, mesele baş
ka bir Müslüman ülkeye geldiğinde, bu dünya devletleri, bu milletlerarası organizasyonlar, bu 
teşkilatlar, her şeyi unutmuşlar ve hemen müdahale etmeye başlamışlardır. 

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler adına barış görüşmelerini sürdüren, eski iki Dışişleri Ba
kanı, yani, Cyrus Vance ve Lord Ovven, maalesef, bu katliamın gizli ortaklarıdır. Bu eski iki 
Dışişleri Bakanı, iki ay kadar önce Ankara'ya geldiklerinde de, Dışişleri Bakanı ve Siyasî parti 
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temsilcileriyle yaptığı toplantılarda, adeta, Sırbistan'a yapılacak müdahalenin imkânsızlığını 
anlatmaya ve bu uğurda Hükümeti ve siyasî partileri iknaya çalışmıştır. O toplantıda, Cyrus 
Vance, Sırp ordularının, Sırp çetelerinin askerî bakımdan çok kuvvetli olduğunu söylediğin-
de;"iki sene önce, dünyanın dürdüncü büyük ordusu olarak ilan ettiğiniz, dünyanın ikinci bü
yük tank kuvvetine sahip olduğunu söylediğimiz Irak'tanda mı? daha kuvvetli bu Sırp çeteleri" 
dediğimizde, Cyrus Vance'ın girdiği rengi arkadaşlarımız gayet iyi hatırlayacaklardır!.. 

Hepinizin bildiği gibi, 1992'nin aralık ayında, Sırbistan'da Devlet başkanlığı için seçim 
yapıldı. Daha az katil olan Amerikan uyruklu Paniç'e karşı, bugünkü Devlet Başkanı tekrar 
adaylığını koydu. O zaman, dünya devletleri, Paniç'in kazanacağı ihtimalini öne sürerek, mü
dahale yapmanın gereksizliğini izahla, dünya kamuoyunu oyaladılar durdular. Bunlara bir ce
vap şeklinde, Sırplar sanki, katliamlarını daha da artıracaklarını izah edercesine, Paniç'i değil, 
bugünkü devlet Başkanını seçtiler ve Paniç, kendisini -kurtarmak için- Amerika'da buldu. 

Değerli milletvekilleri, aylardır Bosna-Hersck'e ve Sırbistan'a uygulanan silah ambargo
sunun, artık kimin lehine kimin aleyhine çalıştığını bütün dünya kamuoyu bilmektedir. Sırbis
tan'ın, Yunanistan'dan, Tuna üzerinden, Ukrayna'dan, silah, petrol ve her türlü ihtiyacını al
dığını, bütün dünya basını yazmaktadır; Adriyatik'teki NATO kuvvetlerine bağlı Turgut Reis 
Gemisinin kime silah ve ihtiyaç maddelerinin girmesini önlediğini, bugün artık hepiniz bili-, 
yorsunuz. Aslında, bu gerçeği aylar önce Sayın Genel Başkanımız burada söylediğinde, birçok 
arkadaşımız işi abarttığını belirtip, itiraz etmişlerdi; fakat, bugün Hükümet de o noktaya gel
miştir; Turgut Reis'in, NATO kuvvetlerinin, Bosna-Hersek'e yapılacak yardımları önlediğini 
herkes söylemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 Ocak 1993 tarihinde, Sayın Devlet Bakanı, Bosna'ya 
giderken, "dünya devletlerini arkamıza almadan, Sırplara müdahale edemeyiz, bu mümkün 
değildir" dedi. Bu ne gaflettir, bu ne talihsiz demeçtir; bu ne mesuliyetsiz konuşmadır... Bir 
taraftan, dünya devletleri bir senedir bu vahşete seyirci, seyirciliğin de ötesinde teşvikçi olacak
lar, ondan sonra dünya devletlerinin desteğini bekleyeceksiniz!.. Sayın Bakan gibi, Sayın Dı
şişleri Bakanı ve diğer Hükümet yetkilileri de bu tip demeçler verdiler. Maalesef, bu demeçleri, 
kapalı kapıların ardında, Bosna-Hersekli liderlere değil, bütün dünya kamuoyunun gözü önünde, 
açık seçik şekilde söylediler. Bu demeçler, sizin yanınızdaki bir arkadaşınıza üçüncü bir kişi 
saldırmak istediği an, "ben karışmam, bana güvenme, ben müdahale etmem, sakın ha" deme
ye benzer; yani, gizli, dolaylı şekilde, Sırplara bir nevi garanti vermeye benzer; "ben müdahale 
etmeyeceğim, ben yardım etmeyeceğim, ben destek olmayacağım" demeye benzer. 

Sayın bakan Bosna-Hersek'e gittiler ve ne oldu?., aslında, buradaki konuşmalarında bir 
sıkıntıyı açıkça ifade edemediler; fakat, bir vicdanî sıkıntılarını, dolaylı da olsa, dile getirdiler. 

Bu Parlamentoda, bazı milletvekilleri var, demin de dinlediniz, Saraybosna'nın her tarafı
na gidilip geliniyor; tnsan Hakları Komisyonu gitti, biraz önce konuşan diğer sayın milletve
killeri de gitti; fakat Sayın Bakan, havaalanından geri döndüler; giderken de, hiçbir şey yapa
mayacaklarını ilan ede ede gittiler ve kendilerini karşılamaya gelen Başbakan Yardımcısı Hak
kı Tbraliç, geri dönerken şehit edildi. 

Hiç mi kendi kendinize düşünmüyorsunuz, hiç mi vicdanını sızlamıyor?! bunu sormak, 
herhalde! hakkımızdır. Sayın Başbakan Yardımcısıyla karşılaştığınızda, ne dediler; onları tam 
olarak burada söylemiyorsunuz. Burada, "bize gıda verin, bize yiyecek verin, bize giyecek verin 
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dediklerini" söylediniz. Peki, onlar size, 'biz Türkiye'den giyecek beklemiyoruz, oskcr de bek
lemiyoruz; bizim yeterli askerimiz var; ancak, silahımız yok; silah ve cephane gönderirsenİE, 
birkaç gün cinde bu kuşatmayı yarar geçeriz" demediler mi? Hiçbir Bosna-Hersek yetkilisi 
size, "vatanımızı, namusumuzu, ırzımızı, canımızı korumak için bize silah verin de, nasıl ve
rirseniz verin" demedi mi Sayın Bakan?! Hiç mi söylenmedi bunlar?! (RP sıralarından alkışlar) 

Diğer yandan, bugün yine gazetelerde okumuşsunuzdur Sayın Millî Savunma Bakanı,' 'silah 
veremeyiz, kaçak yollardan da veremeyiz" diyor. Bunlar neyin teşvikidir Allah Aşkına?! Bun
lar, istemeseniz de, gizli olarak başka şeylerin teşviki anlamına gelmez mi? Ayrıca, ben, Sayın 
Bakana, bundan onbeş gün önce, Alman Başbakanını Bosna-Hersek'e karşı duyarsız bulduğu 
için istifa eden'Alman Devlet Bakanı Schwarz Schilling'i hatırlatıyor ve burada, kendilerinden 
istifa etme yiğitliğini göstermelerini istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Şehit başbakan Yardımcısı Turaliç'in, canını tehlikeye atarak size ulaştırdığı son mesaja 
Sayın Hükümet ne zaman cevap verecektir? Yoksa, hâlâ,' birleşmiş Milletlerden, AGÎK'ten, 
Paris Şartlarından, İngiliz Başbakanından, Fransız, Amerikan Cumhurbaşkanlarından, devlet 
başkanlırmdan izin mi bekleyeceksiniz?! Bu katliam karşısında; "benim bacıma, kanma, ya
kınlarıma şöyle şöyle yapılıyor" diye kim söyleyebilir?.. Söyleyemeyeceğimiz, ağzımıza alama
yacağımız vahşetin yapıldığı ortamda, hâlâ Birleşmiş Milletlerden, hâlâ AGÎK'ten, hâlâ başka 
organizasyonlardan dem vurmanın anlamı nedir?.. 

Bir şey yapmak istiyorsanız, bunun yolu her yerde vardır; ama bunu, ortaya çıkıp açıkça 
söylemek lazım. Sayın Başbakan ta aylar önce bakın ne demişti: "Maalesef, kan dökülüyor, 
kan dökülmesi önlenememiştir; ama, kan dökenlerin karşısına dünyayı koyma, mazlumların, 
mağdurların yanına dünyayı koyma olayı başarılmıştır." 

Sayın Başbakan, Türkiye'nin uluslararası sorunlarda etkin bir diplomasi yürüttüğünü ve 
çabalarının olumlu sonuç vermeye başladığını ta mayıs ayında iddia etmişti. İşte kupürler... 

Ağustos ayında Londra Konferansı oldu; bundan, "büyük Türk başarısı" diye bahsedil
di; Birleşmiş Milletlerdeki Türk zaferlerinden bahsedildi... Peki, ne oldu? Bu zaferler, bu ba
şarılar, bu katliamı durdurdu mu?.. Bunların neresi basandır?! Bu şekilde dünya kamuoyu oya
lanırken, maalesef Türk kamuoyu da oyalanmamıştır ve bu duygu hâlâ devam etmektedir. 

Dün akşam televizyonda seyretmişsinizdir, Sayın Başbakan Yayrdımcısı, Yozgat'ta, bakın, 
"Bütün dünyayı ayağa kaldırdık; özgür yaşama hakkını tüm dünya kabul ediyor; Bosna'da 
özgür yaşama hakkını savunuyoruz" diyor... 

Değerli milletvekilleri, bu nasıl anlayıştır, bu nasıl vicdandır ve bunlar nasıl muğlak ifade
lerdir ki, bu vahşet karşısında, siz, hiçbir anlam taşımayan bu demeçleri vereceksiniz... 

Sayın Başkan, sözlerimi bitirmeden önce, Refah Partisi Grubu adına, değerli arkadaşlan-
ma ve Hükümete sormak istiyorum : 2,5 milyon insanın yerinden yurdundan sürülmesi, 200 
bin insanın en insafsız şekilde katledilmesi, 100 bin kadının, kızın, dillere alınmayacak şekilde 
kirletilmesi, hâlâ, bu Hükümeti, laf üretmekten, fikir beyan etmekten, bildiri yayınlamaktan 
öteye, müşahhas, somut, netice getirici adımlar atmaya sevk etmeyecek mi? 

tşte, başbakan Yardımcısı Turaliç, dünyanın gözleri önünde şehit edildi... İlle de bir şeyler 
yapmak için, Başbakanının da, Devlet Başkanının da katledilmesi mi gerekmektedir?! "Bade 
harab-ül Bosna" olduktan sonra mı hiddetleneceksiniz, ondan sonra mı tahrik olacaksınız ve 
ondan sonra mı başka bir şeyler yapmaya tevessül edeceksiniz?! 

— 39 — 



T.B.M.M. B : 53 12 . 1 . 1993 O : 1 

Sözlerimi, bugün bu facianın aynısı, dörtyüz beşyüz sene önce Endülüs'te yaşanırken, o 
zamanın büyük şairlerinden Salih Bin Şerifin yazdığı bir şiirin dört mısraıyla bitirmek istiyo
rum. Bakın, o katliamdan sonra şair neler yazmış; bugün de aynı katliamlar olacak mı ve ya
rın aynı vicdan azabını Türk Milleti çekecek mi, kıyaslayın. 

"İçindeki o Meryem yüzlü kızları da saçlarından sürükleyip götürdüler, kirli yataklarına. 
Haykırışları yırttı gözleri, yürekleri parça parça; babalarsa kan kustu. 
Daha ne anlatayım, yüreklerin erimesi için? 
Bir tanesi yeter anlattıklarımın, eğer o yüreklerde tslamdan ve imandan bir eser varsa el

bet, ey Tanrı dostu!" 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

r BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakam Türkân Akyol'un, Bitlis Milletvekili Kâmran înan'ın, şahsına sataş

ması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Kâmran înan'ın konuşmalarında, Bosna-

Hersek'teki kadınlara yapılan mezalim karşısında kadın haklarıyla ilgili Devlet Bakanı Sayın 
Akyol'un görevini yapmadığı iddia edilmişti. Bundari dolayı, Sayın Bakan, İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre söz istemektedir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Böyle bir iddia yok Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Söylediler efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İddia değil de, tavsiye... 
BAŞKAN — Hayır... Hayır... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sataşma yok Sayın Başkan... ,, 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Çok kısa lütfen... 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkanım, sataşmaya karşı söz verme 

lütfunda bulunduğunuz için, teşekkür ederek, sizi ve Yüce Kurulun sayın üyelerini saygılarım
la selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Efendim, Sayın Bakanım ve de Anavatan Partimizin saygıdeğer sözcüsü, konuşmaları es
nasında, bu büyük katliam ve mezalim devam ederken, Türkiye'de kadın ve çocuklardan so
rumlu bir bakanın görev yapmadığından dolayı üzüntülerini belirtti. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bu usul yanlış bir usul Sayın Başkan?.. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Ona karşı, çok iyi bir tesadüfle, 

elimde bulunan... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Böyle bir usul yok bizim Meclisimizde; yani, ten

kite cevvap verilemez Sayın Başkan!.. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Efendim, tenkit değil, sataşma... 
BAŞKAN — Tenkit değif, sataşma... 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sataşma diye bir şey yok. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Sataşma efendim, sataşma... İzin 

verirseniz, sataşma efendim... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, sataşma demek, bir kişinin sözleri

ni değiştirmek demektir. Lütfen!.. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Kâmran tnan'ın... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Böyle olmaz ki!.. Usulsüz bir tatbikat yapyılıyor... 
BAŞKAN — Bir dakika... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Tenkit yaptı efendim... 
BAŞKAN — Lütfen!.. Siz, oturduğunuz yerden usulü bozuyorsunuz. Evvela konuşsun, 

sonra size de söz veririz, konuşursunuz... ' 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Usulsüz bir tatbikat yapılıyor efendim... 
BAŞKAN — Hayır efendim, bir dakika... Sayın Kâmran tnan, konuşmalarında, "Kadın 

haklarıyla ilgili Sayın Devlet Bakanı da burada, görevini yapmamaktadır" dedi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bu tenkittir Sayın Başkan, tenkittir... Tenkit edi

yor, sataşma diğil ki.. 
ABUZER TANRI VERDİ (Adıyaman) — Geç, yerinden konuş! 
BAŞKAN — Efendim, haksız bir isnatta bulunulursa... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) ~ Bir tenkittir... 
BAŞKAN — Haksız bir isnatta bulunulursa, Hükümet kendisim... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bu bir tenkittir. 
BAŞKAN — Bu, sataşma değil mi?l Lütfen... 
ABUZER TANRIVERDÎ (Adıyaman) — Yerinden konuş! Geç! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tenkide cevap vermeye bakanların hakla yoktur; 

rica ederim, İçtüzüğü tatbik edin... 
BAŞKAN — Rica ediyorum, istirham ediyorum... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, eğer Sayın Bakanın sözü çarpıtıl-

saydı.... (Gürültüler) 
ABUZER TANRI VERDİ (Adıyaman) ~- Ne bağırıyorsun?! 

(Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Kayseri Milletve
kili Salih Kapusuz ve İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ile Adıyaman Milletvekili Abüzer Tan-
rıverdi arasında kürsü önünde tartışma) 

BAŞKAN— Lütfen!.'. Lütfen!.. 
Sayın idare amirleri, görevinizi yapın lütfen! 
ABUZER TANRI VERDİ (Adıyaman) — Azsınız, biraz daha çok gelin! 
BAŞKAN —* Bakınız, hadiseye sebep oluyorsunuz... Sayın Asiltürk, bir hadiseye sebep 

oluyorsunuz... Usulü tatbik edecek olan, söz "vermekle yetkili olan benim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, eğer Sayın Bakanın sözü çarpıtıl-

saydı, Sayın Balcamn söz alma hakkı vardı. Tenkit edildi. Siz, tenkite söz veriyorsunuz... 
BAŞKAN— Hayır... Yapılmış olan vazifeyi, "yapmadı" diyerek burada sataşıyorlar. (Gü

rültüler) 
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Muhterem arkadaşlar, lütfen... 
MUSTAFA BAŞ (tstanbul) — Sayın Başkan, sizin her oturumunuzda böyle oluyor!.. 
BAŞKAN — Efendim, hep siz çıkarıyorsunuz, siz sebep oluyorsunuz! 
Sayın Bakan, lütfen, kısaca... 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sön derece kı

sa bir bilgi arz etmek istiyorum ve yapılan haksız muameleyi, huzurlarınızda, açığa kavuştur
mak gereğini duyuyorum. 

Saygıdeğer muteriz arkadaşım eğer beni dinlerse, anlayacaklardır. 
Bakanlığıma bağlı bulunan kurumların ilk işlemi, 1992 yılının ağustos ayı başında, 4 tane 

yetimhane genç kızının "savaşta çocuklar ölmesin, yardım ediniz" diyen başvurusuyla başla
yan bir dizi eylemi içermiştir. Bu bir dizi eylem, basında yer elmıştır, televizyonda yer almıştır 
ve çeşitli defalar yer almıştır. Sayın Bakanımın izlemediğini ve gözlemediğini anlıyorum. Ken
dileriyle de şahsen konuştum. 

Şu kadarını kısaca arz etmek zorundayım ki, en azından, 5 Kasım'da, 27 250 yuva çocu
ğumuzun, çocuklarımın imzalarıyla hazırlanan ve yapılan mezalimi eleştiren bir bildiri, Bir
leşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi aracılığıyla, doğrudan Birleşmiş Milletlere gönderilmiştir. 

5 Kasım'ın, kadına yönelik ayırımcılığa karşı savaş veya mücadele günü ilan edilmesi ne
deniyle hazırlanan bir uluslararası bildirgede, Türkiye'de, her şeyden önce, bütün büyükelçi
liklere, bütün yabancı misyona postalanmış, onların aracılığıyla ülkelerine ilitilmesi rica edil
miş ve ayrıca tüm uluslararası kurumlara gönderilmiştir. 

Bir üçüncü noktayı arz etmeme izin veriniz. Lille'de toplanan Sosyalist Enternasyonal Genel 
Kurulunda, bir özel bildiri hazırlanmış ve görevlendirilen iki kadın, uluslararası temsilci, Av
rupa tnsan Hakları Derneğinden, Derneğin İngiltere'deki bürosundan seçilen iki temsilci Sa-
raybosna'ya gönderilmiş ve alınan izlenimlerden esinlenerek hazırlanan bir bildirgeyle, Türki
ye'nin de katkısıyla, olayın bir savaş suçu olduğu ve uluslararası hukukta bu suçun karşılığıyla 
cezalandırılması önerilmiştir. Elimdeki.dosya, bütünüyle bu etkinliklerimizin Türkçe ve İngi
lizce metinlerini içermektedir. 

Sayın Bakana üzülerek söylemek zorundayım, bütün bunlar Türkiye'de basında çıktı, te
levizyonda çıktı; ulusal ve uluslararası etkinlik olarak çıktı. En büyük haksızlığı da şurada yap
tılar: İlk başlatılan, çocuk hareketi olarak Ağustosun 12'sinde başlayan -sayılarını tekrar 
ediyorum- 27 250 imzadan oluşan bildirgenin sonucunu, en azından bunu değerlendirmelerini 
dilerdim. 

Çok çok üzülerek, çok şahsî olduğu için son cümle olarak söylememe izin veriniz: Sayın 
Bakan, ben Saraybosnah bir ailenin kızıyım. Yıkıldığını ve bombalandığını söyledikleri Rüs-
tem Paşa Camiinin ilk mütevellisi, benim dedemdir. Bir de, böylesi bir borcum ve bir özel duy
gum vardı. Onun için, lütfediniz, bu haksızlığı geri alınız. 

Bakanlığım, tüm mensuplarıyla, kadınlarıyla ve çocuklarıyla ve de kimsesiz çocuklarıyla, 
savaşın durdurulması için kadınlara ve çocuklara yöneltilen bu şiddet eylemlerinin, bu çirkin 
eylemlerin kınanması için ulusal ve uluslararası boyutta her türlü tepkiyi koymuştur. 

Çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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ALİ DtNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, adı geçen cami Rüstem Paşa Camii değil, Hüs-
rev Bey Caimidir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Grubumuz adına konuşan Sayın Kâmran tnan, 
Sayın Bakana herhangi bir sataşmada bulunmamıştır, ithamda da bulunmamıştır; sadece öne
rilerde bulunmuştur. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz veremezsiniz, vermemeniz gerekir
di. Mademki söz verdiniz, gruplara da söz hakkı doğmuştur... 

BAŞKAN — Efendim, ismi zikredilerek, görevini yapmadığı yüzüne söylenmiştir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İthamda bulunmamıştır, tavsiyede bulunmuştur... 
BAŞKAN — İçtüzüğün ilgili maddesini okuyorum : "Şahsına sataşılan ve ileri sürmüş 

olduğu görüşten farklı bir görüş kendine atfolunan Hükümet, komisyon..." 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yalnız tavsiyedebulundu.. 
BAŞKAN — Değil efendim, yapılmadığı söylenmiştir.; 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, zabıtları getirtip baktınız mı? 
BAŞKAN — "... siyasî parti grubu ve milletvekilleri, açıklama yapabilir." 
Zabıtları da getirtirim efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya).-— Söz verdikten sonra tetkik etmenin manası yoktur. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, lütfen oturun; sataşılmıştır... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Söz verdiğinize göre, bize söz hakkı duğmuştur. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bütün grupların müşterek olarak verdikleri bir öner

ge vardır; okutuyorum : 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, önce bu meseleyi halledin... " 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, rica ederim; siz mi yönetiyorsunuz, ben mi yönetiyorum!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İstirham ediyorum efendim; her> siz rica ediyorsu

nuz, biz lıiç rica edemeyeceğiz yani!.. 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Siyasîpyarti grupları adına başkanvekillerinin, TBMM'nin, Bosna-Hersek Başba

kan Yardımcısı Hakkı Tiıraliç'in sırplar tarafından katledilmesini büyük infial ve nefretle kar
şıladığına; Sırpların, Müslüman halk üzerine yoğunlaştırdığı vahşetin önlenmesi için, tüm ül
keleri, uluslararası kuruluşları ve kamuoyunu göreve davet ettiğine ve bu hususların TBMM'nin 
görüşleri olarak Başkanlık divanınca, Türkiye ve dünya kamuoyu ile milletlerarası kuruluşla- b 
rtn dikkatine sunulmasına ilişkin müşterek önergeleri (4/119) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te Sırp saldırganlık ve vahşetiyle ilgili olarak ekteki bildirinin dünya kamu
oyuna duyurulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Bekir Sami Daçe Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Alî Dinçer Aydın Güven Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Oğuzhan Asiltürk Güneş Müftüoğlu 
RP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 
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Bildiri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Hakkı Turaliç'in 8 Ocak 

1993 Cuma günü Birleşmiş Milletler Koruma Gücü'nün gözleri önünde, Birlişmiş Milletler aracı 
içinde, kimliği kesin bilinerek Sırplar tarafından haince katledilmesini, büyük infial ve nefretle 
karşılamakta ve şiddetle kınamaktadır. 

Bosna-Hersek'te uluslararası kamuoyunun askerî müdahale konusunda görüş birliğine va-
ramayışı, saldırganın kuvvet kullanma, etnik ve dinî temizlik ve yıldırma yöntemleriyle elde 
ettiği toprak kazançlarına yol açmış ve vahşetini, özellikle Müslüman halk üzerinde yoğunlaş
tırmasını kolaylaştırmıştır. 

Nisan ayından bu yana binlerce insanın öldürülmesi ve 2 milyona yakın kişinin yerinden 
edilmesine yol açan, çoluk çocuk ve kadın demeden insanların işkence görmesine, kadanların 
vahşice tecavüze uğramasına neden olan bu saldırıların, uluslararası toplum tarafından alına
cak kararlı ve etkili önlemlerle bir an önce durdurulması gerekmektedir. Avrupa'nın kendi or
tasında böyle bir vahşetin devamına daha fazla seyirci kalmaması, vicdan ve ahlak borcudur. 
Bu vahşice saldırıları yapyanların, kavvet kullanılarak zararsız hale getirilmesinden başka et
kili bir yol kalmamıştır. 

Bu son cinayet, Birleşmiş Milletlerin inanılırlığı ve Avrupa'nın barış içinde, bir arada ya
şamak için kurmaya çalıştığı düzen açısından da çok ağır bir darbe oluşturmaktadır. Olay, ulus
lararası toplumun, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığı bir devletin Başbakan Yardım
cısının, kendi ülkesinde serbestçe seyahat edebilmesinin ve güvenliğinin sağlanamaması bir ya
na, Sırp kuvvetlerince, Birleşmiş Milletler askerlerine rağmen durdurulup kurşuna dizilmesine 
dahi seyirci kalınabildiğini bütün açıklığıyla göstermiştir. 

Dünya kamuoyu, Bosna-Hersek halkının mevcut koşullarda Birleşmiş Milletler gücü ta
rafından korunabileceği konusunda umutsuzluğa kapılmıştır. 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birleşmiş Milletlerin, Irak ve Somali'de olduğu gibi, Bosna-
Hersek konusunda da, sorunun boyutları ve sonuçlarıyla orantılı bir kararlılık içinde derhal 
harekete geçmesini beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer olaylarda, en ufak bir 
tehdit halinde en etkin askerî önlemler alınabilirken, Bosna-Hersek'te hareketsiz kalınması için 
öne sürülen her türlü gerekçenin geçersiz olduğuna ve ahlakî olmadığına inanmaktadır. 

Bosna-Hersek'in parçalanmasına, belki yok olmasına olanak tanımak suretiyle bu ülke
nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne son verecek bir çözüm, saldırganı ödüllendirmek ve 
kurbanlarını cezalandırmaktan başka bir sonuç sağlamayacaktır. Dünyanın sabırsızlıkla ger
çekleşmesini beklediği hakça ve insan onuruna yakışan bir çözümü yerleştirmekten uzak böyle 
bir davranışın, Avrupa düzeninin kendi değer ve ilkelerini dahi ayaklar altına aldığı ve yatıştır
ma, erteleme, uyutma politikalarına umut bağladığı gözlenmektedir. Müzakerelere, suçluluğu 
kanıtlananların bile taraf olarak alındığına tanık olunması, herhangi bir umut taşımamızı en
gellemektedir. Masum ile saldırgan caniyi eşit tarafa saymak, hukuka, vicdana, ahlaka sığmaz 
bir tutumdur. 

Bu durumda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, öncelikle çatışmaların durdurulması, 
uçuş yasağının uygulanması ve ağır silahların uluslararası etkili kontrol altına alınmasını, Bosna-
Hersek'e nefsi rrçüdafaa hakkının tanınmasını sağlamak için, sadece Bosna-Hersek için uygu
lanmakta olan silah ambargosunun kaldırılmasını ve savunma hakkını kullanmasına 
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yardıma olmayı süratle kararlaştırmalıdır. Zira, bugüne kadar süregelen kayıtsızlık, Turayliç 
cinayetinin de gösterdiği üzere, tam anlamıyla saldırganı teşvik eden bir nitelik kazanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bölge ve dünya barışının geleceği için, Bosna-Hersekli kar
deşleriyle dayanışma içinde, Sırp saldırganların ivedilikle cezalandırılmasını ve çekilen acıların 
artık son bulmasını beklemekte, bu hususta, din ve milliyet farkı gözetmeksizin, tüm ülkeleri, 
uluslaransı kuruluşları ve kamu oyunu göreve davet etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimizin siyasî parpti grupları ve tüm üyele
rince ittifakla benimsenen karar metni okunmuş ve bilgilerinize sunulmuştur. 

Bu görüş ve temennilerin, dünya kamuoyu ile, ilgililerin ve milletlerarası kuruluşların dik
katine sunulması için Başkanlık Divanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyoyrum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere kurulan 
Meclis Araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 13 Ocak 1993 Çarşamba gü
nü, yani yarın saat 14.00'te, ikinci İcattaki Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu salonunda 
toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kfitip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda Ver, Kamu İktisadî 

Tbşebbüsleri komisyonunda 2 üyelik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin yazılı 
olarak müracaat etmelerine ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Bağımsız sayın milletvekillerine, Dilekçe Komisyonu ile insan Haklarını in
celeme Komisyonunda l'er üyelik, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 2 üyelik düş
mektedir. Bu üyelikler için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin, yazılı olarak 
Başkanlığa müracaatlarını rica ediyorum. 

Pek muhterem arkadaşlar, haftalardır birikmiş uzun sunuşlar vardır. Bu sunuşları, Kâtip 
Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. —Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Dev

let Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/767) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
29 Aralık 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dö

nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/768) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

29 Aralık 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
• Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cev-
heri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/769) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarımsal Teknik ve Ekonomik İşbirliği konularında görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ocak 

1993 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin dönüşüne kadar; Tarım ve Köşişleri Bakanlığına; Devlet Bakanı Tansu Çiller'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Senegal'e gidecek olan Cumhurbaşkım Jlırgut Özal'ın dönüşüne kadar, Cumhur

başkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/770) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Senegal Cumhurbaşkanının resmî davetlisi olarak, îsîâm Konferansı Örgütü Zirvesi Ge

nişletilmiş Büro toplantısına katılmak üzere, 10-13 Ocak 1993 tarihleri arasında Senegal'i ziya
ret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâ
let edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Ba

kanı Orhan Kilerciöğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Er-
genekon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/771) 

BAŞKAN — Diğer tezkeriyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 Ocak 1993 tarihinden itibaren, resmî görüşmelerde bulunmak üzere, Bosna-Hersek Cum

huriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin, 
Başbakanın tekUfi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Senegal ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka

dar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/772) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10 Ocak 1993 tarihinden itibaren, İslam Konferansı örgütü (İKO) Zirvesi Büro toplantısı

na katılmak üzere Senegal'e ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi imza törenine katılmak üzere de 
Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı ve Başkaban Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakamn 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. —Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, însan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeli

ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/120) 
BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık divanında görev almam nedeniyle, üyesi bulun

duğum İnsan Haklarını İnceleme komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven hakkındaki hazırlık evrakı dosyasının Adalet Ba

kanlığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/773) 
BAŞKAN — Başbakanlığın iki adet geri alma tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 9.8.1990 gün ve 08-3-304-20340 sayılı yazımız. 

b) Adalet Bakanlığının 7.9.1992 gün ve B.03.0.CÎG.00.00.02.1.128.22.1990/31928 
sayılı yazısı. 
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1İ63 sayılı Kooperatifler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan; Bilecik Mil
letvekili Mehmet Seven hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ilgi (a) yazımız ekinde ge
reği yapılmak üzere sunulmuştur. 

Bu defa, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca 17.1.1992 gün ve 2/2-1992/163 sayılı yazıyla 
iadesi talep edilen adı geçen milletvekili hakkındaki söz konusu hazırlık evrakı dosyasının, Adalet 
Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesine arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven hakkımdaki hazırlık evrakı dosyasının Adalet 
Bakanlığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/774) , 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 13.2.1991 gün ve 08-3-304-005701 sayılı yazımız. 
b) Adalet Bakanlığının 7.9.1992 gün ve B.03.0.CÎG.00.00.02. 1.128.4.1990/31875 sayılı 

yazısı. 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa muhelefet suçunu işlediği iddia olunan; Bilecik Mil

letvekili Mehmet Seven hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası, ilgi (a) yazımız ekinde, 
gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Bu defa, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca 17.1.1992 gün ve 2/2-1992/163 sayılı yazıyla 
ifadesi talep edilen adı geçen milletvekili hakkındaki söz konusu hazırlık evrakı dosyasının, 
Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda bulunan sözkonusu dosyalar geri 
verilmiştir. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya çı
kan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak toplu
mun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) 

BAŞKAN — tki adet Meclis soruşturması önergesi vardır, önergeler bastırılıp sayın üyele
re dağıtılmıştır. 

Meclis soruşturması önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Santralında 29 Nisan 1986 günü meyda

na gelen kazada; husule gelen nükleer sızıntı ve radyasyon bulutları, rüzgârın da etkisiyle, baş
ta Karadeniz sahilleri olmak üzere Trakya ve diğer bölgelerde toprağa düşerek, deniz ve tarım 
alanlarına yayılmıştır. 
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O günlerde, dünyanın pek çok ülkelerindeki bilim adamları, insanlığın bu yüzden maruz 
kaldığı geçmişteki kötü, örnekleri de dikkate alarak; radyasyonun insan sağlığı ve ekolojik den
ge üzerindeki ciddî olumsuz etkilerine işaretle, radyasyondan 1 inci derecede etkilenen Türki
ye'nin bu konuda acil tedbirler almasını istemişlerdir. 

Bütün dünya, Çeınobil felaketinin dehşetiyle radyasyona maruz kalan ülkelerden her tür
lü yiyecek ithalatını kesmiş iken, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Radyasyon Güvenlik 
komitesi Başkanı Sayın Cahit Aral, iddia ve uyarıların aksine, "Türkiye'de Radyasyon yok. 
Dinine, imanına inanan biri Türkiye'de radyasyon var diyemez. Her türlü balık ve yiyecek 
yenilebilir" demiştir. Hatta, aynı Bakan, çayda da bir tehlike olmadığını kanıtlamak için, elin
de çay bardağı ile gazetecilere poz vermiştir. 

Konu zaman içinde unutulmuş ise de, ÇernobiPden yayılan radyoaktif bulutlar, faciadan 
6.5 yıl sonra bugün, 1992 Türkiyesinde binlerce radyasyon kurbanı» husule getirmiş, radyoaktif 
kirlenmenin ikinci ve tehlikeli dönemi diye adlandırılan son bir yıl içinde ise hastaneler, çeşitli 
kanser türlerine yakalanmış, bilhassa küçük yaştaki çocuklarla dolup taşmaya başlamıştır. 

Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine, Sayın Aral, basın organlarında yayımlanan radyas
yon kurbanı kanserli çocukların fotoğraflarından üzüntü duyduğunu ifade ederek; "Türk hal
kı için üzgünüm, radyasyon vardı, cihaz yoktu, bu bir felaketti" diyerek, açıkça kamuoyundan 
ve Türk halkından gerçekleri bile bile sakladığını, gizlediğini itiraf etmiştir. 

Anayasanın 56 ncı maddesi; "Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına 
sahip olduğu, çevre sağlığını ve kirliliğini önlemenin Devletin ödevi olduğu ve Devletin, herke
sin yaşama hakkını beden ve ruh sağlığını sağlamakla mükellef" olduğunu, 59 uncu madde 
yine, Devletin her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri 
alacağını ifade etmektedir. 

Toplumun genel sağlığının korunması ve yürütülmesinden, hükümet ve ilgili bakanlar so
rumludur. Bunun yanı sıra, Anayasanın 100 ve 112/2 nci maddeleri gereğince, her bir bakanın, 
görev ve yetki alanına giren hususlarda münferiden sorumlu olacağı öngörülmüştür. 

Böylelikle, Sayın Cahit Aral, toplumun "genel sağlığını" hiçe sayarak radyoaktif kirlen
meyi bile Türk halkından gizlemiş ve milleti aldatmıştır. Bunun neticesinde; ülkemizde toplum 
sağlığını ciddî şekilde tehdit eden ölümcül hastalıkların hızla yayılmasına, ayrıca, ekonomik 
açıdan çay ve fındık üreticisinin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. 

Açıklanan bu durum karşısında, kamuoyunu yanıltacak şekilde fiil ve beyanatlarla, bile 
bile toplumun genel sağlığını tehlikeye ve zarara maruz bırakan Sanayi ve Ticaret eski Bakanı 
Sayın Cahit Aral hakkında, TCK'nun 240 ve ilgili maddelerini ihlalden dolayı Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması için gereğinin yapılmasını saygıyla arz 
ederiz. 

Şevket Kazan Yasin Hatipoğlu 
Kocaeli Çorum 

Bahattin Elçi Şinasi Yavuz 
Bayburt Erzurum 

Oğuzhan Asiltürk Ahmet Feyzi tnceöz 
Malatya , Tokat 
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Şaban Başrak 
Kayseri 

Mukadder Başegmez 
İstanbul 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Fcthulİah Erbaş 
Van 

Abit Kıvrak 
Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

İ. Melih Gökçek 
Ankara 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Mustafa Baş 
İstanbul , 

Selim Sadak 
Şırnak 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Musa demirci 
Sivas 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Lütfı Doğan 
Gümüşhane 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Abdülkerim Zilan 
Batman 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Orhan Doğan 
Şırnak 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. , 
2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık thraç Fonunu düşürerek 

bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ma maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakam Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1992 yılı fındık taban fiyatları 10.8.1992 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir 

Köse tarafından Giresun'da 9 000 lira olarak ilan edilmiş olup, fındık alımları 25,. 8.1992 tari
hinden itibaren başlamıştır. Dünya fındık üretiminin ortalama yüzde 70, tüketimin ise yüzde 
60'ını sağlayan ülke olarak dünya fındık borsasında etkili bir yerimizin olduğu malumdur. 

Fındık taban fiyatının tespitinde en önemli faktör rekoltedir; sonra, stoklar, iç ve dış piya
sanın durumu etkilidir. Fındığın ihracat fiyatının tespitinde ise dört önemli faktör vardır : bunlar, 
destekleme alımları, fon uygulaması, üretim maliyeti ve kûr oranıdır. 

Destekleme alımları, fona bağlı olarak diğer faktörlerle beraber düşünülür. Fon, iç ve dış : 
piyasalarda Türk fındığının ucuz, tekelleşme tehlikesinden uzak ve istikrarı sağlamak için dev
letin elinde bulunduracağı kaynaktır. Yıllardır fındık taban ve ihraç fiyatının tespitinde yukarı-
daki faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. 

Fındık alımlarına başlanılmasından 40 gün sonra, 14.9.1992 tarihli ya» ile, Hazine ve Dig 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından, fon miktarlarının 1992 -1993 ihracat sezonunda değişmeyece
ği ve 40 cent/kilogram olarak uygulamaya devam edileceği, İhracat birlikleriyle Fiskobirlik'e 
bildirilmiştir. Bilahara, 22.9.1992 gün ve 92/3501 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 10 cent/ki-
lograma düşürülmüştür. 

Fındıkta fon uygulaması, taban fiyatı tespiti ve dolayısıyla ihracat fiyatıma tespitinde ne 
kadar etkili ve ilgili ise, fındık spekülatörlerinin düşük fiyatlarla bağlantı yapmalarına engeî 
olan bir uygulamadır. 1992 - 1993 fındık ihracat sezonu için fon miktarının düşürülmesiyle, 
dürüst ve namuslu tüccar aldatılmış, fonun düşeceği hesabıyla karanlık taahhütlere giren bazı 
tüccarlara da, Devlet Hazinesinden, 300 milyara yakın, ihracat sezonunun sonu itibariyle de 
1 trilyon liraya varan menfaat sağlanmış olacaktır. 

İhracat sezonu açıldıktan sonra fonda yapılan değişiklik, iç ve dış piyasada istikrarsızlık 
ve güvensizliğe sebep olmuştur. Alıcı çekimserliğe itilmiş, satıa ise istikrarsız piyasa şartların
da malını bir an önce elden çıkarmak için sağa sola koşuşturmaya başlamıştır. 

Fonun 30 cent/kilograma birden düşürülmesiyle kilo başına 2 500 lira civarında, birtakım 
kişilere menfaat sağlanırken, üreticiye olumsuz etki yapmış, taban fiyat 9 000 lira olmasına 
rağmen, iç piyasada fındık 6 500, liraya dış piyasada 240 dolardan 190 dolar civarına düşmüştür. 

1992 -1993 fındık ihracat sezonunda 176 bin ton fındık alımı yapan Fiskobirlik'in bütün 
bağlantıları da dahil olmak üzere sadece 1 529 ton fındık ihraç suretiyle büyük zarara uğratıl
masına, buna karşılık ihracatçılar tarafından 10 cent/kilogram fon ödemek suretiyle ihraç edi
len 105 bin tonluk fındık dolayısıyla devleti 35 milyon dolarlık fon kesintisinden mahrum et
mek suretiyle zarara sokan ve bazı çevrelere haksız menfaat sağlamalarına sebebiyet veren Baş
bakan, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı hakkında Türk Ceza 
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Kanununun 240 inci, Anayasanın 100 üncü maddeleriyle ve İçtüzük hükümleri uyarınca Mec
lis soruşturması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Burhan Kara 
Giresun 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Mustafa Parlak 
Rize 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 
Ali Er 

İçel 
Bahri Kibar 

Ordu 
Hasan Çakır 

Antalya . 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Temel Gündoğdu 

- İstanbul 
Lutfullah Kayalar 

Yozgat 
Refik Arslan 
Kastamonu 

Eyyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Seven 
*" Bilecik 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrıv 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Ahmet Kabil 
Rize 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 
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Münir Doğan ölmeztoprak Cengiz Altmkaya 
Malatya Aydın 

Salih Ergün İsmail Sancak 
İstanbul istanbul 

Gazi Barut Murat Başesgioğlu 
Malatya Kastamonu 

Mustafa Kalemli Bülent Atasayan 
Kütahya Kocaeli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis soruşturması önergelerinin görüşme gününe dair danışma Kurulu önerisi, biraz sonra 

oylarınıza sunulacaktır. , 
3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça zararlı 

olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç sağlandığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son bir yıldır, heksan, heptan, Ünite Spirit, tolüen ve benyzen gibi, solvent türü katkı 

maddelerinin, ülke İhtiyacının çok üstündeki düzeylerde ithal edilmekte olduğu, fazla ithala
tın, sanayinin artan ihtiyaçlarına değil, akaryakıta karıştırılmakta oluşumdan kaynaklandığı 
belirtilmektedir. 

Son bir ay içinde, enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğına gönderilen yazıda, genellikle akaryakıta karıştırıldığı saptanan solventlerin ülke ihtiyacı
nın çok üzerinde ithal edildiği belirtilmiştir. 

Uzmanlar, solventler karıştırılmış benzinin taşıtlara ciddî hasarlar verdiğini ifade etmek
tedirler. 

Gerçekten,bu tür hileli, karışık benzini bilmeden kullanan sürücüler, taşıtlarının özellikle 
motor, karbüratör, piston, krank mili ve supaplarında, ciddî hasarlara tanık olmaktadırlar. Ka
rışık benzin, taşıtın ömrünü yarı yarıya kısaltmakta ve çok büyük boyutlu ulusal maddî kayba 
neden olmaktadır. 

Bu konuda aylardır yapılmakta olan şikâyetler ve basında yer alan haberlere rağmen, akar
yakıta ucuz kimyasal madde karıştırarak, trilyonluk haksız kazanç sağlayan, halkımıza zarar 
veren, bu yolla tüm akaryakıt bayileri töhmet altında bırakılmış, bugüne kadar bu haksızlıklar 
ve vurgun engellenmemiş, bu sahtekârlıkların önünü alacak denetleyici ve caydırıcı önlemler 
ne yazık ki, uygulamaya konulmamıştır. 

İlgili bakanlıkların bu konuda suçu ve sorumluluğu birbirlerine attıklarına ilişkin haber
ler sık sık basınımızda yer almaktadır. Sanayi Bakanlığı, "benzinin standardı yok, ben ancak 
pompa ölçerim, benzinin içine bakamam, yetkim yok" derken, Başbakanlığa bağlı Türk Stan
dartları enstitüsü "yeni benzin standardını hazırladık; ama, daha başaramadık" diyebilmektedir. 
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Enerji, Maliye, Hazine ve İçişleri Bakan ve yetkilileri topu birbirlerine atarak sorumlu
luktan kaçarken, sahtekârlığın, hilenin ve vurgunun, ekonomimize zararının boyutları, her ge
çen gün daha da artmaktadır. 

Bugünlerde, Kocaeli Valiliği normal ve süper benzin ile motorine katkı maddesi katılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla, 15 benzin istasyonunu, kapatılma istemi ile savcılığa inti
kal ettirmiştir, buna rağmen alınan önlemler çok yetersiz kalmıştır. 

Yönetimi devraldığı günden bu yana, mazota ve benzine, enflasyonun üstünde yaptığı fa
hiş zamlarla halkımızı ezen Koalisyon Hükümeti, bu sahtekârlığın önüne geçememiştir. 

Hükümet, karışık benzin, motorin gibi maddelere, saptanması ve ayırımı son derece ko
lay olan bir olayda hilekârlığı önleyemiyorsa, ahlaksızlığa ve sahtekârlığa prim veriyor demek
tir. Bu davranış, Hükümetin bu konudaki aczinin açık bir ifadesidir. 

Bu konunun, acilen tüm boyutlarıyla incelenebilmesi, bu işten kimlerin menfaat Sağladı
ğının belirlenmesinde, devletimizi töhmet altında bırakan, halkımızı zarara sokan bu sahte
kârlığın oluşumunda koalisyon Hükümetinin hangi nedenlerle görevini yapmadığının saptan
masında CHP olarak sayısız yararlar görmekteyiz. 

"Hesap soracağız" diye iktidara gelenlerin, bu tür sahtekârlıklara ne ölçüde taviz verdik
lerinin açığa çıkmasında, deniokrasimizin esenliği, siyasette erdemliliğin sağlanması açıların
dan büyük yarar görmektedir. 

Bu gerekçelerle, gerçeklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunması, bu Yüce Meclisimi
zin, halkımızın çıkarlarının korunmasındaki kararlılığının bir defa daha ortaya konulabilmesi 
için, bu konuda, TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılması
nı arz ve talep ederiz. 

Coşkun Gökalp (Kırşehir) 
Mehmet Sevigen (İstanbul) 
Hasan Akyol (Bartın) 
Adnan Keskin (Denizli) 
Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
İbrahim özdiş (Adana) 
Mustafa Doğan (Gaziantep) 
Hasan Basri Eler (Edirne) 
Haydar Oymak (Amasya) 
M. Uluç Gürkan (Ankara) 
Ali Dinçer (Ankara) 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Veli Aksoy da önergeye katıldığını ifade etmişlerdir. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
4. — Erzurum Milletvekili Rıza Mı'lftttoğlu ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan'daki in

sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ata yurdumuz Büyük Türkistan'ın doğu bölümünü oluşturan Doğu Türkistan'da insan

lık dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması, asimilasyon hareketlerinin belirlenmesi ve Doğu Türk
istan'daki soydaşlarımızın kendi ülkelerinde insanca yaşayabilmesi ve dünya kamuoyunun des
teğinin sağlanabilmesi, zulmün durdurulması ile ilgili alınabilecek tedbirler ve Türkiye Cum
huriyeti olarak yapılması gereken çalışmalar konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıza Müftüoğlu (Erzurum) 
Muharrem Şemsek (Çorum) 
Oktay öztürk (Erzurum) 
Musa Erarıçı (Kayseri) 
Osman Develioğlu (Kayseri) 
Osman Sevimli (Karaman) 
Seyfı Şahin (Kayseri) 
Mustafa Dağcı (Kayseri) 
Koray Aydın (Trabzon) ' " ı 
Yaşar Erbaz (Yozgat) 
Tuncay Şekercioğlu (Elazığ) 
Servet Turgut (Konya) 

Gerekçe 

Sovyet İmparatorluğunun çökmesiyle 5 Türk Cumhuriyeti de bağımsızlıklarına kavuşmuş
lardır. Bütün bunlar, Türklük Dünyası ve insanlık için tarihî gelişmelerdir. Bu gelişmelere rağ
men Çin esareti altında inleyip zulüm gören Doğu Türkistan'da en basit insan hakları bile Kı
zıl Çin yönetimi tarafından ayaklar altında çiğnenmekte, 25 milyon Türkün yaşadığı bu bölge, 
Çinliler tarafından, planlı şekilde istila edilmekte ve soydaşlarımıza her türlü zulüm yapıl
maktadır. i 

Yaklaşık 1 800 000 kilometrekare yüzölçümüne sahip Doğu Türkistan'de Türkler, Çin'in 
asimilasyon ve baskı politikaları yüzünden büyük zorluklar içerisinde yaşamakta ve yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Türklerin ana vatanı olan Türkistan, 1865 yılından itibaren ba-, 
tısının Ruslar, doğusunun da Mançurlar tarafından istila edilmesiyle, Doğu ve Batı Türkistan 
olarak ikiye bölünmüştür. 

Tarihinde üç defa Çin istilasına maruz kalan ülke, 1924 yılından 1944 yılına kadar Sovyet
lerin istediği biçimde yönetilmiştir. 12 Temmuz 1946 yılında ise, Çinlilerle Ruslar, Doğu Tür
kistan'ın yönetimi konusunda anlaşmaya varmışlar ve yeni bir yönetim biçimi oluşturmuşlar
dır. Doğu Türkistan Hükümeti kurulmuş, Genel Vali başkanlığında 15 Türkistanlı ve 10 Çinli
den ibaret bir yönetim biçimi benimmsenmiştir. Bu hükümette 7 milliyetçi Türkistanlı üye var
dı. Çin Devleti, 1947 yılında bu Hükümete son verdi ve Doğu Türkistan tarihinde ilk defa ola
rak, Milliyetçi Dr. Mesut Sabri Baykuzu Genel Vali, Doğu Türkistan Türklerinin lideri İsa Yu
suf Alptekin ise Genel Sekreter tayin edildi. Bu Hükümet de 1 Ocak 1949 yılında görevden 
uzaklaştırılmıştır. 29 Eylül 1949 tarihinde ülkede kominizmin hakim kılınmasıyla da, Türklere 
karşı bir baskı ve zulüm politikası uygulanmıştır. 
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Bugün, Çin'in daha az gösterme çabalarına rağmen, Doğu Türkistan'da 25 milyon Türk 
yaşamaktadır/Ancak, bu 25 milyon insan, Çin'in hegemonyası altında yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıyadırlar. Çin emperyalizmî  bu bölgede yaşayan soydaşlarımıza, insanca yaşama hakkı 
tanımamaktadır. 

Çinlilerin, Sinkiang (yeni Sömürge) dedikleri Türkistanda, Türkleri asimile etme politi
kası gereği bölgeye yerleştirilen Çinlilerle, bu toprakların asıl sahipleri Türkler arasında çıkan 
çatışmaların yanı sıra, Çin Hükümetinin güvenlik kuvvetlerinin baskıları, Türkleri imha etme 
planına dayanıyor. 

1989 yılının Ekim ayında, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wu Kensing, Çin'de 56 milletin 
yaşadığını, fakat bunların arasında Türklerin yaşamadığını söyleyerek; Çin Devletinin doğu 
Türkistan da bakışını açıkça gözler önüne sermiştir. 

' Çin'in bu#politikasının gereği olarak: 
1. Türklerin nüfusunu azaltmak için "aile planlaması" uygulamaktadırlar. Üstelik bu

nu baskı ile yapmaktadırlar. * . 
•Başta Urumçi, Kaşgar, Hoten olmak üzere Doğu Türkistan'ın bir çok şehir, kasaba ve köy

lerinde hamile kadınların karınlarına Rivanor enjekte edilerek, anne karnındaki bebekler doğ
madan öldürülmekte ve bu ölü bebekler vakumla alınmaktadır. Bu esnada birçok genç anne 
ya kan kaybından ya da doğum esnasında kaptığı enfeksiyondan ölmektedir. 

21 inci yüzyılın yüzkarası olarak nitelendirilebilecek bu faciaya "dur" diyebilmek bir in
sanlık vazifesidir. Çin'in Doğu Türkistan'a yaptığı siyasî, iktisadî ve askerî baskılar yetmiyor
muş gibi, bir de bu cinayetleri eklenmesine seyirci kalınamaz. 

2. Çin, Doğu Türkistan'ın Loh Nor Bölgesinde atom denemeleri yapmaktadır. ABD'-
nin Hiroşima'da patlattığı atom bombasından 70 kat daha güçlü bu atom bombası denemele
ri, Doğu Türkistan'da ekolojik faaliyetlere ve insanlar üzerinde büyük tahribatlara sebebiyet 
vermiştir. Atom denemeleri, Türkistan'da, kanser ve diğer hastalıkların hızla artmasına yol aç-

1 mış ve sakat doğanların sayısı çoğalmıştır. Uzun ömürlü olarak bilinen Doğu Türkistan'da or
talama yaş oranının 40-50'lere düşmesi dikkat çekicidir. 

3. Çin Devleti, yine Doğu Türkistan'da uzun yıllardan beri nükleer.biyolojik ve kimya- ( 
sal silahların denemelerini yapmakta, Türkler kobay olarak kullanılmaktadır. 

4. Doğu Türkistan'ın zengin yeraltı ve yerüstü millî kaynakları Çin'e taşınmakta, bu top
rakların gerçek sahibi Türkler sefalet içerisinde yaşamaktadırlar. 

5. Çin Hükümeti, Türklerin okuma ve yazma haklarını kısıtlamıştır. Türklere ikinci, hatta 
üçüncü sınıf insan muamelesi yapılmaktadır. : 

Çin'in insanlık dışı bu baskı ve zulüm politikalarından bıkan Doğu Türkistanlıların artan , 
gösterilerine karşı ise, Çin Halk Kurtuluş Ordusu halkın üzerine ateş açmakta, toplu katliam-
ler yapılmaktadır. 

Bu zulüm, soydaşlarımız tarafından, Birleşmiş Milletler, İngiliz, ABD İnsan Hakları Ko
misyonlarına getirilmiştir. 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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5. — OrduMilletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'
deki etkilerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi Başkanlığına 
25.4.1986 tarihinde, o günkü Sovyetler Birliğinin, bugünkü Ukrayna Cumhuriyetinin Çer

nobil şehrinde mevcut olan nükleer santralın bir ünitesinde meydana gelen patlama sonucu 
büyük bir facia yaşanmıştır. 

Çernobil Nükleer Santralında kaza sonucu ortaya çıkan sızıntı, çevreye çok miktarda rad
yoaktif serpinti yayılmasına sebep olmuştur. Bu sızıntı sonucu oluşan radyoaktif izotoplarla 
yüklü bulutlar, rüzgârlarla her yöne yayılmış ve başta komşu ülkeler olmak üzere çevre ülkeleri 
de kapsamına almıştır. Radyoaktif yüklü bulutlar zamanla yağmur ile yer yüzüne inmiş ve in
san yaşamının bütün kesimlerine kadar sirayet etmiştir. 

O zamanki Sovyetler Birliğince, Çernobil'de meydana gelen bu facia gizlenmek istenmiş 
ise de, Avrupa ülkeleri tespitlerini yaparak Dünyaya nükleer santral kazasını anında duyur
muşlardır. Daha sonra konu Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından ciddiyetle takibe alınmış ve hat
ta Türkiye'nin 29-30 Nisan 1986 tarihinde radyasyon bulutu etkisi altına girdiği resmen bildi
rilmiştir. 

Çernobil Nükleer Santralı kazası sonucu radyasyon sayılması ve çtkisi konusunda, kazaya 
yalcın ve uzak bütün ülkeler tedbirlerini almışlar, insanların, çocukların ve hatta doğacak be
beklerin bile etkilenmemesi için bütün yiyecekleri ve içecekleri kontrol ve denetime tabi tut
muşlar, radyasyondan etkilenen her şeyin satışını durdurmuşlar, usulüne göre imha etmişler
dir. Finlandiya işi öylesine ciddiye almıştır ki, ülkesinde bulunan bütün rengeyiklerini öldüre
rek, derin çukurlara, ilaçlayarak gömmüştür. 

Kazadan en çok başta Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye'nin kuzey bölgesi etki altına gir
miş; çay, fındık, tahıl ve sebzeler ile, et, süt, balık, hamsi ve meyvelerle birlikte yenilen, içilen 
her şey radyasyonun etkisinde kalarak zamanla bölge halkının sağlığını bozmuş, ciddî sağlık 
sorunları bu bölge insanının hayatını karartmıştır. 

Zamanın iktidarı işi ciddiye almamış, büyük bir ihmal ve sorumsuzluk tavrı içinde önce 
gerçekleri halkımızdan gizlemiş, uzun müddet durumu inkâra çalışmış, basın ve televizyon önün
de, sorumlu Bakan, çay içerek, halkı'tehlike olmadığına inandırmaya çalışmış ve bu yüzden 
koruyucu önlemler alınması cihetine kasten gidilmemiştir. 

Türk Halkı, ne denli tehlikeye maruz kaldığını ve her yanım sarmış olan radyasyonun cid
dî etkisi altına girmiş olduğunu, maalesef, dış basından ve televizyondan öğrenmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı, aldığı bir karar ile, bir kilogramda 600 bekerelden fazla radyasyon 
taşıyan gıda maddelerinin her türlü kullanım ve satışını yasaklarken, Türkiye buna bile uymamıştır. 

Zamanın bakanı Sayın Aral, nihayet 3 Aralık 1986 tarihinde radyasyonu kabullenmiş ve 
bu sefer de zararsız olduğunu iddia etmiştir. Şimdi ise, vicdanının sesini daha fazla susturamı-
dığından olsa gerek, altı yıl sonra 18.12.1992 tarihli Milliyet Gazetesinde yaptığı itiraf ile halkı
mızdan özür dilemektedir. Sayın Bakan, bir yandan halkımızdan özür dilerken, diğer taraftan, 
kötülük olsun diye, bilerek ve kasten, radyasyonlu fındık ve çayları Ruslara sattıklarını beyan 
ederek özürünü kabahatinden daha büyük hale getirmiş ve bizi dünyaya karşı zor duruma dü
şürmüştür. 
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Ne var ki, radyasyon, acımasız tahribatını icra etmeye devam etmiş, sonuçları ise bilhassa 
Karadeniz Bölgesinde lösemi, kanser, sakat ve düşük doğan çocuklar şeklinde ve sık olarak 
kendisini göstermeye başlamıştır. İnsanımız, radyasyona kurban edilmiştir. Bundan sonra ne
ler olabileceği halkımız tarafından bilinmemektedir. Bölge halkı tedirgindir; başına gelenler
den dolayı perişandır ve gelecek için endişelidir. 

İnsanımızın sağlığıyla ilgili olarak ANAP İktidarı döneminde yapılan büyük ihmal sonu
cunda radyasyondan etkilenenlerin ne türlü hastalıklara yakalandığı, sayılarının ne kadar oldu
ğu, bundan sonra hastalık riskinin olup olmadığının, varsa tedbirlerinin neler olabileceğinin araş
tırılması ve gerçeklerin halkımıza anlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, Anayasanın 98 inci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince, konu hakkında bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ediyoruz. 

Refaiddin Şahin (Ordu) 
Ertekin Durutürk (İsparta) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Ali Uzun (Zonguldak) , 
Kadri Güçlü (Bursa) 
Yılmaz Ovalı (Bursa) 
Ali Eser (Samsun) 
Ahmet Sayın (Burdur) 
İsmail Köse (Erzurum) 
Hasan Kılıç (Ordu) 
İrfan Demiralp (Samsun) 
Osman Seyfi (Nevşehir) 
Osman Özbek (Konya) 
Ömer Şeker (Konya) 
Evren Bulut (Edirne) 
JHasan Afşar (Konya) 
Hasan Ekinci (Artvin) 
Ayvaz Gökdemir (Gaziantep) 
Ümit Canuyar (Manisa) 
İsmail Amasyalı (Kocaeli) 
M. Sabri Güner (Kars) 
Selahattin Karademir (Kahramanmaraş) 
İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir) 
İsmet Attila (Afyon) , 
Ömer Lütfi Coşkun (Balıkesir) 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası karayolu 

ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edilmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Uluslararası Karayolu ve Eşya Taşımacılığı" ile ilgili sıkıntıların giderilmesi, bu konuda 

alınacak çok yönlü tedbirlerin araştırılıp ortaya konması için Anayasanın 98 inci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygı
larımızla arz ederiz. 

Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Şevket Kazan (Kocaeli) 
t. Melih Gökçek (Ankara) 
Ahmet Arıkan (Sivas) 
Salih Kapusuz (Kayseri) 
Mustafa Baş (İstanbul)) 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
Hüseyin Erdal (Yozgat) 
Cevat Ayhan (Sakarya) 
Ömer Ekinci (Ankara) 
Oğuzhan Asiltürk (Malatya) 
Ahmet Derin (Kütahya) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Bahattin Elçi (Bayburt) 
İsmail Coşar (Çanları) 
Abdulilah Fırat (Erzurum) 
Zeki Ergezen (Bitlis) 
Kemalettin Göktaş (Trabzon) ° 

Gerekçe 
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde tarım kesiminin yanı sıra ulaştırma yatırımlarının 

teşvik edilmesi, kalkınma politikasının ana unsurunu oluşturmaktadır. Bir ülkenin ulaşım sis
temi ile o ülkenin ekonomik kalkınması arasında çok yakın bir ilişki vardır. Asgarî bir ulaştır
ma altyapı donatımı, ekonomik kalkınmanın önkoşuludur. Birbirinden uzak iki bölge arasın
da parasız bir mübadele düşünülebileceği halde, ulaşım aracı olmadan bu mübadelenin ger
çekleşmesi düşünülemez. 

Bugün ülkemizde uluslararası taşımacılığı ile iştigal eden 383 firma bulunmaktadır. Bu 
firmaların 15.5.1992 tarihi itibariyle 343'ü, Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin üyesidir. Sek
töre bugüne kadar yapılan toplam yatırım tutarı 8 trilyon TL'dır. Bu yatırımın yüzde 87.5'i 
araç parkı yüzde 12.5'i sabit yatırımlar-olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası taşımacılık saye
sinde ülkemizde yan sanayi sektörleri ile birlikte 550 bin kişilik bir istihdam gerçekleştirilmek
te ve bu vesileyle yaklaşık 1.5 milyon insanımız geçimini temin etmektedir. 

1990 yılında araç bazında Türkiye genelinde 170 661 taşıma yapılmış, bu rakamlara transit 
taşımacılık da eklendiğinde toplam nakliyeler 223 536 sefere ulaşmıştır. 1992 yılı, ilk 11 ay (Ocak-
Kasım) verilerine bakıldığında, toplam taşımacılık faaliyeti 218 727 olup, Türk taşımacılarının 
payı yüzde 57.48 olmuştur. 26 Mart 1992 tarihli 21183 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik bu 
sektörü son derece etkilemiştir. İçinde bulunduğumuz şu aşamada taşımacının sorunları, Ti
caret Kanununun 781 inci maddesi çerçevesinde tanımlanmaktadır. Bu madde, taşımacıya çok 

— 59 — 



T.B.M.M. B : 53 12 . 1 . 1993 O : 1 

geniş ve sınırsız bir sorumluluk yüklemiştir. Esas yapı itibariyle kusura dayalı bir sorumluluk 
söz konusu olmakla beraber, işleyiş tarzı ile bu sınırları aşmaktadır. Şöyle ki; herhangi bir ha
sar veya kayıptan kural olarak sorumlu tutulan nakliyeciye, bu sorumluluğundan, ancak kendi 
kusurunun bulunmadığını ispat ettiği takdirde kurtulma şansı tanınmaktadır. Transit ve ihraç 
malının kamyoncu tarafından varış yerine ulaştırılamayarak yurt içinde satılması olayı, bu sek
törün geleceğine yönelik ciddî bir sorun olarak durmaktadır. 

1918 sayılı Kanun, 1932 yılı koşullarına göre çıkarılmış bir kanundur. Böylesine eski bir 
kanun günün değişen koşullarına cevap vermekten çok uzak kalmış ve halen uygulanırlığı ile 
uluslararası kara taşımacılığı üzerinde sop derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Rıhtım Resmî, deniz taşımacılığının yapılabilmesi için gerekli limanların finansmanında 
kullanılmak üzere ve taşıma nıetotları arasında dengeyi sağlamak amacı ile ortaya çıkmış, an
cak bu durum, karayolu taşımacılığının aleyhine gelişmiştir. 1615 nolu Gümrük Kanununun 
156 ncı maddesinin ve 12 Ekim 1983 tarihli 836987 sayılı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ye
niden ele alınarak, günümüz koşullarına göre adapte edilmesi gerekmektedir. 

Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı için bugünkü yaş sınırı ile ranttan söz etmek 
imkânsızdır. Sorun, 1980'den 1984 yılının başlarına kadar Türkiye'nin bir bedelsiz ithalat ola
yı yaşaması ile başlamış; Türkiye, Avrupa'nın en yaşlı filolarından birinin sahibi haline gelmiştir. 

Sektörümüzün bugün içerisinde bulunduğu sorunların en başlıcası, Körfez Krizi ile başlayan 
ve bugün de devam eden akaryakıt krizidir. Ülkelerin bir anlamda ticarî savaşlarının bir sonucu 
olarak sağlanan kotaların yetersizliği, Türk filosunun büyüyüp gelişebilmesine en büyük engeldir. 

Türkiye bugün, hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri ile vize sorunu yaşamaktadır. Türk 
ihraç malları, bu sorun nedeniyle zamanında gitmesi gereken pazara gecikmeli olarak varmak
ta ve rakipleri karşısındaki şansını daha baştan yitirmektedir. 

Önce ulaştırma sektöründe çarpık gelişmeyi durdurmak ve ondan sonra iyileştirici ve çö
zücü önlemlerle ulaştırma politikasına bir yön vermek gereği düşünülerek bir Meclis araştır
ması şeklinde gündeme getirilmesinde zaruret görülmüştür. 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının verdiği za

rarların tespit ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Santralında 29 Nisan 1986 günü meyda

na gelen kazada husule gelen nükleer sızıntı ve radyasyon bulutları, rüzgârın da etkisiyle, baş
ta Karadeniz sahilleri olmak üzere Trakya ve diğer bölgelerde toprağa düşerek, deniz ve tarım 
alanlarına yayılmıştır. 

O günlerde, dünyanın pek çok ülkesindeki bilim adamları, insanlığın bu yüzden maruz 
kaldığı geçmişteki kötü örnekleri de dikkate alarak; radyasyonun insan sağlığı ve ekolojik den
ge üzerindeki ciddî olumsuz etkilerine işaretle, radyasyondan birinci derecede etkilenen" Türki
ye'nin bu konuda acil tedbirler almasını istemişlerdir. 
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Bütün dünya, Çernobil felaketinin dehşetiyle, radyasyona maruz kalan ülkelerden her türlü 
yiyecek ithalatını kesmiş iken, dönemin Sanayi ve Ticaret bakanı ve radyasyon Güvenlik Ko
mitesi Başkanı Sayın Cahit Aral, iddia ve uyarıların aksine, "Türkiye'de radyasyon yok. Dini
ne, imanına inanan biri, Türkiye'de radyasyon var diyemez. Her türlü balık ve yiyecek yenilebilir" 
demiştir. Hatta, aynı Bakan, çayda da bir tehlike olmadığını kanıtlamak için, elinde çay bar
dağı ile gazetecilere poz vermiştir. ( 

Konu zaman içinde unutulmuş ise de, ÇernobiPden yayılan radyoaktif bulutlar, faciadan 
6,5 yıl sonra bugün, 1992 Türldyesinde binlerce radyasyon kurbanı husule getirmiş, radyoaktif 
kirlenmenin ikinci ve tehlikeli dönemi diye adlandırılan son bir yıl içinde ise hastaneler, çeşitli 
kanser türlerine yakalanmış bilhassa küçük yaştaki çocuklarla dolup taşmaya başlamıştır. 

<y'' Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine Sayın Aral basın organlarında yayımlanan radyasyon 
kurbanı kanserli çocukların fotoğraflarından üzüntü duyduğunu ifade ederek; "Türk halkı için 
üzgünüm, radyasyon vardı, cihaz yoktu, bu bir felaketti" diyerek, açıkça kamuoyundan ve Türk 
halkından gerçekleri bile bile sakladığını, gizlediğini itiraf etmiştir. 

Anayasanın 56 ncı maddesi, "Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına 
sahip olduğu, çevre sağlığını ve kirliliğini önlemenin devletin ödevi olduğu ve devletin, herke
sin yaşama hakkını, beden ve ruh sağlığını sağlamakla mükellef olduğunu," 59 uncu madde 
yine " devletin, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri 
alacağını" ifade etmektedir. 

Toplumun genel sağlığının korunması ve yürütülmesinden hükümet ve ilgili bakanlar so
rumludur. Bunun yanı sıra Anayasanın 100 ve 112/2 maddeleri gereğince, her bir bakanın, gö
rev ve yetki alanına giren hususlarda münferiden sorumlu olacağı öngörülmüştür.1 

Böylelikle Sayın Cahit Aral toplumun "genel sağlığını" hiçe sayarak radyoaktif kirlen
meyi bile bile Türk halkından gizlemiş ve milleti aldatmıştır. Bunun neticesinde; ülkemizde 
toplum sağlığını ciddî şekilde tehdit eden ölümcül hastalıkların hızla yayılmasına, ayrıca eko
nomik açıdan çay ve fındık üreticisinin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. 

Bu derece sorumsuzluk gösteren zamanın Sanayi ve Ticaret Bakanı gibi, olayda Türk ka
muoyunu yanıltan kurum, kuruluş ve kişilerin belirlenmesi Çernobil faciasının verdiği zararın 
tespiti ve bu zararların giderilmesi amacıyla alınacak önlemlerin ortaya çıkarılabilmesi için Ana
yasanın 98 ve İçtüzüğün 102.ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
arz ve talep ederiz. < 

Şevket Kazan (Kocaeli) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
t. Melih Gökçek (Ankara) 
İsmail Coşar (Çankırı) 
Mukadder Başeğmez (istanbul) 
Abit Kıvrak (Konya) 
Zeki Ünal (Karaman) 
Zeki Ergezen (Bitlis) ' , 
Hüsamettin Korkutata (Bingöl) • 
Hüseyin Erdal (Yozgat) 
Abdullatif Şener (Sivas) 
Kazım Ataoğlu (Bingöl) 
Ahmet Arıkan (Sivas) 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi biraz 

sonra oylarınıza sunulacaktır. 

VI. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
l— (10/21), (10/47), (10/77), (10/78), (10/82) ve (10/84) esas numaralı Meclis araştırması 

önergelerinin görüşme günü ile (9/13) ve (9/14) esas numaralı Meclis soruşturması önergeleri
nin gündemdeki yeri ve görüşme günü ile 12.1.1993 salı günkü çalışma süresine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oy
larınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 64 Tarihi : 8.1.1993 
Danışma Kurulunun 8.1.1993 Cuma günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 
CHP Grubu Başkanvekili 

öneriler : 
1. Bütçe görüşmeleri sonrasına ertelenen, Yurt Dışındaki İşçilerimizin Sorunları konu

sundaki (10/21) ve (10/47) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Ge
nel Kurulun 12.1.1993 Salı günkü birleşiminde diğer işlerden önce yapılması ve görüşmelerin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşrneler" 
kısmının 72 nci sırasında yer alan (10/77) ve 73 üncü sırasında yer alan (10/78) esas numaralı 
Çernobil Faciası konusundaki Meclis araştırması önergeleri ile 11.1.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" 
da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan aynı konudaki (10/82) ve (10/84) esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin görüşmelerinin birlikte ve Genel.Kurulun 19.1.1993 Salı günkü birle
şiminde diğer işlerden önce yapılması önerilmiştir. 

3. 11.1.1993 tarihli "Genel Kâğıtlar" da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/13) esas 
numaralı, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Cahit Aral hakkındaki soruşturma önergesi ile 
(9/14) esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı ile Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkındaki soruşturma önergesinin gündemin "Özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
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soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 26.1.1993 Salı gün
kü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi önerileri tek tek okutup oylarınıza sunacağım : 
1. Bütçe görüşmeleri sonrasına ertelenen, Yurt Dışındaki İşçilerimizin Sorunları konu

sundaki (10/21) ve (10/47) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Ge
nel Kurulun 12.1.1993 Sah günkü birleşiminde diğer işlerden önce yapılması ve görüşmelerin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. Gündemin,' 'Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler'' 

kısmının 72 nci sırasında yer alan (10/77) ve 73 üncü sırasında yer alan (10/78) esas numaralı, 
Çernobil Faciası konusundaki Meclis araştırması önergeleri ile 11.1.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" 
da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan aynı konudaki (10/82) ve (10/84) esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin görüşmelerinin birlikte ve Genel Kurulun 19.1.1993 Salı günkü birle
şiminde diğer işlerden önce yapılması önerilmiştir. • a 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

3 üncü öneriyi okutuyorum : 
3. 11.1.1993 tarihli "Gelert K&ğıtlar" da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/13) esas 

numaralı, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Cahit Aral bakkındaki soruşturma önergesi ile 
(9/14) esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirci, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı ile Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkındaki soruşturma öuergesinin gündemin "Özd Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer almacı, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca soruş
turma açılıp açılmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 26.1.1993 Salı günkü bir
leşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Eüneyenler... Kabul edilmiştir. 

VII. — KANUN TASAMI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. ~ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunun Türkiye'Büyük 
Millet Meclisi Ünitelerinin 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Madde
lerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/9) (S. Sayısı: 214) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun (214) ve 
(215) sıra sayılı raporları vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 153 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonumuzun denetim, gözetim ve bütçe tat
bikatı ile eşya ve demirbaşların, yine Saymanlık Müdürlüğünün yıl içindeki denetimleri ve faa
liyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ünitelerinde, Saymanlık Müdürlüğü ve Maliye Müdürlüğü, 

(1) 214 S. Sayılı basmayızı tutanağa eklidir. 
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Saünalma Komisyonu Başkanlığı, Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, Mal Saymanlığı, 
İşletme ve Yapım MüdürlüP, Basımevi Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Hiz
metler Müdürlüğü, Ulaştırma. Şube Müdürlüğünde yapılan denetim ve çalışmalarımız husu
sundaki komisyonumuz görüşleri, temenni ve istekleri aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1991 Malî Yılı Bütçesinin Harcama ve Genel Görünümü : 
1991 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi "Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri", 

'Tasama Hizmetleri", "Millî Sarayların tdare ve Korunması" ve "Transferler" den oluşmak
tadır. Bu dört program için 1991 Bütçe Kanunu ile 305 309 000 000 TL ödenek alınmış. Yılı 
içinde ödenek yetersizliği nedeniyle Maliye ve Gümrük Bakanlığından 165 758 114 300 TL ek 
ödenek alınmış buna karşılık' Ankara ve İstanbul'da devam eden yatırımlar için Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bütçesinden 11 738 859 100 TL, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. 

Ayrıca, Türkiye ̂ BüyÜk Millet Meclisi bütçesinden, Bütçe Kanununun 5 inci maddesine 
göre 25 651 185 000 TL yüzde 11.5 kesinti yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yıl so
nu genel ödenek toplamı 433 677 070 200 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 
406 025 195 100 TL'si harcanmış, 27 650 214 600 TL'si de iptal edilmiştir. 

1991 yılında 101 Genel Yönetim Hizmetleri için bütçe ile 164 211 000 000 TL'lik ödenek 
olınmış ve yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından ödenek yetersizliği nedeniyle 700 000 000 
TL ödenek alınmıştır. Ayrıca Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre yüzde (11.5) 14 258 915 000 
TL kesinti yapılmış, yatırımlar nedeniyle 5 287 866 000 TL Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
aktarılmıştır. Yıl sonu ödenek toplamı, eklenen ve düşülen ödenekten sonra 145 364 219 000 
TL olmuştur. 

Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 138 921 771 800 TL'si harcanmış, 6 442 447 200 TL'sinin 
de iptal edildiği saptanmıştır. 

Destek hizmetleri sınıfını oluşturan Muhafız Taburunun 1984 yılından itibaren personel 
giderleri ve yollukları 1983 yılında çılcarılan 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat 
Ifosası ile Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. Diğer hizmetler ise; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinden karşılanmış olup, 1991 yılında bütçeyle 1 316 000 000 TL ödenek verilmiş, 
Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre yüzde 11.5 yapılan düşme ve dahilî aktarmalardan 
sonra, yıl sonu genel ödenek 1 250 025 000 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 
1 090 884 8Ö0 TL'si harcanmış, 159 140 200 TL'si ise iptal edilmiş olduğu görülmüştür. . 

111 Yasama hizmetleri için bütçeyle 85 105 000 000 TL'lik ödenek verilmiş, yıl içinde öde
nek yetersizliği nedeniyle Maliye ve Gümrük Bakanlığından 154 620 000 000 TL ek ödenek 
alınmış, ayrıca Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre yüzde (11.5) 6 085 575 000 TL'ye ke
sinti yapılmıştır. Kesinti ve aktarmalardan sonra, yıl sonu ödenek toplamı 233 639 425 432 TL'ye 
ulaşmıştır. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 219 380 992 200 TL'si harcanmış, 14 258 432 800 
TL'lik ödeneğin ise iptal edildiği görülmüştür. 

100 hizmet programlanna dağıtılamayan transferler için, Bütçe Kanunu ile 3 999 000 000 
TL'lik ödenek yerilmiş, yıl içinde ödenek yetersizliği nedeniyle Maliye ve Gümrük Bakanlığın
dan 3 777 000 000 TL ödenek alınmış, ayrıca Bütçe Kanununun 5 inci maddesi gereğince (yüz
de 11.5)459 885 OOOTL'lik ödenek kesilmiş; yatırımlar nedeniyle 1 236 358 100 TL'lik ödenek 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına aktarılmışür. Yıl sonu genel ödenek toplamı, eklenen ve düşülen 
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ödeneklerden sonra 6 779 756 900 TL olduğu görülmüştür. Bu ödeneğin yıl sonu itibariyle 
6 730 725 900 TL'si harcanmış, 49 031 000 TL'lik ödenek yılı içinde iptal edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi; Millî Saraylara bağlı, saray, kasır, köşk
lerin gezilerinden elde edilen paraların İstanbul Defterdarlığı saymanlıklarınca Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca toplanmaktadır. 

Bu toplanan paralar1, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine aktarılmaktadır. 
1991 yılında bu maksatla 4 161 114 300 TL'lik ödenek alınmıştır. 

Bu ödenek, aynı yıl içinde tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfına verilerek, Millî 
Saraylarda, kasır, köşk ve sarayların bakım, onarım ve restorasyonlarında kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

Saymanlık Müdürlüğü : 
İçtüzüğümüzün 153 üncü maddesi hükmü gereğince, Saymanlık Müdürlüğünde muhtelif 

tarihlerde yapılan denetimlerimiz sonunda; avans kredi, emanet hesabı, bütçe emaneti, kişi borç
ları, emekli kesenekleri, icra, bütçe giderleri, yevmiye, banka, ödenecek çekler defter, verile 
emirlerin düzenlenmesi ve imzaya sunulmasına kadar olan işlemler incelendi: Defterlerin tan
zim şekli ve bütçe tatbikatıyla ilgili olarak işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yapıldığı görüldü. 

Ancak, söz konusu işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde takibi için bilgisayara geçilmesinde 
sayısız faydalar olacağı görüşündeyiz. 

Tüm dünyanın bilgisayara geçtiği bir dönemde özellikle bilgi depolama işlerinde sonsuz 
faydalar sağlanacağı, zaman ve istihdam bakımından da yararlı olacağına, geçmiş yıllara ait 
raporlarımızda temas edilmiştir. • ' 

Bu yılki denetimlerimizde Saymanlık Müdürlüğünün bilgisayara geçme aşamasında oldu-. 
ğu görülmüş, kayıtların sağlıklı tutulmasında ve süratlendirilmesinde sayısız faydalar sağlana
cağı ve kayıt işlemelerinden tasarruf edilecek personelin tetkik işlerine kaydırılarak daha ve
rimli bir tetkik sistemine geçileceği ifade edilmiştir. 

3671 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, eski milletvekillerinin tedavisi ve tazmi
natları ile ilgili işlemlerin mevcut işlere ilavesiyle 50 binin üzerine çıkan işlem hacmi, Sayman
lığın mevcut personelle iş görme imkânını zorlaştırmış ve bilgisayarın kullanılmasını zorunlu 
hale getirmiştir. 

Bu ünetide yaptığımız incelemede, yeni ve eski milletvekilleri ile bakmakla yükümlü ol
dukları kişilerin tedavi ücretlerinin çok yüksek rakamlarda olduğu görülmüştür. Özellikle İs
tanbul daki özel hastanelerin talep ettiği rakamların, diğer tedavi kurumlarına göre astrono
mik rakamlarda olduğu anlaşılmıştır. ^ 

Bu durumun önlenmesi için, özel hastanelerdeki anormal Ücret taleplerini önleyici tedbir
ler 1.6.1992 tarihinde yapılan sözleşme ile yeni bir şekle bağlandığı ifade edilmiştir 

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin hazırlanması, yılı içinde tatbik edilmesi ve ta

hakkuk işlemlerinin yapılması, mal ve hizmet alımlarına dair ilgili birimlerce talep edilen kre
di avanslarının usulüne uygun, olarak tanzimi gibi işlemlere ait evraklar incelenmiştir. 

Ayrıca, tüm harcamaların günü gününe takibi ile, lüzumu halinde, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile aynı programın ilgili harcama kalemlerinden gerekli ödenek talebi ile aktarmaların 
yapılması ve kurum dışında devir edilecek ödeneklerin gerekli işlemlerinin yerine getirilmesi 
gibi işlemler de bu ünitenin görevleri arasındadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde; 
a) Milletlerarasına açık telefonlar, • , 
b) Şehirlerarasına açık telefonlar, 
c) Şehir içine açık telefonlar bulunmaktadır. 
Telefonların tahsisi ve gerekse kullanışının düzenli olmadığı görülmüştür. 
1984 tarihli Türkiye büyük Millet Meclisi Telefon Yönetmeliği, sürekli yapılan değişiklik

lerle içinden çıkılmaz hale gelmiş ve işlerliğini kaybetmiştir. 
Hazırlanmakta olan yeni telefon yönetmeliğinin acilen yürürlüğe konması için gerekli iş

lemlerin yapılmasında sayısız yararlar sağlanacaktır. 

Satınalma Komisyonu Başkanlığı : 
Satınalma Komisyonu Başkanlığı; Satınalma Komisyonu Başkanı, Saymanlık Müdürü ve 

görevlendireceği yetkili Satınalma Komisyonu Müşaviri ile satın alınacak malzeme ve yaptırı
lacak işin ehli ve uzman şahıslardan teşekkül etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağlı bütün ünitelerin, ihtiyaçlarını, 
Bütçe Maliye Müdürlüğünden gelen satınalma ve yapım işlerine ait onaylara göre özel ve ka
mu kuruluşlarından iç ve dış piyasalardan, yasaların öngördüğü usullerle mal ve hizmetin uy
gun bedeller amacına uygun bir şekilde yerine getirmekle sorumludur. 

Satınalma komisyonu ünitesindeki incelememizde, ihtiyaç duyulan malzemelerin, Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, bulunmadığı takdirde piyasa, fiyat araştırması yapıla
rak temin edildiği görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bilgisine sunduğumuz 11.3.1992 tarihli ara ra
porumuzda da temas edildiği gibi, 2886 sayılı Devlet thale Kanunu ile 2919 sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Teşkilat Kanununun ilgili maddeleri, alımların ne şekilde yapıldığını düzen
lemiştir. Yaptığımız denetimde, alımlarda, yukarıda sözü edilen yasaların dışına çıkıldığı gö
rülmüştür. Şöyle ki; ihtiyaç duyulan mal veya malzemenin onayı Bütçe ve Maliye Müdürlü
ğünce hazırlanır ve ita amirinden olur alındıktan sonra Satınalma Komisyonu Başkanlığına 
intikal ettirilerek alımın yasalara göre gerçekleştirilmesi gerekir. 

Bazı alımlarda özel emirlerle, onay başka müdürlük tarafından alınarak Satınalma devre 
dışı bırakılmış ve alımlar, Satınalma komisyonunun bilgisi dışında gerçekleştirilmiştir. 

Neden bu yola gidildiği sorulduğunda, işin aciliyeti nedeni ile yapıldığı söylenmiştir. Hiç 
bir sebep, yukarıda arz edilen hukukî prosedürün dışına çıkılmasını maruz göstermez. 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisine alınacak her türlü mal ve malzemenin 
Satınalma komisyonu kanalı ile alınması gerektiğine inanmaktadır. 

Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi personelin hizmet içi eğitimini gerçekleştirmek üzere kuru

lan Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğünün, 1984 yılından bu yana çeşitli eğitim program
ları düzenlediği, değişik unvanlarda personeli eğitime tabi tuttuğu ilgililerce ifade edildi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi îdarî teşkilatı, yasama organı, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine idarî destek sağlanacak, amacına yönelik iş bölümünün sonucu olarak ortaya çıktığında, 
bu ünitede görev yapan her personelin nitelik ve verimliliğinin en üst seviyeye ulaşması beklen
mektedir. 
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Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, her görevde sürekli daha iyiye ulaşabil
mek ve yeniliklerden haberdar olabilmek için hizmet içi eğitime sürekli ihtiyaç duyulacağı mu
hakkaktır. 

Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimlerin, özellikle milletve
killerine doğrudan hizmet sunan sekreter ve diğer yardımcıları gibi görevlilere de daha sık sis
temli olmak üzere, yönetim kademesi de dahil her düzeyde personel için düzenlenmesi son de
rece yararlı olacaktır. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde hizmet içi eğitim bir ihtiyaç 
olarak görüldüğünden, kısa sürede büyük grupların eğitime alınma hallerinde veya konferans, 
seminer gibi geniş bir ortam gerektiren programların uygulanmasında, kullanılabilecek uygun 
bir mekân bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, tüm müşavir kadrolarında çalışan personelin, uzmanlık alanlarına göre 
ihtisas komisyonlarında, siyasî parti guruplarında veya milletvekillerinin yasama çalışmaların
da danışman olarak görevlendirilmesi uygun olur kanaatindeyiz. 

Mal Saymanlığı : 
Bu ünitede yapmış olduğumuz denetimlerde, ana binanın bodrum katında bulunan Mal 

Saymanlığına bağlı aşağıda isimleri yazılı, 
1. Sıhhî Tesisat Klima ve Kuvvet Ambarı 
2. Kuvvetli Akım Amban 
3. Kuvvetli ve Zayıf Akım Ambarı 
4. Cam Glop Amban 
5. Avize Parçası Ambarı 
6. Ampul Ambarı 
7. Marangoz ve Boya Amban 
8. Boya Ambarı 
9. Boru Ambarı 

10. Döşeme Amban 
11. Kırtasiye Amban » 
12. Temizlik Ambar* 
13. Plastik Boru Ambarı 
Komisyonumuz, ambarları tek tek gezmiş ve ambar kartlarına göre sondaj usulü ile sayım 

yapılmış ve mutabakat sağlandığı görülmüştür. 
Gerek tüketim ambarları, gerekse demirbaş eşyaların daha sağlıklı bir şekilde takibi, sayı

mı ve izlenmesi bakımından bir an önce bu ünitede de bilgisayara geçilme zorunluluğu vardır. 
Bazı ambarların teknik şartlan' haiz olmadığı görülmüştür. Bu nedenle boya ambarlann-

da yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunması, Komisyonumuzca sakıncalı görülmüş ve madde
lerin ayrı bir ambarda saklanması istenmiştir. _ 

Ambarlardan çıkan malzemelerin işlemlerinin günlük olarak kartlara işlenmesi, eşyanın 
veya malzemenin takibi bakımından yararlı olur. 

Eski yıllara ait raporlarda da temas edildiği gibi, giyim-kuşam ambarlarında daha önceki 
dönemlerden kalma, mineli, ayyıldızlı 319 adet amblemin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
arzu eden üyelere satışı düşünülebilir. 

Yine aynen 50 nci yıl hatırası olarak Darphanede basılmış 434 adet 50 nci yıl madalyonla
rın da üyelere satışı yapılabilir. 

Ambarlann düzenli ve tertipli olduğu görüldü. 
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Teknik Daire Başkanlığı 
İşletme ve Yapım Müdürlüğü : 
Hizmet alanı çok geniş olan bu müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana bina, halkla 

ilişkiler binası, personel binası, milletvekili lojmanları, ısıtma ve havalandırma, elektrik zayıf 
akım, sihhî tesisat işleri ile bina içi-bina dışı bakım, onarım ve yenilenmeleri, Meclis içindeki 
yapım, inşaat ve denetimini yapmaktadır. 

Bu ünitede yaptığımız denetimde, en önemli konu, ana bina, kulis ve salonlarına alınan 
koltuklar olmuştur. 

Anıt yapı olan ve birinci derecede korunmaya alınan tarihî Meclis binasının kulis ve sa-
lonlarındaki orijinal eşyaların kaldırılarak yerine alınan koltukların değiştirilmesine dair bir 
raporun mevcut olmadığı sadece Devlet Malzeme Ofisinden çağrılan bir içmimar tarafından 
projelerin hazırlandığı söylendi. Satınalma şekli ise doğrudan Teknik işler Müdürlüğü olarak 
Devlet Malzeme Ofisine siparişe bağlandığı ilgililerin ifadelerinden anlaşılmıştır. 

.2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale ka
nunlarının ilgili maddelerine göre alımın yapılması gerekirdi. 

Satınalma Komisyonu Başkanlığı ise, alımdan haberdar olmadıklarını söylemişlerdir. 
Komisyonumuzun görüşüne göre yapılan işlem yukarıda sözü edilen yasalara uymamaktadır. 
İşletme Yapım Müdürlüğüne bağlı diğer ünitelerdeki incelemelerimizi bir dahaki raporla

rımızda Yüksek Başkanlığa sunacağız. 

Basımevi Müdürlüğü : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi Müdürlüğü, Genel Sekreterliği iş bölümü çerçeve

sinde yasama hizmetlerini yönlendiren Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ve dolayı
sıyla Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı bir birim olarak görevini sürdürmektedir. 

Yasama ile ilgili baskı işleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi.ldarî Teşkilatı baskı işleri, Kül
tür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı baskı işleri, Basım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 
günlük basın bülteni, Millî Saraylar Daire Başkanlığı baskı işleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
si vakfına ait işlerin yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bu Müdürlüğe ait makine teçhizat, çağın baskı teknolojisine uygun olarak 1987 bütçe yı
lından itibaren bir yatırım programı çerçevesinde yenilenmekte olup, bugüne kadar 4 adet of
set baskı makinesi, 4 adet fotomekanik bölümüne ait cihaz, 9 adet elektronik dizgi makinesi 
terminali ve aksesuarları alınarak faaliyete geçildiği, yeni bütçe yılında alınması düşünülen birkaç 
makine ve cihazla yatırımın tamamlanmış olacağı, ilgililerce ifade edilmiştir. 

Matbaa işlerinde çalışan personelin, çalışma özelliğinin gereği olarak ağır şartlar altında 
çalıştıkları görülmüştün Bu nedenle, çalışan mevcut personelden bir kısmı fiilî hizmet zammı
nı almakta, aynı işi yapan diğer bir kısım personelin bundan yararlanamadığı söylenmiştir. Bu 
durumun düzeltilmesinin iyi olacağı kanaatine varılmıştır. 

Basımevi Müdürlüğü yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan açık alanları peyzaj mimarisi prensiplerine göre 

planlayıp düzenlemek ve bu yeşil alanların devamlılığını sağlamak amacıyla her türlü bakım 
onarım ve koruma görevlerini yerine getirmek. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine ait binalar dahilinde ve ayrıca resmî kabul törenlerinde 
dekoratif bitki düzenlemelerini gerçekleştirmek, iç çiçeklendirme ve yeşil alan ihtiyaçlarına ce
vap verebilmek için kurulmuş üretim tesislerinin işletilmesinde elde edilen bitkilerin kullanım 
ve değerlendirilmesini sağlamak gibi hizmetleri yerine getirdiklerini ilgililer ifade etmişlerdir. 
Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Çiçek ve Bitkileri Değerlendirme Yönetmeliğine göre, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Vakfına gelir kaydedilmek üzere, ihtiyaç fazlası saksı bitkisi, kesme 
çiçek ve mevsimlik fidelerin satış yoluyla değerlendirildiği görülmüştür. 1991 yılı itibariyle çi
çek satışı 12 547 150 TL'dir. 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : 
Milletvekilleri Lokantası, Milletvekili misafir Kafeteryası, özel lokanta, Milletvekilleri loj

manları lokantası, memurlar lokantası, eski bina memurlar lokantası, boyacılar, berberler, ça
maşırhane, terzihane ile ilgili denetimlerimizde, ziyaretçi sayısının ve personel adedinin artma
sı nedeniyle iş kapasitesinin geçen yıllara nazaran artmış olduğu ifade edilmiştir. Bu müdürlü
ğün daha iyi hizmet yermek için çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Gıda ambarlarında sondaj usulü ile denetim yapılmış ve mutabakat sağlanmıştır. 
Bu Müdürlükte personel ihtiyacı olduğu, halkla ilişkiler binasında ve lokantalarda hizmet 

vermekte sıkıntı çekildiği ifade edilmiştir. 
Ulaştırma Şube Müdürlüğü : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Komisyon Başkanlıktan, Geçici 

komisyonlar ve çeşitli ünitelere tahsis edilen, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetlerin
de kullanılmak amacıyla alınan araçların sayılarının artması nedeniyle Ulaştırma Şube Mü
dürlüğünün iş kapasitesinin arttığı görülmüştür. Yeni alınan araçların hizmete girmesiyle, araç 
sayısı 159, personel sayısı da 146'ya yükselmiştir. 

Koltuk ambarlarında araçların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yedek parçalar mev
cuttur. Burada her araca ait bir defter tutulduğu, yedek parça giriş ve çıkışlarında karteks sis
temi uygulandığı ifade edilmiştir. 

Daha iyi hizmet sunmak amacıyla 15 şoför ile 4 memura ihtiyaç duyulduğu ulaştırma Şu
be Müdürü tarafından talep edilmiştir. 

Başkanlığın takdirine sunuyoruz. ' 
Sonuç Olarak : 
1991 malî yılı bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın özetini 

yukarıya arz etmiş bulunuyoruz. 
İçtüzüğümüzün 153, 154, 155, 156 ncı maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kuruluna sunulmak üzere başkanlığımıza saygılarımızla sunulmuştur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
ı (Sakarya) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, orada arkadaşlarımızın birtakım iddiaları var. 

Şimdi, Başkanlık Divanının bunları bize açıklaması lazım. Mesela, Satın almada usulsüzlük
ler yapıldığını yazıyor. Bir de, Tanıtma Vakfı var; o vakıfla ilgili hiçbir açıklama yok. Komisyo
nun raporu da bence yetersiz. Amaç buraya gelip de birtakım şeyleri okuyup örtbas etmekse, 
o-zaman mesele yok; ama, şimdi ortada birtakım iddialar var. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu bilgilerinize sunuldu. Takibi icap ettiren bir şey varsa, 
Başkanlık yapar. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, orada Komisyonun düzenlediği raporda, "Usul
süz alımlar var" deniliyor. Suiistimal kokan birtakım iddialar var. Şimdi bunlara bir çare dü
şünmek lazım; ama amaç, Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporunu getirip burada 
gırgır geçmekse, bu bir formaliteyse, bunu yapmakta yarar yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim; bu, usul icabı bilgilerinize sunuluyor. Bunun icabı yapılacaktır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bilgiye sunuluyor, tamam da; ben Başkanlık Divanını ikaz 

ediyorum. Mesela, bu Mecliste çalışan bir Tanıtma Vakfı var. Bu vakıfta paralar toplanıyor. 
O komisyon raporunda ondan hiçbir bahis yok. 

BAŞKAN — Sayın Genç, eğer, usule, kanuna uygun olmayan harcamalar yapılmışsa, bir 
usulsüzlük varsa, muhakkakki Başkanlık bunları takip edecektir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, raporda var efendim... 
BAŞKAN — Yapacaktır... Biz, bilgilerinize sunduk. Arkasından, tahkikatı da getirir sunarız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, onları da bizim bilgimize sunun. Yani, ne işlem 

yapılmışsa herhangi bir suiistimal varsa, onlar da rapora geçsin, bize bildirilsin. 
BAŞKAN — Sunulur efendim. Bu, Komisyonun raporu. Ayrıca size sunulur... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Komisyon Raporunu dinledik. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunduk. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Denetlemeyle ilgili bu rapor üzerinde, kafa

mızda bazı istifhamlar vardır. Böyle bir rapor okunurken, acaba komisyon üyelerinden birkaç 
temsilcinin burada bulunması gerekmez miydi? Kafamızdaki bazı istifhamlara komisyon Baş
kanı tarafından açıklık getirilebilirdi. 

BAŞKAN — Uygun olurdu kanaatindeyim; ancak, arkadaşlar gelmemişler; biz yalnız ra
poru sunuyoruz. Rapor üzerinde söz istiyorsanız, söz verebiliriz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Rapor bize dağıtılmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rapor bastırılıp dağıtılmıştır; dağıtılmadan burada sunulmaz efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Yüce Meclisin çalışmalarını ilgilendiren bu 

nevi raporları düzenleyen komisyonun da burada bulunmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. 
Arz ederim.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ben de öyle olacağını kabul ediyorum; fakat, bir usul ha
linde ittihaz edilmemiş. Bu, gündemin "Sunuşlar" kısmında da vardı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —• Sayın Başkan, Yüce Meclisi çiftlik gibi yönetilmekten kur
tarmalıyız. 

2. —Türkiye Büyüyk Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî Saraylar 
ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip 
Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/10) (S. Sayısı : 215) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporun yalnız sonuç kısmını okutuyorum : 

Sonuç Olarak : 
Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlarda çalışan personelin sayı 

itibariyle yeterli olduğu kanaatindeyiz. Hizmet alanlarının çok geniş ve dağınık olması nedeni 

(1) 215 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

' — 70 — 



T.B.M.M. B.: 53 12 . 1 . 1993 O : 1 

ile, görevin aksamaması bakımından, münhal bulunan bazı kadrolara, özellikle uzman, sanat, 
tarihçi, teknik eleman, lisan bilen kişilerin atanmasının yerinde olacağı görüşündeyiz. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığının, yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda kadronun 
sayısal olarak daha da artacağı ifade edilmiştir. 

İmkân nispetinde mevsimlik geçici, mukaveleli kimseleri istihdam etmekte fayda olacağı 
kanaatindeyiz. 

Faydalı hizmetler verdiğine inandığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfının denetimi 
ile ilgili olarak İçtüzüğümüzde bir hüküm olmaması nedeniyle bu ünitede denetim yapılama
mıştır. Ancak çok fazla personel istihdam edildiği kanaatini taşıyoruz. 

Yeni İçtüzük çıkarılırken Meclis Vakfının denetiminin bir şekle bağlanmasının yararlı ola
cağına inanıyoruz. Vakfın ne şekilde, nereye harcama yaptığı bilinmelidir. 

İçtüzüğün 153, 154, 155, 156 ncı maddeleri gereğince, Genel Kurulun bilgisine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. ' , 

Başkan 
Ahmet Neidim 

(Sakarya) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Muhterem milletvekilleri, burada ileri sürülen fikirlere şahsen iştirak ediyorum ve bu hu

susu da tahkik edeceğim. Komisyon raporunun okunması gündemde olduğundan, Komisyo
nun bunu bilmesi ve burada bulunmasının faydalı olacağı kanaatini taşıyorum; kendilerim de 
ikaz edeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, mesela burada bir vakıftan bahsedildi. Bu, 
hangi vakıf? Bildiğimiz kadarıyla, Mecliste birden fazla vakıf var. Mesela, "personel fâzla*' 
deniliyor. Bildiğimiz kadarıyla, geçen yıllarda bir çırpıda 150-160 adam aldılar ve bunların usu
lüne göre alınmadığı... 

BAŞKAN — Vakıf ..adam almış değil; alınanlar, Meclise alınmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Meclise alındı ve mesela, Millî Saraylar Daire Başkanlığına 

gönderildi. Bütün bunlar geçiştirilerek meseleler halledilemez... 
BAŞKAN — Tabiî, biz geçiştirmek istemiyoruz: meseleler muhakkak ki konuşulsun. Ra

por üzerinde de, söz isteyebilirsiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada, rapordaldleri izah, etmek lazımdır. Mesel^. bu ko

misyon raporları bana gelmedi. Bence bir Meclis, evvela kendi bünyesini dürüst yönetilir bir 
hale sokmak zorundadır. Bu böyle olmazsa, o Meclis, dışarıya karşı güvenilirliğini yitirir. 

Bizim bu Meclisle ilgili olarak kulağımıza birçok sözler geliyor. Bazı vakıflar var, dene
timsiz; personel alınıyor, denetimden yoksun; alış verişler yapılıyor, denetimden yolcsun^Mec-
lisin mobilyaları yenileniyor, denetimden yoksun; bunlar, bir İçişinin veya birkaç kişinin oluru
na kalıyor. Bütün bunlarla ilgili olarak, denetimle ilgili olan Hesapları İnceleme Komisyonu
nun bize bilgi vermesi lazım. • " • . . ' • - " ' 

BAŞKAN — Sayın Genç, haklısınız; ama, bildiğiniz gibi, bu hususları Sayın Başkana da 
sunabilirsiniz, Bakanlar Kuruluna, Hükümete soru sorduğunuz gibi, Meclis Başkanına da so
ru sormaya hakkınız var. O zaman, bir görevli gelir burada, bunu aydınlatır. 
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HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Zatı devletlerine yardım için arz ediyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah. Buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hesapları İnceleme Komisyonu, Parlamento

da bir mümessili marifetiyle murakabe yapar; sene sonu hesaplan da Meclise arz edilir; kati
yen iddia yoktur. Bu, Parlamentomuzun Teşkilat Kanununun yokluğundandır. Dedikleri doğ
rudur, milyarlarca, trilyonlarca liralık alışverişler yapılmaktadır ve bir tek milletvekili bunları 
murakabe etmektedir. Bunlar, ileride Teşkilat Kanununu değiştirirsek veya birkaç arkadaşımız 
araştırma önergesi verir de Meclis araştırması açılırsa meydana çıkar. Ama, Şimdi, zatı âliniz 
sadece okutacaksınız... 

BAŞKAN — Benim görevim, bundan ibaret burada. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İkaz ediyoruz; eskiden hata yapılmışsa, bundan sonra yapıl

masın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Haklısınız Sayın Genç. 
Bunu ayrıca Divanda dile getireceğime, burada sizlere söz veriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE'ÖNERGELER (Devam) 
11. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanlığının vaki davetine TBMM Başka

nının başkanlığında bir Parlamento heyetiyle icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/775) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy

larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanlığından alınan, 19 Kasım 1992 tarihli bir 
mektup ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Başkanlığında bir Parlamento heyeti, 8-10 
Şubat 1993 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine davet edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

12. — Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Azerbaycan Cumhuriyetine ya
pacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/776) 

BAŞKAN— Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi var
dır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, vaki daveti icabetle, görüşmelerde bu

lunmak Üzere, bir heyetle birlikte, 4-7 Ocak 1993 tarihleri arasında Azerbaycan'a yapacağı res
mî ziyarete ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

' Başbakan 

Liste 

Hasan Ekinci (Artvin) 
Bedrettin Dalan (istanbul) 
Mehmet Alp (Kars) 
Cemal Alışan (Samsun) 

BAŞKAN — önergeyi ekli listeyle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, Hükümet kendi adamlarını götürü

yor; böyle şey olur mu? 
BAŞKAN — Bunu lütfen başka bir şekilde... 
Oylonoıza sunuyorum : Kabul edenler... 
OöUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Doğru da, burada zabıtlara geçiyor; öyle şey olur 

mü? . 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunun tarihi geçmiş; gidilmiş zaten. 
BAŞKAN — Efendim, "tarihi geçmiş, gidilmiş, gelinmiş" deniliyor. 
Kabul etmeyenler... 
OÖUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oylamaya geçildi efendim. 
OÖUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Zaten oylamaya geçilince istenir; karar yetersayısı, 

oylamaya geçilmeden istenmez. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oylamaya geçildi artık; önce isteyecektiniz. 
Zaten bu gezi yapılmış bitmiş. 
BAŞKAN — Efendim, oylama esnasında istenildi; daha oylaması yapılmadı. 
Tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur; 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

1 o 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : ,.19.00 

BAŞKAN —• Başkanvekili Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

— ; — - — - ' © — ; • 

. • - ' « k • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
12. — Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Azerbaycan Cumhuriyetine ya

pacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/776) (Devam) 
BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresinin oylamasında karar yetersayısı istenmiş ve buluna

mamıştı. 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Karar yetersayısı istemiştik. 
BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. Bundan sonra da yapılacak uzatmalarda 
bulunamayacağı kanaatini taşıyorum, 

Bu nedenle, sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 13 Ocak 1993 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.01 • \ 

-—— o -
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.—Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Ba

kanlığa bağlı Tbprak Mahsulleri Ofisi ve Köy Hizmetleri genel müdürlükleri tarafından ger
çekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı 
cevabı (7/406) 

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

na delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınıza bağlı Toprak Mahsul
leri Ofisi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ihalelerde; 

tşin adı, keşif miktarı, yeni iştirakler, ihale tenzilatları ve ihaleyi kazanan firmaların isim
leri nelerdir? 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 12.1.1993 
Sayı : OKM : 2-932 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 16 Ekim 1992 tarih ve A.01 O.GNS.0.10.00.02-7/406-2541/12993 

sayılı yazısı. v 

Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in "20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakan
lığa bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlükleri tarafından gerçek
leştirilen ihaleler" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait bilgiler yazımız ekinde sunulmaktadır. 
2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yatırım programlarında bulunan işler 19 Bölge ve 

76 ti Müdürlüğü tarafından ihale edilmektedir. Genelde keşif bedelleri fazla büyük olmayan 
işlerin ihalesine iştirak fazla olmaktadır. Bu nedenle, istenilen bilgilerin sağlıklı olabilmesi için 
işin ihalesinin yapıldığı birimlerden bilgi istenilmiş ve bu bilgilerin derlenmesi oldukça geniş 
bir zaman içerisinde mümkün olabilmiş ve sonuçta da büyük bir klasör düzenlenmiş olup, bu 
dokümanın zat-ı alinizin teşrifi halinde ilgili kuruluşumuzdan tetkiki imkân dahilinde bulun
maktadır. , 

Arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü \atinm Programında yer alan 20 Ekim 1991'den 
sonra yapılan ihaleler • • ' , - - . 
1. tşin adı : 36 adet elektronik taşıt baskülü ve 26 adet prefabrik baskül binası inşaatı. 

Keşif miktarı : — 
İhale tarihi : 21 Eylül 1992 
ihale şekli : llanen teklif alma 
İhaleye katılan firmalar : Promson ve Tartan Ortak Girişimi 
Teklifi : 9 710 157 392,— TL. 
TMO Elektronik ve Gıda Sanayii A.Ş. 
Teklifi : 10 157 950 024,—TL. 
M. Salih Şirin 
Teklifi : 10 611 652 400,— TL. 
MİMAG İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
Teklifi : 8 545 830 024,—TL. 
İhaleyi kazanan firma : MİMAG İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
1. Antalya Yem Hammadde deposu 400 ton/saat kapasiteli pnömatik tipi gemi yükle

me/boşaltma cihazı ihalesi ile ilgili bilgi notu 
Konu : Antalya yem hammadde deposunda tesis edilecek 1 adet 400 ton/saat kapasiteli 

pnömatik tip, kombine, ray üzerinde hareketli, kendinden tahrikli gemi yükleme/boşaltma ci
hazı ihalesi . 

İhale tarihi : 20 Ekim 1992 
Keşif miktarı : — 
İhale tarihi : 20 Ekim 1992 
İhale şekli : llanen teklif alma 
İhaleye katılan firmalar : 
— BÜHLER Ltd. - İsviçre 
Teklifi : 3 600 000,—ECU 
— RONCUZZI-ttalya 
Teklifi : 1 935 500,—ECU (% 5 indirimi var) 
— VİGAN S. A. - Belçika 
Teklifi : Geçici teminatının aslı olmadığından teklifi geçersiz sayılmıştır. 
— NEUERO - Almanya 
Teklifi : 2 231 470,—ECU 
— CONSİLİUM - İsveç 
Teklifi : 2 449 880,— ECU 
— BERGA S.A. - İtalya . 
Teklifi : Alt. 1 - 2 469 991,— ECU 
Alt. 2 - 2 379 081,—ECU 
— STFA-VİNÇ - Türkiye 
Teklifi : 2 304 000,—ECU 
Roncuzzi, Neuero, STFA ve Consilium firmalarının teklifleri şartnamede yer alan yeterli

lik ye seçilebilirlik koşullarını sağlayamadığından teknik değerlendirme dışı bırakılmış, teknik 
değerlendirmeye alınan Berga ve Bühler firmalarının tekliflerinin incelenmesini müteakip; Berga 
firmasınca önerilen cihaz teknik yetersizliklerinin yanı sıra fonksiyon, güç sarfiyatı ve ha-
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reket kaabiliyetinde tespit edilen sınırlamalar nedeni ile uygun görülmemiş Bühler firmasının 
teklifi ise gerek teknik özellikleri gerekse fonksiyonları açısından uygun bulunarak, firma ile 
yapılan pazarlık neticesinde 610 000 ECU tutannda bir indirim ile 2 990 000,— ECU bedelle 
,10.12.1992 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

3. tşin âdı : Çanakkale-Kepez ilave ek ünite inşaatı 
Keşif miktarı : 625 000 000,— TL. 
İhale tarihi : 18 Ağustos 1992 
thale şekli : llanen indirim -, 
İhaleye katılan firmalar : , 
Lütfı Tezcan 
Teklifi : °/o 2.60 indirim 
Tabanlı Turan İnşaat ve Sanayii A.Ş. 
Teklifi % 3 indirim , 
Sungur İnşaat 
Teklifi : % 14 indirim 
MEGAS İnşaat ve Limited Şti. 
Teklifi : % 9.95 indirim 
Intur İnşaat 
Teklifi : Geçici teminatından dolayı teklifi geçersiz sayıldı 
Cemal Koyun 
Teklifi : Teşekkür 
Ahmet Eroglu 
Teklifi : Teşekkür 
SİSAN İnşaat 
Teklifi Teşekkür 
İhaleyi kazanan firma : Sungur İnşaat 
4. İşin Adı : Konya 8'Ii Lojman İnşaatı 
Keşif miktarı : 670 000 000,— TL. 
ihale tarihi : 14 Şubat 1992 
İhale Şekli : llanen indirim ^ 
İhaleye katılan firmalar : Karslıoglu İnşaat 
Teklifi : 9b 17.62 indirim 
FİDEM 
Teklifi : % 24.50 indirim 
Ramazan Çağlar • .. 
Teklifi : % 16.68 indirim 
Şükrü Büyükeizmeci 
Teklifi : % 18.56 indirim 
Kızıler İnşaat 
Teklifi : % 15.10 indirim 
Çelikler A.Ş. 

- Teklifi : % 12.48 indirim 
Ali Bilgin Özgürüz 
Teklifi : °7o 18.15 indirim 
Sami Başkurt 
Teklifi : % 13.11 indirim 
İhaleyi kazanan firma : FİDEM İnşaat 
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5. İşin adı : Komputer için ilave disk ve çevre bilimleri alımı ve disk satışı 
İhale yatırım ödeneği : 500 Milyon TL. 
İhale tarihi : 3.7.1992 
ihale şekli : tlanen teklif alma 

Teklif 
veren firmalar 

TİMTEL 
LEVENT 
AKS 
ODEL 
IBM Türk Ltd. 
SERVUS 

Disk 
alım 

77 400 DM 
57 000 DM 
32 300St. 
35 560 $ 
31 144 $ 
39 710$ 

Disk 
satış 

— 
— 

640 St. 
. _ 

14 800 $ 
2 000$ 

Matris 
yazıcı 

— 
15 600 DM 
16 662 $ 
13 350 $ 
2İ 231 $ 
11 700 $ 

Renkli 
görüntü birimi 

— • 
16 450 DM 
15 470 $ 
10 066 $ 
11 858 $ 
10 150 $ 

Disk 31 144 Dolarla en ucuz teklifi veren IBM firmasından, Matris yazıcılar 11 700 Dolar
la en ucuz teklifi veren Servus firmasından, Renkli Görültü birimleri 10 066 Dolarla en ucuz 
teklifi veren Odel firmasından satın alınmış, kullanım dışı kalmış olan disklerimiz ise 14 800 
Dolarla en uygun teklifi veren IBM firmasına satılmıştır. 

Nevzat Arseven 
Genel Müdür 

2. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyüfcşehir Belediyesi tarafından Make
donya'dan ithal edilen otobüslere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'-
in yazılı cevabı (7/457) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 

1. Ülkemizde yaklaşık 4 800 adet olan otobüs imalat sanayisi % 15.8 gibi bir kapasitö 
ile çalışırken; 

2. 1 000 otobüs başına yıllık ana ve yan sanayi ile birlikte yaklaşık 16 000 kişilik istih
dam sağlama imkânı varken; 

3. Otobüs üreten yerli sanayimiz kalite ve teknolojisini dış ülkelere kabul ettirmiş iken; 
4. Kredi, ödeme ve teslim şartlarının aynı olduğu bunun yanında teklif edilen fiyatların 

karşılaştırılmasında yerli firma teklifleri daha uyguri iken, 
5. İthalatta KDV ödenmez iken, yerli üreticilerin KDV ve bunun yanında çalışanların 

yaptıkları harcama ve ekonomimize sağladıkları katkılar gözardı edilemeyecek boyutlarda iken, 
6. Zannediyorum ki ithal yoluyla getirilen bu otobüslerin ithal fonlarını ödemedikleri 

için geçici ithal yoluyla getirilip trafikte tescil işlemi yapılmadan ve Büyükşchirlerimizde pla
kasız ve ruhsatsız olarak karayolları trafik kanunlarını hiçe sayarak çalışmakta iken. 

7. En önemlisi bu Makedonya'dan ithal edilen belediye otobüslerinde BM tarafından am
bargo uygulanan Sırbistan'a ait parçalar bulunduğuna dair çeşitli kuruluşların raporları mev
cut iken, 
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8. izmir Büyükşehir Belediyesince bundan kısa bir süre önce ihalesi gerçekleştirilen Ma
kedonya'dan ithali düşünülen bu otobüslerin ithali için gerekli izni veren H.D.T.'ten sorumlu ' 
devlet bakanımız, ithalatta kullanılmak üzere gerekli kefalet mektubunu veren tiler Bankası
nın bağlı olduğu Bayındırlık ve İskân Bakanımız, trafik tescili yapılmadan ruhsatsız ve plaka
sız gezen bu otobüsler hakkında bir işlem yapmayan içişleri Bakanımız, dış politikamıza olumsuz 
etkisi endişesi ile Dışişleri Bakanımız, yerli otomotiv sanayimizin korunması ve desteklenmesi 
gerektiğini beyan eden Sanayi ve Ticaret Bakanımız ve bu konudan haberdar olan siz Sayın 
Başbakanımızın adı geçen Sayın Bakanlarımız ile bu konuda görüşmede bulunup bulunmadı
ğının ve yine bu konudaki alınması gereken önlemler konusundaki düşüncelerinizin belirtil
mesini ve bu ve buna benzer yanlış uygulamalar içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyeleri
miz hakkında ne gibi tedbirler af mayı düşünüyorsunuz. 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 28.12.1992 
Sayı : BO50MAH0Ö50002/1154 

Konu : izmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in ya
zılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Devlet Bakanlığının 17.11.1992 gün ve B.02.0.006/375 sayılı yazısı. 
izmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in cevaplandırılmak üzere Sayın Başbakanımıza tevcih 

ettikleri ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına ilgili Bakanlıklarla koordine edilerek ce
vap verilmesini Bakanlığımdan istedikleri izmir Büyük Şehir Belediyesinin otobüs ihalesi ile 
ilgili yazılı soru önergesine cevap olacak bilgiler ilgili Bakanlık ve Birimlerden temin edilerek, 
aşağıda maddeler halinde sunulmuştur ; 

1. izmir Valiliği aracılığı ile izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide : 
300'U solo SOO'ü körüklü olmak üzere toplam 800 adet otobüs alımına ilişkin ihalenin 

10.8.1992 tarihinde yapıldığı, ihaleye 2'si yerli 3'ü yabana olmak üzere toplam 5 firmanın ka
tıldığı, ihaleyi Makedonya Cumhuriyetinin Başkenti Üsküp'te kurulu, bulunan "11 OCTOMV-
Rt Firması"nın "SANOS'' otobüsleri ile kazandığı, 11 OCTOMVRî! firmasının Türkiye Tem
silcisi VEPA Pınar Turizm ve Uluslararası Ticaret ile 210 otobüs için 27.10.1992 tarihinde yü
rürlüğe giren bir sözleşme yapıldığı, Sanos otobüslerinin tercih edilme sebeplerinin uygun öde
me şartlan ve teknik üstünlükleri olduğu; sözkonusu firmanın Sırplarla bir ilgisinin olmadığı, 
Makedonya'nın, Türkiye'nin bağımsızlığını tanıdığı bir ülke olduğu; 

2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgide: Sözkonusu otobüslerin ithali
ne mer'i ithalat rejimi Kararına ek ithalat yönetmeliğinin 16 net maddesi hükmünce iç ve dış 
firmalara yönelik olmak üzere ihale ön izni verildiği; 

Toplu konut fonu kesintilerinin fiilî ithal tarihi esas alınarak hesaplandığı ve tahsil edildi
ği, Büyükşehir Belediyelerinin otobüs ithallerinin 21.11.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 
31.12.1992 tarihine kadar fiili ithallerinin yapılması kaydıyla Toplu Konut Fonundan muaf tu
tulduğu; 

Sözkonusu 800 adet otobüsün imalatında Sırbistan kaynaklı parçalar kullanıldığı yolun
daki iddiaların araştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığına intikal ettirildiği; 

3. Bayındırlık ve iskân Bakanlığı iller Bankası Genel Müdürlüğünden alınan bilgide; 
izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının Bankalarından 800 otobüsle ilgili olarak temi

nat mektubu istediği, kendilerinin 800 adet otobüse kefaletin parasal olarak mümkün olma-
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dığını bildirdikleri, bunun üzerine adı geçen Belediye Başkanlığının 210 otobüs için kefalet ta
lebinde bulunduğu, bu aşamada Ege Bölgesi Sanayi Odasının Makedonya'daki SANOS fir
masının Sırbistan'la ilişkisi olduğunu bankalarına bildirdiği, kendilerinin de durumu Dışişleri 
Bakanlığına ilettiği, Dışişleri Bakanlığının cevabî yazısında "Ülkemizin uluslararası platform
da istenmeyen bir durumla karşılaşmaması için anılan firma ile kontrat yapılırken veya kefalet 
verilirken otobüslerin herhangi bir kısmının Sırbistan-Karadağ'dan ithal edilmemesi ve bu ne
denle Sırbistan-Karadağ'a para transferi yapılmaması şartının konması yerinde olacaktır." de
nildiğinden, bu şartlarla 210 adet otobüs alımı için Bankaca kefalette bulunulduğu; 

, 4. Dışişleri Bakanlığından alınan bilgide; 
Makedonya'da kain Sanos firmasının ithalat bakımından Sırbistan-Karadağ'a bağımlı ol

duğu yolundaki iddiaların tahkikinin Başbakanlığın talimatı ile Belgrad Büyükelçiliği ve Üs-
küp Başkonsolosluğundan istendiği, Üsküp Konsolosluğundan alınan cevapta İzmir Büyükşe
hir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir BMC yetki
lileri ile basın mensuplarından oluşan 45 kişilik bir heyetin daha önce konu ile ilgili olarak 
Üsküp'te incelemelerde bulunduğu, heyet mensuplarının kendilerine verilen izahatı yararlı bul
duklarını ve Sanos Firması hakkında ileri sürülen iddiaların varit olmayabileceği izlenimini 
edindiklerini bildirdikleri, 

İlgili yurt dışı temsilciliklerinin konuya ilişkin araştırmalarını sürdürdükleri, ambargo uy
gulamasına aykırı bir durum tespit edildiğinde gerekli önlemlerin alınacağı, 

, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca konuyla ilgili olarak bir not hazırlandığı ve bel
geleri ile birlikte.incelenmek üzere Başbakanlığa sunulduğu; 

5. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bilgide; 
Ülkemizin otobüs üretim kapasitesinin 4 400 adet/yıl olduğu, 1991 yılında 749 adet üre

tim yapıldığı, kapasite kullanım! oranının % 17 olduğu, otobüs üretiminin yabancı lisans ve 
lisansör firmaların teknolojileri ile yapıldığı, Bakanlık olarak yerli sanayinin korunmasından 
ve desteklenmesinden yana oldukları, yurt dışından otobüs ithalatının Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının iznine bağlı olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 800 adet otobüs alımı için 
söz konusu Müsteşarlıktan yurt içi ve yurt dışı ihale izni aldığı, ihalenin yurt dışı firmalanna 
verilmesinin İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının bir tercihi olduğu, ihaleyi alan 
firmanın Sırp Firması olduğunun Bakanlıklarına ihbar edilmesi üzerine konuyu Dışişleri ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ile İller Bankası Genel Müdürlüğüne ilettikleri; 

İller Bankasının kendilerine "Otobüslerin herhangi bir kısmının Sırbistan-Karadağ'dan 
ithal edilmemesi ve bundan dolayı Sırbistan-Karadağ'a para transferi yapılmaması şartıyla ke
falette bulunulmasının uygun görüldüğü" yolunda bilgi verdiği; belirtilmektedir. 

Ayrıca : • . - • ' • 
6, Bakanlığıma bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara ve İzmir Büyükşehir Bele

diyelerince ithal edilen otobüslerin kayıt ve tescillerine 20.11.1992 tarihinden itibaren başlanıl
mış olup, bu illerin Emniyet Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediye Başkanlıkları arasında araç
ların sigorta işlemleri ile ilgili özel bir protokol mevcut değildir. Sigorta işlemleri, ilgili yasada 
öngörüldüğü şekilde yaptırılmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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3, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, İstanbul - Avcılar'da bir çöp fabrikası kuru
lup, kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/466) 

'• . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ve talep ederim. 
5.11.1992 

. " . . ' < : Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
1 Kasım Belediye seçimleri için yaptığınız propaganda konuşmalarında Avcılar ilçesine bir 

çöp fabrikası kuracağınızı söylediğiniz iddia edilmektedir. 
1. Bu iddia doğru mudur? 
2. Şimdi bu vaadinizde duruyor musunuz? 
3. Duruyorsanız, nasıl ve ne zaman gerçekleştireceksiniz? 

" / ' . ' ' T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : R02.0.003/002/00102 11.1.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hgi: û)TBMM Başkanlığınm 12.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/466-2812/13885 
Eayılı yazısı. 

. h) TBMM Başkanlığının 10.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/466-2812/13885 sa-
yıh yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgi (a) yazısı ekinde gönderilen Konya Mil
letvekili Mustafa Ünaldı'nın yazılı som önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın İstanbul'da Çöp Fabrikası Kurulup, Kurulmaya

cağına İlişkin "fazılı Soru önergesi Cevabı 
1. Bilindiği üzere, İstanbul Şehrimizin çözmek zorunda olduğu önemli problemlerden 

birisi çöp sorunudur. Bu sorunun çözümlenmesi amacıyla muhtelif fizibilite çalışmaları yapıl
mıştır. Bu fizibilite çalışmaları sonucunda en uygun çözümün modern çöp fabrikaları kurul
ması olduğu görülmüştür. Bu yöntemle katı artıkların değerlendirilip örneğin kömür elde ede
rek Türk Ekonomisine katkı sağlanması mümkün bulunmaktadır. 

2. İstanbul'da bulunan çöp toplama merkezlerinin çevre sorunu da yarattığı göz önüne 
alınarak aralarında Ayalar İlçesinin de bulunduğu muhtelif çöp toplama merkezlerine yakın 
bölgelerde modern çöp fabrikalarının kurulması planlanmıştır. Çevre Bakanlığının bu konu
daki çalışmaları da son aşamaya gelmek üzeredir. 

3. Sözkonusu projeyi gerçekleştirmek amacıyla Çevre Bakanlığınca teknik mahiyette ça
lışmalar ve Bakanlığıma bağlı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca Dış Finansman imkânları 
üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu amaçla ilk aşamada İslam Kalkınma Bankası ile ge
rekli temaslar kurulmuştur. 1993 yılı içerisinde bu çalışmaların sonuçlandırılarak Uluslararası 
ihale aşamasına gelinebileceği düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tüm bakanlıklarda 20 Kasım 1991 tarihinden 
bugüne kadar üçlü kararname ile atanan yöneticilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Akın Gönen'in yazılı cevabı (7/476) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Soru : 
20 Kasım 1991 tarihinden bu yazılı soru önergesinin cevaplandırıldığı güne'kadar tüm Ba

kanlıklarda üçlü kararname ile kimler Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Genel 
Müdür yardımcısı olarak atanmışlardır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı " 

Sayı : B.02.0.006/391 1 , 29.12.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi '. 16.11.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/476-2832/13949 sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevaplan^ 

dırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevaplandırıl
masını tensip ettikleri konuya ilişkin cevap, Resmî Gazete'nin 20.11.1991 tarihinden itibaren 
taranması sonucu hazırlanmış olup, aşağıda sunulmaktadır. 

Soruda sözü edilen atamalar Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda atama usulüne ilişkin 2451 
sayılı Kanunun 2 nci maddesini ilgilendirmekte olup, bu Kanun kapsamında 20.1İ.1991 tari
hinden bu yana müşterek kararla 423 atama yapılmıştır. 

Bu atamalarla ilgili diğer bilgiler Resmî Gazete'lerhı değişik sayılarında mevcuttur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Akın Gönen 
Devlet Bakanı 

5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım 1991'den bugüne kadar KİT yönetim 
kurullarına atanan şahıslara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
yazılı cevabı (7/479) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman Demirci tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Soru : 
20 Kasım 1991 tarihinden bu yazılı soru önergemin cevaplandırıldığı güne kadar, kimler 

KİT'lerin Yönetim Kurulu Başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.0Ö4/2.01/08201 29.12.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 16.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/479-2836/13953 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Gaffar "Yakın tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevaplan

dırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevaplandırıl
masını tensip ettikleri "KİT'lerde Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Üyeliklerine Atamalar"a 
ilişkin olarak hazırlanmış bulunan cevap aşağıda sunulmuştur. 

Buna göre; 20.11.1991 tarihinden bu yana, KİT Yönetim Kurulu Genel Müdürü ve Yöne
tim Kurulu Başkanhklanna 42 atama, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 115 atama olmak üzere 
toplam 157 atama yapılmış' olup, söz konusu atamalara ilişkin bilgiler Resmî Gazetelerde anı
lan tarihten itibaren neşredilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

6. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek Planlama Kurulu Geliştirme ve 
Destekleme Fonundan belediyelere ayrılan kaynaklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Tansu Çiller'in yanlı cevabı (7/481) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü

saadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

s Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

9 Kasım 1992 tarihli Hürriyet Gazetesinde İsparta sevginizin alevlendiği ve Başkanlık etti
ğiniz Yüksek Planlama Kurulu Geliştirme ve Destekleme Fonundan Belediyelere ayrılan kay
nağın üçte birini İsparta'ya aktardığınız belirtilmektedir. "Yardım sağlanmasıylailgüi olarak ev
velce çeşitli yazılı ve sözlü sorularımda Giresun ti ve İlçe belediyelerinin ihtiyaçlarını dile getir
miş ve nasıl yardımcı olunacağını sormuştum. 

Sorular : , 
1. Türkiye sadece İsparta ilinden mi meydana gelmiştir, diğer iller ve ilçelere bu fondan 

kalan miktarları nasıl dağıtmayı düşünüyor sunuz? 
2. Giresun İl ve İlçe belediyeleri bu fondan ne kadar miktar yararlanacaktır. 
3. Belediyelerle ilgili diğer kuruluşlardan da Giresun belediyelerine maddî katkılar ola

cak mıdır? 
4. Türkiyemizde mahallî hizmetleri yürüten tüm belediyeler bu yardımlardan istifade edi

yor mu? Yardımlar politikalarına göre mi ayarlanmaktadır? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.003/002/04259 , 5.1.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) TBMM Başkanlığının 16.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/481-2860/13998 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 20.11.1992 tarih ve B.02.0.KKG/106-2328/07787 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 26.11.1992 tarih ve B.02.0.006/393 Sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Giresun Milletvekili Rasim 

Zaimoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
Devlet Bakanlığının (Sayın Akın Gönen) 26.11.1992 tarih ve 006/393 sayılı yazısı ekinde 

intikal eden Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun yazılı soru önergesine cevap olarak ha
zırlanan not * 

Soru Tin cevabı : 
1. a) Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkındaki 27.11.1984 tarih ve 84/8800 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın fonun kullanım alanlarını belirleyen 3 üncü mad
desinin (d) bendine göre belediyelerce toplu konut mahallerinin kamulaştırma ve diğer şekil
lerde temini için ve alt yapı hizmetlerinin desteklenmesinde Geliştirme ve Destekleme Fonu'
ndan Yüksek Planlania Kurulu Kararları ile kaynak tahsis edilebilmektedir. 

b) Belediyeler bu fon'dan kaynak taleplerini sözkonusu fonun idaresi ile sorumlu olan 
. Toplu Konut İdaresine bildirmektedirler. Bu idare kendilerine gelen taleplerde encümen kara

rı, proje, metraj ve'keşifleri, gerekçe raporu ve dilekçe zorunluluğu aramakta, bu belgeler ek
sik ise tamamlattırmak suretiyle Yüksek Planlama Kurulunda bir karara bağlanmak üzere Ku
rul Başkanlığına sunmaktadır. 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Kurulun sekre-
terya görevini yürüten Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, konuyla ilgili olarak Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının görüşlerini almakta ve sözkonusu görüşlerle birlikte talepleri Yüksek Planlama Ku-
rulu'na sunmaktadır. Talepler Kurul Kararına bağlandıktan sonra karar, Toplu Konut İdaresi
ne gönderilmekte, idare de belediyelerin hakedişleri ve fon'un finansman durumuna göre öde
mede bulunmaktadır. 1992 yılında 3 Yüksek Planlama Kurulu kararıyla toplam olarak talebi 
bulunan 205 belediyeye fon'dan 1 076 884 648 177 TL. tahsis edilmiştir. Yukarıda da belirtildi
ği gibi bu tahsisler belediyelerin taleplerine dayanmakta, herhangi bir ayırım gözetilmemektedir. 

- Ayrıca 6.3.1992 tarih ve 92/T-14 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile toplam olarak 
918 belediyenin 31.12.1991 tarihine kadar İller Bankasından aldıkları kısa vadeli kredilerin, bu 
tarih itibariyle borç bakiyesi olan 379 130 188 961 TL.'nın faizi ile birlikte Geliştirme ve Des
tekleme Fonu'ndan İller Bankasına ödenmesi ve bu miktarın sözkonusu belediyelerce 15 yılda 
eşit taksitlerle fona iadesi imkânı sağlanmıştır. Diğer bir ifade ile sözkonusu 918 belediyeye 
379 milyar TL.'nı aşan bir kaynak kolaylığı sağlanmıştır. 
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c) Geliştirme ve Destekleme Fonunun gelirleri, yükümlülükleri karşısında yetersiz kal
makta, protokole bağlı ivedi ve öncelikli ödemeler dahi sürekli ertelemek' olarak karşılanabil
mektedir. Halen bu fonda kaynak mevcut olmayıp; fon açığı 30 Ekim 1992 tarihi itibariyle 
4 trilyon TL.'sına ulaşmış bulunmaktadır. Yukarıda l/b maddesinde belirtilen 205 belediyeye 
tahsis olunan miktara karşılık 1.12.1992 tarihine kadar 174 961 964 846 TL. ödeme yapılabil
miştir. 918 belediyenin borçları için ise, 379 milyar TL'nı aşan tahsise tarşıhk faizleri ile birlikte 
yapılan ödeme 536 milyar TL'nı bulmaktadır. 

Soru 2'nin cevabı : , 
1 inci maddede belirtildiği gibi Belediyeler taleplerini Toplu Konut İdaresine bildirmekte 

ve bu idare kendisine gelen talepleri (l/b) paragrafında belirtilen işlemleri tamamlamak sure
tiyle Yüksek Planlama Kurulu Başkanlığına iletmektedir. Yüksek Planlama Kurulu Sekreter-
yasına intikal ettirilmiş bulunan listelerde Giresun ti ve İlçe belediyeleri ile UgilMıerhangi bir 
talep bulunmamaktadır. 

Soru 3'ün cevabı : , 
Belediyelerle ilgili olarak yatırım programında İller Bankası programı içinde çeşitli hiz

metler yer almaktadır. Bu cümleden olarak 1992 yılı yatırım programında yer alan Giresun İl 
ve İlçe belediyeleri ile ilgili projeler ekli olarak sunulan (Ek : I-A) listede görülmektedir; Aynı 
projeler için 1993 yılı ödenek istekleri de aynı üstede yer almıştır. Ayrıca 1992 yılı programında 
yer almayan ve 1993 yılı yatırım programında dikkate alınmak üzere tiler Bankası kanalı ile 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına intikal ettirilmiş olan Giresun ti ve İlçe belediyelerin
den Alucra, Eynesil, Görele ve Şebinlcarahisar içmesuyu projelerinin 1993 yılı programına alın
ması ile ilgili program çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca tçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Mahallî İdareler Fonundan da belediyelere bu 
Bakanlıkça destek yapılmaktadır. 

- Soru 4'ün cevabı : 
Bugünkü Hükümetin göreve başladığı 20 Kasım 1991 tarihinden bu yana Geliştirme ve 

Destekleme Fonundan belediyelere kaynak tahsisi hususunda Yüksek Planlama Kurulu tara
fından üç karar alınmıştır. Bu kararların tamamında yukarıda (l/b) paragrafında belirtilen usul 
içinde Toplu Konut tdaresine gelen ve bu idare tarafından Kurul Başkanlığına intikal ettirilen 
talepler aynen yer almış ve Kurulun Karar alma süreci içinde Kurula intikal eden listelerde bir 
değişiklik yapılmamıştır. Sözü edilen üç kararla yukarıda (l/c) maddesinde belirtildiği üzere 
talepte bulunan 205 belediyeye kaynak tahsisi yapılmıştır. Bu konuda, yukarda (l/b) madde
sinde belirtilen usul dışında bir husus sözkonusu olmamaktadır. 

Giresun ti ve tlçe belediyelerinin tiler Bankasının 1992 Yatırım Programında yer alan pro
jeleri ve 1993 talepleri 
İçmesuyu : 

Proje adı 

Giresun 
Dereli 
Çavuşlu 
Çanakçı 
Keşap 
Bulancak 
Doğankent 

Toplam 
proje tutarı 

11 000 
4 200 
1 700 
5 700 

350 
350 

5 000 

1992 Yılma 
kadar yapılan 

harcama 

5 855 
3 360 

860 
300 
— 
— 
— -

1992 Yılı 
ödeneği 

(x) 
4 500 (225) 

800 (40) 
800 (40) 

2 000 (100) 
300(15) 
300(15) 
300 (15) 

(Milyon TL.), 

1993 Yılı 
ödenek talebi 

3 500 
Tamamlandı 

1 700 
2700 

500 
4 000 
3 700 

(x) Parantez içindeki rakamlar belediye payıdır. 
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Kanalizasyon : 

Proje adı 

Giresun 
Bulancak 

B : 53 

Toplam 
proje tutarı 

40 000 
16 000 

12. 

1992 Yılma 
kadar yapılan 

harcama 

31 158 
12 000 

1 .1993 

1992 Yıh 
Ödeneği 

5 410 (270) 
(xx) 

0 : 2 

(Milyon TL.) 

1993 Yıh 
ödenek talebi 

5 000 
3 000 

(xx) Tamamlanacağı düşünülerek 1992yılında ödenek konulmamış ancak tamamlanamadığı 
anlaşıldığından 1993 yılı için ödenek önerilmiştir. 

7. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin öncelikli iller kapsamına 
ne zaman alınacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı ce
vabı (7/482) 

v • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa

delerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Giresun'da yayınlanan İleri Gazetesinin 9.11.1992 tarihli nüshasında, Giresun'un öncelikli 
yöre kapsamına alınacağı belirtilmekte olup, 

Soru : 
Giresun'un öncelikli yöre kapsamına alınacağı doğru mudur? Doğru ise bu konuda bir 

tarih verebilir misiniz? 
T C . 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.003/002/00030 - . ' • 5.1.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: a) TBMM Başkanlığının 16.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/482-2861/13999 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 20.11.1992 tarih ve B.02.0.KKG/1O6-2327/07786 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 26.11.1992 tarih ve B.02.0.006/392 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Giresun Milletvekili Rasim 

Zaimoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Tespiti ve Giresun ilinin Sosyö-Ekonomik 

Gelişmişlik Durumu 
Bilindiği Üzere Kalkınmada öncelikli Yöreler (K. ö. Y.) Devlet Planlama Teşkilatı tarafın

dan yapılan "ti ve İlçelerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti" araştırması 
sonuçları da dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit ve ilan edilmekte, yıl içerisin
de yapılabilecek değişiklikler ise Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile mümkün olmaktadır. 
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1985 yılında Türkiye genelinde ve toplam 616 ilçeyi kapsayan ilçe bazında yapılan araştır
mada, Giresun iline bağlı ilçelerin gelişmişlik sıralamasındaki yerleri ise aşağıda görüldüğü 
gibidir; 

tlçe 616 tlçe Sıralamasındaki Yeri 

Merkez 39 
Bulancak 285 
Eynesil 309 
Görele 351 
Keşap . • 359 
Tirebolu 376 
Şebinkarahisar 437 
Espiye 482 <• / 
Dereli 506 
Alucra 524 
ti veya ilçelerin K.Ö.Y. listesine alınması veya bu liste içerisinde değişiklik yapılabilmesi 

için öncelikle yapılan araştırmalarda yer alan göstergelerin kapsam değişikliğini gerekli kıla
cak şekilde değişip, değişmediğine bakmak gerekmektedir. Yörelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
açısından değerlendirilmesine ilişkin göstergeler, belirli zaman aralıkları ile irdelenmekte ve bu 
değişikliklere göre gereken kararlar alınmaktadır. Ancak bu konudaki esas amaç mümkün ol
duğu ölçüde zamanla gelişme gösteren yörelerin K.Ö.Y. kapsamından çıkartılarak bu yörelerin 
daraltılması yönündedir. 

Halen uygulanmakta olan Kalkınmada öncelikli Yöreler listesi, 16.10.1992 tarih ve 21377 
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Buna göre Giresun ili bu kapsamda.yer al
mamaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilatınca çalışmaları başlatılan ilçeler bazında geliş
mişlik seviyesinin tespiti araştırmasının sonuçlanması durumunda, Giresun İline bağlı ilçele
rin Katlanmada öncelikli Yöreler kapsamına alınıp alınamayacağı hususu yeniden değerlendi
rilecektir. 

8. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, kamu kuruluşlarına personel alımlarının 
merkezi sınav sistemiyle yapılacağı şeklinde bir gazetede yer alan beyanına ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümtttk Bakanı Sümer Oral'm yazılı cevabı (7/490) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğinin yapılmasını ̂ rz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Sabap gazetesinin 16 Ekim 1992 tarihli nüshasında Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sü
mer Oral'm "Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral Sabah'a -Memur alımı Merkezî sistemle 
yapılacak- dedi" başlığını taşıyan beyanı ve bu beyana dayalı olarak "Devlete Kapılanma'da 
torpile son verecek ve politikacıyı iş arayanların baskısından kurtaracak yeni bir düzenleme-
getiriliyor" şeklinde haber yayınlanmıştır. 
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Kamu Kurum ve,kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı personelin "merkezî sınav" sistemiyle 
alınması hususunda da grubumuzca Meclis Başkanlığına 13.10.1992 tarihinde, Sayın Bakanın 
beyanından bir kaç gün önce, bir kanun teklifi sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında, grubumuzca aynı düşünceyi taşıyan bir hükümet üyesi ve iktidar 
olarak; 

Soruları : 
1. Basında yer alan bu haberi tekzip etmediğinize göre söz konusu beyanatınıza sahip 

çıktığınız anlaşılmaktadır. Başta bakanlığınız olmak üzere hükümet bu konuda samimi midir? 
Samimi iseniz çalışmanız ne safhadadır? 

2. Kamu kuruluşlarına merkezi sınavla personel alınması düşüncesinde olan bir hükü
metin 13.10.1992 tarihinde grubumuzca verilen kanun teklifi hakkındaki görüşü nedir? 

3. Bu konuda herhangi bir çalışmanız yok ise grubumuzca verilen kanun teklifini olum
lu karşılayıp sonuçlandırmayı düşünüyor musunuz? / 

4. Bu konuda bir çalışmanız yoksa ve grubumuzca hazırlanan kanun teklifine de olum
lu bakılmıyorsa basında yer alan ve tekzipte etmediğiniz beyanınızla bu tutumunuzu nasıl bağ
daştırıyorsunuz? ve tutumunuzun samimiyet derecesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

5. Basında yer alan bu beyanınızla grubumuzca verilmiş olan kanun teklifine sahip çık
mış olmuyormusunuz? ve bu teklifin süresi içerisinde görüşülmesine destek olmadığınız tak
dirde bir çelişki içine düşmeyecek misiniz? 

6. Basında yervalan bu beyânınızla teklifimize sahip çıktığınıza göre bu tekjifin kanun
laşması konusunda ne düşünüyorsunuz? ve teklifin kanunlaşması konusunda Meclis içinde bir 
gayretiniz olacak mı? 

7. Şayet bu kanun teklifine Meclis içinde sahip çıkmaz iseniz basında yer alan beyanı
nızla, iş bulma düşüncesiyle devlet kapılarında yığılan ve partizanca uygulamalara muhatap 
olan, iş değil adam aramak durumunda kalan on binlerce gencimizin hisleriyle oynamış ve duygu 
sömürücülüğü ve oy avcılığı yapmış olmuyor musunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü . 
Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115570-1171 ' . " > - • 30.12.1992 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 18.11.1992 tarih ve Kan. 

Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00-02-7/490-2880/14079 sayılı yazınız ve eki. 
tlgi yazınız ve eki Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in kamu kuruluşlarına personel 

alımlarının merkezi sınav sistemi ile yapılacağı şeklinde gazetede yeralan beyana ilişkin soru 
Önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 1.12.1991 tarih ve 21068 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Hükümet Prog
ramı "nda kamu personelinin istihdam şekillerini, işe alınmalarını, hizmetiçi eğitimlerini, yük
selmelerini, hak, ödev, yetki ve sorumluluklarını, aylık ve diğer özlük haklarını, sosyal güven
liğini sağlayan emeklilik rejimini, sosyal hak ve yardımlarını kapsayacak çağdaş bir Devlet Per
sonel Reformunun gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 
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Hükümet Programında öngörülen ve kamu personelinin merkezi sınavla seçilmesine iliş
kin düzenlemeleri de içeren Devlet Personel Reformu çalışmaları başlatılmış ve sonuçlandırıl
mak üzeredir. 

öte yandan, soru önergesinde sözü edilen kanun teklifi ile, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ilik defa memur, işçi veya sözleşmeli olark alınacakların öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi sınavla seçilmesi öngörülmekte olup, esas itibariyle ka
mu personelinin ÖSYM tarafından yapılacak merkezi sınavla seçilmesi uygun görülmekle bir
likte, bu hususun; Hükümet programında öngörülen Devlet Personel Reformu çerçevesinde ele 
alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük 
Bakam 

9. ~ İstanbulMilletvekili Adnan Kahveci'nin, akaryakıt sektöründe sahtecilik ve kaçak
çılığın crttığt iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Er
sin ftyralyah'mn yazılı cevabı (7/492) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : Akaryakıt sektöründe kaçakçılığın ve sahteciliğin arttığına dair duyumlar alıyo
rum. Bu İcapsamda sahtecilikle ilgili olarak solventlerin ucuz olarak ithal edilip, akaryakıta 
karıştırıldığına dair şikâyetler bana intikal etmiştir. < 

1. Türkiye'de, aylar itibariyle hangi tür petrol türevi solventler ithal edilmiştir? Miktarla
rı 09-50-91 ve 92 için nedir : 

2. Bu solventlcri ithal edenlerin hangi sanayi tesislerine bunları sattıklarına dair Maliye 
Bakanlığı bir inceleme yapmış mıdır? 

3. Solventlerin akaryakıta karıştırıldığına dair iddialar vardır. Bu konuda TÜPRAŞ, Petrol 
Ofisi ve Maliye Bakanlığı ve ayrıca İçişleri Bakanlığı bünyesinde herhangi bir araştırma ve tah
kikat yapılmış mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B.15.0;APK.0.23-300-2008 28.12.1992 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Devlet Bakanlığının 26.11.1992 tarih ve B.02.0.006/401 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilmiştir önerge cevabı ile ilgili 
bilgiler ekte gönderilmektedir. 

-Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

1 . ' ' - ' • ' ı - ' • 
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İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Soru önergesi Cevapları 

Soru : Akaryakıt sektöründe kaçakçılığın ve sahteciliğin arttığına dair duyumlar alıyo
rum. Bu kapsamda sahtecilikle ilgili olarak solventlerin ucuz olarak ithal edilip, akaryakıta 
karıştırıldığına dair şikayetler bana intikal etmiştir. 

1. Türkiye'de aylar itibariyle hangi tür petrol türevi solventler ithal edilmiştir? Miktarla
rı 89-90-91 ve 92 için nedir? 

Cevap : Türkiye'de 1989, 1990, 1991 yılları ve 1992 döneminde Ocak-Ağustos ayları itiba
riyle ürünler bazında yapılan solvent ithalatı (M. Ton) ekli listede gösterilmiştir. 

Soru : Bu solventleri ithal edenlerin hangi sanayi tesislerine bunları sattıklarına dair Ma-
Iiye Bakanlığı bir inceleme yapmış mıdır? 

Cevap : Maliye ve Gümrük Bakanlığından alman bilgiye göre; 1615 sayılı Gümrük Kanu
nu hükümlerine göre ithal eşyası üzerindeki gümrük idarelerinin sorumluluğu, fiili ithal aşa
masına kadar devam etmektedir. Fiili ithalattan sonra bir eşyanın akibetini araştırmak güm
rüklerin görev ve yetki alanı dışında kalmaktadır. 

Bu bakımdan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 92/2 sayılı tebliğin yayımlandığı 14.2.1992 
tarihine kadar ithali herhangi bir merciin iznine tabi olmayan solventlerin ithalinden sonra, 
bunların nerede kullanıldığına ilişkin bir incelemenin yaptırılmadığı bildirilmektedir. 

Soru : Solventlerin akaryakıta karıştırıldığına dair iddialar vardır. Bu konuda TÜPRAŞ, 
Petrol Ofisi ve Maliye Bakanlığı ve ayrıca İçişleri Bakanlığı bünyesinde herhangi bir araştırma 
ve tahkikat yapılmış mıdır? \ • • •• 

Cevap : TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünce, solventlerin akaryakıta karıştırıldığına dair iddi
alarla ilgili ilk yazılı müracaat Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne 
29.1.1990 tarihinde yapıldığı, o tarihten bugüne kadar sürdürülmekte olan görüşme, toplantı 
ve yazışmaların tümünde ve en son olarak 3.9.1992 tarihinde T.C. Başbakanlık Müsteşarlığına 
gönderilen yazıda da belirtildiği üzere söz konusu haksız kazancın vergilendirme yönteminden 
dolayı oluşan büyük fiyat farkından kaynaklandığı ifade edilmiş ve DFİF (Destekleme Fiyat 
İstikrar Fonu)'in artırılmasının bu dengesizliği ortadan kaldırabileceği böylelikle haksız ka
zancın önlenebileceğinin belirtildiği bildirilmiştir. 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise; yan ürünlerin akaryakıta karış
tırıldığına dair iddiaların ortaya çıkması üzerine, bayi istasyonlarında yapılan denetimler artı
rılmış, mevcut denetim elemanlarının yanısıra 150 civarında personelin de yurdun çeşitli yöre
lerinde kontrollere başladığı, ayrıca İçişleri Bakanlığı elemanlarının istasyonlarda başlattığı de
netimlere Ofisçe de bir temsilci verildiği ve bu şekilde oluşturulan heyetlerle istasyonların kont
rolüne iştirak edildiği bildirilmektedir. 

1992 yılında yapılan denetimler sonucu Petrol Ofisi laboratuvarlarında 4131 adet numu
nenin analizinin yapıldığı ve neticelerin ilgili birimlere bildirildiği, istasyonlardan alınan nu
munelerin tahlili uygun çıkmayan bayilere birinci defada 10 000 000 TL. ceza uygulandığı, te-
rerrürü halinde bayiliklerinin feshedildiği bildirilmektedir. 

Petrol Ofisi İstasyonlarındaki satışlarda yakıtın Ofis'ten alınıp alınmadığının kontrolü için 
"Marker" (Markalayıcı) uygulamasına geçilmesine karar verildiği ve Marker alımı için ihaleye 
çıkıldığı, öncelikle Marmara yöresinde başlatılacağı bildirilen bu uygulamada müsbet netice 
alınması halinde yaygınlaştırılacağı belirtilmektedir. 
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İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, yapılan kontrollerde, istanbul Kocaeli ve Zon
guldak İllerinde, 27 olayda 35 sanık ve 28 000 litre solventlerle karışık benzin ele geçirilmiş 
olup, Adlî makamlara sevk edilen sanıklardan biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştır. 

Bu olayla ilgili olarak Adliye'yc sevk edilen sanıklar hakkında T.C.K.'nun 363 üncü mad
desine göre, ticarete hile karıştırmak suçundan, işlem yapıldığı bildirilmiştir. 

Türkiye'de 1989, 1990 ve 1991 yılları itibariyle ürünler bazında yapılan solvent ithalatı (M. 
Ton) : 

Ürün Adı 1989 1990 1991 

Hexane 
Heptane 
White Spirit 
Tbluen 
Benzen 
Solvent Nafta 
Diğerleri 

3 124 
1 783 
1 405 

32 465 
337 
574 

21 402 

7 241 
1 253 

23 047 , 
32 343 

41 
849 

42 475 

34 889 
498 

97 531 
, 43 726 

9 
1 232 

137 026 

Toplam 61 091 107 249 314 911 
Ocak-Ağustos 1992 dönemindeki fiili solvent ithalatı (M. Ton) : 

Ürün Adı Miktarı 

Hesane 
Heptane 
White Spirit 
Tbluen 
Benzen 
Solyent Nafta 
Diğerleri 

43 644 
2 197 

91 922 
48 438 

7 
1 345 

569 

Toplam 188 121 

10. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kumarhanelere ilişkin sorusu ve Tu
rizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/495) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm Bakanı Tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Beceri ve şansa dayanan fiş, jeton veya para gibi oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı 
veya oyun makineleriyle veya iskambil kağıtlarıyla oynanan talih oyunları olarak anılan "Halk 
deyimiyle Kumarhanelerle" ilgili, 

1. Türkiye hudutları dahilinde yukarıdaki şekilde çalışan kumarhanelerin kaç adet ol
duğunu, bunların hangi şehir, kasaba ve köylerde bulunduğunun bildirilmesi? 
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2. Anılan kumarhanelerden Mâliye Bakanlığı olarak herhangi bir vergi alınıp, alınmadı
ğının keza bildirilmesi? 

3. Bu gibi yerlerin açılışında hangi makam ve merciler tarafından hangi belgelere istina
den ruhsat verildiğinin tarafıma bildirilmesi? 

X C. 
Turizm Bakanlığı 

işletmeler Genel Müdürlüğü 
Sayı : Tes. D. Bşk. 534-9446-14156-30838 28.12.1992 

Konu : Talih oyunları salonları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : a) 18.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lÖ.00.02-7/495-2888/14112 sayılı, 
b) 21.11.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/495-2888/14112 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in ilgi (a) yazıları ekinde yer alan ve Ba

kanlığımıza yöneltilen, talih oyunları salonlarına ilişkin yazılı soru önergesinin 1 ve 3 üncü fık
ralarında sorulan hususlar incelenerek, yazımız ekinde cevaplandırılmıştır. 

Sözkonusu soru önergesinin 2 nci fıkrası, Maliye ve Gümrük Bakanlığını ilgilendirdiği için 
cevaplandırılamamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Abdulkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

Cevap : 1. 
Bakanlığımızdan işletme iznine haiz talih oyunları salonları 
ili ilçesi Tesisin Adı 

Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Kumköy-Manavgat 
Titreyengöl-Manavgat 
Beldibi-Kemer 
Şehir Merkezi ' 
Şehir Merkezi 
Lara Yolu , 
Konyaaltı 
Kuşadası 
Kuşadası 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Ankara-tzmir Karayolu 
Uludağ 

Seyhan Oteli 
Büyük Sürmeli 
Ankara Hilton 
Merit Altınel 
Ankara Dedeman 
Antalya Dedeman 
Talya Oteli 
Cesars Oteli 
Saray Regency 
Antalya Ramada Resort 
Sheraton Voyager 

^ Club Hotel Sera 
Ofo Oteli 
Falez Oteli 

• Korumar Oteli 
Onur Oteli 
Çelik Palas Oteli 
Kervansaray Termal 
Almira Oteli 
Grand Otel Yazıcı 
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tli İlçesi Tesisin Adı 

Bursa 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İçel 
İçel 
İzmir 
İzmir 
Muğla 
Muğla 

Uludağ 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Silivri 
Kumburgaz 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Marmaris 
Marmaris 

Kervansaray Uludağ 
İstanbul Hilton 
The Marmara 
Sheraton Oteli 
Ramada Oteli 
Suadiye Princess 
Olcay Oteli 
İstanbul Dedeman 
Büyük Sürmeli 
Conrad Oteli 
Müveppc Oteli 
Akgün II Oteli 
Çınar Oteli 
Maçka Oteli 
Büyük Tarabya 
Klassis Oteli 
Marin Oteli 
Mersin Hilton 
Mersin Ramada 
Büyük Efes Oteli 
İzmir Hilton 
Lidya Oteli 
Altınyunus Oteli 
Toplam Salon Sayısı : 43 

Cevap : 3. 
Talih oyunları salonlarına işletme izni verilebilme şartları 
Talih oyunlan salonlarına; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin (b) 

fıkrası uyarınca işletme izni Bakanlığımızca verilmektedir. 
Talih oyunları salonlarına ilişkin talepler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa bağlı ola

rak çıkartılan, Talih Oyunlan Yönetmeliği ile Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine 
İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Talih oyunları salonu açma izni; 31.8.1992 tarihli Talih Oyunlan Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla olmak üzere 6 il ve kış sezonun
da Bursa ilinin Uludağ Bölgesi ile sınırlandırılmıştır. Bu bölgeler dışında daha önce müktesep 
hak kazanmış işletmeler haricinde hiç bir işletmeye izin verilmemektedir. 

— Talih oyunları salonu kurma izni; 5 yıldızlı en az 500 yatak kapasiteli oteller ile en az 
500 yatak kapasiteli oteller ile en az 500 yatak kapasiteli 1 inci sınıf tatil köyü turizm işletmesi 
belgeli tesislere verilmektedir. 

— Yeni yönetmeliğe göre; talih oyunları salonu işletme izni almak isteyen gerçek kişiler
den; Devlet şahsiyetine karşı suç işlememesi, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar
dan hükümlü olmadığını belirten "İyi hal kâğıdı", Tüzelkişilerden ise, şirket statüsünün 
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yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi, şirket yetkililerini belirleyen imza sirküsü ve Ticaret Sicil 
belgesi, salonunun kiralanması halinde, tesis sahibi ile yapılan kira sözleşmesi istenilir. 

— Talih oyunları salonu kurulabilmesi için, salonun kurulacağı mahallin, oyun masaları 
ve oyun makineleri yerleştirilmiş 3 takım tefrişli projesi, belgelendirme komisyonunca uygun 
bulunması halinde, oyun masası ve oyun makinesi sayısı tespit edilir ve salon yatırım kapsamı
na alınır. 

— Talih oyunları salonu işletmecisi, yatırım kapsamına alınan salonda yer alacak oyun 
masası ve oyun makinesinin ithalini teminen ilgili mercilere sunulmak üzere uygun görüş tale
binde bulunur. Talep üzerine daha önce belirlenen kapasiteye göre Bakanlıkça uygun görüş verilir. 

Tefrişi yapılarak işletme izni için Bakanlığa başvuran işletmelerden istenilen belgeler 
— Oyun alet, masa ve makinelerin "Gümrük Giriş Belgesi"nin onaylı sureti 
— Talih oyunları işletmelerinin giderlerinin karşılanmasını teminen işletme sermayesi ola

rak, 500 000 $ (Beşyüz bin) ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında, açtırılan döviz tevdiat 
'i 

hesabı"na yatırıldığı belgelenir. 
— Talih oyunları salonlarında yasalara mevzuata uygun hareket edilmemesi ve yönetme

lik hükümlerine aykırı davranılmaması halinde Bakanlıkça verilen işletme izninin iptali sonu
cu, Maliye ve Gümrük Bakanlığına olan vergi borcu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
na olan sigorta borcunu karşılamak ve kalanını Bakanlığa irat kaydetmek üzere 600 000 $ (Al-
tıyüz bin) ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında herhangi bir Bankadan alınmış Teminat 
Mektubu. 

— Oyun masaları bulundurma izni karşılığı yıllık, 100 000 $ (yüz bin) ABD doları veya 
karşılığı, 15 adet oyun makinesine kadar 5 000 $ (Beş bin) ABD Doları, ilave her makine için 
ise, 400 $ ABD Doları karşılığı TL. alınır. 

— Bakanlıkça belirlenen kuralları içeren "İşletme tçi Talimatı" onaylanmak üzere istenilir. 
— Yukarıda belirtilen belgelerle, yapılan işletme izni talebi üzerine, tesis mahallinde Ba

kanlık Kontrolörünce yapılan teknik denetim sonucu hazırlanan raporun, Belgelendirme Ko
misyonunca uygun görülmesi halinde, işletmeciye işletme izni, onaylanan İşletme tçi Talimatı 
ve daha önce ücreti yatırılmış giriş kartları ile salonda oynanacak, fiş ve jeton fiyatlarıyla bir
likte verilir. 

11. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kumarhanelere ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/496) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularının Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Beceri ve şansa dayanan fiş, jeton veya para gibi oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı 
veya oyun makineleriyle veya iskambil kağıtlarıyla oynanan talih oyunları olarak anılan "Halk 
deyimiyle kumarhanelerle" ilgili, 

1. Türkiye hudutları dahilinde yukarıdaki şekilde çalışan kumarhanelerin kaç adet ol
duğunu, bunların hangi şehir, kasaba ve köylerde bulunduğunun bildirilmesi? 
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2. Anılan kumarhanelerden Maliye Bakanlığı olarak herhangi bir vergi alınıp, alınmadı
ğının keza bildirilmesi? 

3. Bu gibi yerlerin açılışında hangi makam ve merciler tarafından hangi belgelere istina
den ruhsat verildiğinin tarafıma bildirilmesi? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.02/138-559-00051 4.1.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: a) 18 Kasım 1992 tarihli ve Kan. Kar. Md. Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/495-2889/14113 

sayılı yazınız. 
b) 15.12.1992 tarih ve B.07.0.GEL.0.73/138-559/93019 sayılı yazımız. 
istanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder tarafından kumarhanelerle ilgili olarak 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde; 
1. Kumarhanelerin açılışında hangi makam ve merciler tarafından hangi belgelere isti

naden ruhsat verildiğinin, , 
2. Türkiye hudutları dahilinde çalışan kumarhanelerin İcaç adet olduğunun, bunların hangi 

şehir, kasaba ve köylerde bulunduğunun, 
3. Anılan kumarhanelerden Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak herhangi bir vergi alı

nıp alınmadığının, 
bildirilmesi istenilmektedir. 
Soru önergesinde yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenilen hususlar, Turizm Ba

kanlığının görüşü de alınarak aşağıda açıklanmıştır. 
1. Talih oyunları salonlarına; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi

nin (b) fıkrası uyarınca işletme izni Turizm Bakanlığınca verilmektedir. 
Talih oyunlan salonlarına ilişkin talepler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa bağlı ola

rak çıkartılan Talih Oyunlan Yönetmeliği ile turizm yatınm ve işletmelerinin niteliklerine iliş
kin "yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Talih oyunları salonu açma izni; 31.8.1992 tarihli Talih Oyunlan Yönetmeliğin<Je,:yapılan 
değişiklik ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere 6 il ve İçiş sezo
nunda Bursa ilinin Uludağ bölgesi ile sınırlandırılmıştır. Bu bölgeler dışında daha önce mük
tesep hak kazanmış işletmeler haricinde hiç bir işletmeye izin verilmemektedir. 

Talih oyunlan salonu kurma izni; 5 yıldızlı en az 500 yatak kapasiteli oteller ile en az 500 
yatak kapasiteli 1 inci sınıf tatil köyü turizm işletmesi belgeli tesislere verilmektedir. 

Yeni yönetmeliğe göre; talih oyunlan salonu işletme izni almak isteyen gerçek kişilerden; 
Devlet şahsiyetine karşı suç işlemediği, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan hü
kümlü olmadığını belirten "İyi hal kâğıdı", tüzelkişilerden ise, şirket statüsünün yayımlandığı 
Ticaret Sicil Gazetesi, şirket yetkililerini belirleyen imza sirküsü ve ticaret sicil belgesi, salonu
nun kiralanması halinde, tesis sahibi ile yapılan kira sözleşmesi, istenilmektedir. 
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T Îih oyunları salonu kurulabilmesi için, salonun kurulacağı mahallin, oyun masaları ve 
oyun makineleri yerleştirilmiş 3 takım tefrişli projesi, Belgelendirme Komisyonunca uygun bu
lunması halinde, oyun masası ve oyun makinesi sayısı tespit edilmekte ve salon yatırım kapsa
mına alınmaktadır. 

Talih oyunları salonu işletmecisi, yatırım kapsamına alınan salonda yer alacak oyun ma
sası ve oyun makinesinin ithalini teminen ilgili mercilere sunulmak üzere uygun görüş talebin
de bulunmakta ve talep üzerine daha önce belirlenen kapasiteye göre Bakanlıkça uygun görüş 
verilmektedir. 

Tefrişi yapılarak işletme izni için Turizm Bakanlığına başvuran işletmelerden istenen bel
geler ise şunlardır : 

— Oyun alet, masa ve makinelerin "Gümrük Giriş Belgesi", 
— Talih oyunları işletmelerinin giderlerinin karşılanmasını teminen işletme sermayesi ola

rak 500 000 (beşyüzbin) ABD Doları veya karşılığı döviz tutarının, açtırılan döviz tevdiat hesa
bına yatırıldığına dair belge, 

-r- Talih oyunlarının salonlarında,yasalara, mevzuata uygun hareket edilmesi ve Yönetme
lik hükümlerine aykırı davranılması halinde Bakanlıkça verilen işletme izninin iptali sonucu, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına olan vergi borcu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
olan sigorta borcunu karşılamak ve kalanını Turizm Bakanlığı irat kaydetmek üzere'600 000 
(altıyüzbin) ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında herhangi bir bankadan alınmış teminat 
mektubu, 

— Bakanlıkça belirlenen kuralları içeren "işletme içi talimatı" (onaylanmak üzere), 
Ayrıca, oyun masaları bulundurma izni karşılığı yıllık 100 000 (yüzbin) ABD Dolan veya 

karşılığı, 15 adet oyun makinesine kadar 5 000 (beşbin) ABD Doları, ilave her makine için 
ise 400 (dörtyüz) ABD Doları karşılığı TL. alınmaktadır. 

Yukarıda belirtilen belgelerle yapılan işletme izni talebi üzerine, tesis mahallinde Bakanlık 
kontrolörünce yapılan teknik denetim sonucu hazırlanan raporun Belgelendirme Komisyonunca 
uygun görülmesi halinde, işletmeciye işletme izni, onaylanan işletme içi talimatı ve daha önce 
ücreti yatırılmış giriş kartları ile salonda oynanacak fış ve jeton, fiyatları ile birlikte verilmektedir. 

2. Türkiye hudutları dahilindeki Turizm Bakanlığı işletme iznine haiz talih oyunları sa
lonlarının sayısı 43 olup bunlar aşağıda gösterilmiştir. 

tli 

Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

1 İlçesi 

Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Kumköy-Manavgat 
Titreyengöl-Manavgat 
Beldibi-Kemer 
Şehir Merkezi 

Tesisin Adı 

Seyhan Oteli 
Büyük Sürmeli 
Ankara Hilton 
Merit Altınel 
Ankara Dedeman 
Antalya Dedeman 
Talya Oteli 
Cesars Oteli 
Saray Regency 
Antalya Ramada Resort 
Sheraton Voyager 
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tu 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İçel 
İçel 
İzmir 
İzmir 
Muğla 
Muğla 

B : 53 

İlçesi 

Şehir Merkezi 
Lara Yolu 
Konyaalu 
Kuşadası 
Kuşadası 
Şehir Merkezi . 
Şehir Merkezi 
Ankara-tzmir Karayolu 
Uludağ 
Uludağ 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
SUivri 
Kumburgaz 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Şehir Merkezi 
Marmaris 
Marmaris 

12.. 1 . 1993 

Tesisin Adı 

Club Hotel Sera 
Öfo Oteli 
Falez Oteli 
Korumar Oteli 
Onur Oteli 
Çelik Palas Oteli 
Kervansaray Termal 
Almira Oteli 
Grand Otel Yazıcı 
Kervansaray Uludağ 
İstanbul Hiltoh 
The Marmara 
Sheraton Oteli 
Ramada Oteli 
Suadiye Princess 
Olcay Oteli 
Dedeman Oteli 
Büyük Sürmeli 
Conrad Oteli 
Müvenpc Oteli 
Akgün II Oteli 
Çınar Oteli 
Maçka Oteli 
Büyük Tarabya 
Klassis Oteli 
Marin Oteli 
Mersin Hilton 
Mersin Ramada 
Büyük Efes Oteli 
İzmir Hilton 
Lidya Oteli 
Altınyunus Oteli 

O: 

3. Talih oyunları salonları genelde kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri ta
rafından işletilmektedir. 

Kurumlar vergisi, bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden he
saplanmakta ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi kanununun ticari kazanç hak
kındaki hükümleri uygulanmaktadır. 

öte yandan, Gelir Vergisi Kanununda bilanço esasında ticarî kazanç; teşebbüsteki öz ser
mayenin hesap dönemi sonundaki ve başındaki değerler arasındaki müspet fark olarak tanım
lanmıştır. Kurumlar vergisinde hesap dönemi (özel hesap dönemi hariç) bir takvim yılıdır. 
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Bir hesap dönemi içerisinde elde edilen kurum kazancı, hesap dönemini kapandığı ayı ta
kip eden dördüncü ay içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine kurumlar vergisi beyanna
mesi ile beyan edilmektedir. 

Bu hükümlere göre; talih oyunları salonlarını işleten kurumların, bu faaliyetleri sonucu 
elde edecekleri safi kurum kazancı, Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre yıl
lık kurumlar vergisi beyannemesi ile beyan edilerek vergilendirilmektedir. Bu kurumların gazi
no bünyesinde kumar oynatılması sonucu elde edecekleri kazançların da kurum kazancına da
hil edilerek vergilendirileceği tabiidir. 

Diğer taraftan, talih oyunları salonlarını işletenlerin dar mükellefiyete tabi kurum olma
ları halinde, vergileme tekniği açısından tam mükellef kurumlara nazaran bir farklılık bulun
mamaktadır. Kurum kazana, aynı hükümlere göre belirlenmekte ve aynı oranda vergilenmektedir. 

-Talih oyunları salonlarını işletenlerin gerçek kişi olmaları halinde ise gerçek kişilerin bu 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, ticari kazanç olarak beyan'edilmekte ve gelir vergisine 
tabi tutulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İline gümrük müdürlüğünün ne za
man kurulacağına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
_ 12.11.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Dışticaret işlemlerine konu olabilen çok sayıda ürün ve üreticinin yeraldığı halde, gümrük 
işlemleri bugüne kadar Eskişehir, Bursa, İstanbul ve İzmir Gümrük İdarelerince karşılanan, 
Kütahya ilimize gümrük müdürlüğü ne zaman kurulacaktır? 

T C . 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.GÜM.0.07.209-121 23.12.1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/501-2895/14122 sayılı, 18.11.1992 tarihli yazınız; 
İlgi'de kayıtlı yazı konusu, Kütahya ili'nde bir gümrük idaresi kurulması talebi ile ilgili 

olarak, Bakanlığımız denetim elemanlarınca ilin ithalat-ihracat miktarı, gümrük kurulması ha
linde karşılaşılacak iş hacmi v.s. hususların mahallinde tetkik ve tahkikatı devam etmekte olup, 
bu çalışmalar sonuçlandığında sözkonusu talep değerlendirilmeye alınacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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13. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Tbmarza îtçe Sağlık Ocağının Devlet Hasta
nesine çevrilip, çevrilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna'nın yazılı ce
vabı (7/508) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanmasını talep 

ediyorum. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kayseri'nin 50 km. güneyinde bulunan Tomarza ilçemiz nüfusu 50 bine yaklaşmış şirin 
bir ilçemizdir. Halen bir hastanemiz bulunmamaktadır, ancak bir sağlık ocağı mevcuttur. İlçe 
sakinlerimiz gerektiği şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Acil bir vakada il mer
kezine gitmek durumu hasıl oluyor, dolayısıyla il merkezlerindeki hastanelerde yığılmalara se
bep olmaktadır. 

Tbmarza ilçesindeki sağlık ocağının Devlet Hastanesine çevrilmesi halinde vatandaşları
mızın mağduriyeti bir ölçüde önlenmiş ve tedavi hizmetlerinde hiç bir zorluk olmadan fayda
lanmaları sağlanmış olacaktır. 

Sorularım : 
1. Tomarza ilçe sağlık ocağını Devlet hastanesine çevirmeyi düşünüyor musunuz? 
2. Düşünüyorsanız 1993 programına alabilir misiniz? 
3. Düşünmüyorsanız sebepleri nelerdir? 

T C . 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/55 8.1.1993 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 23.11.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/508-2905/141955 sayılı 
yazıları. 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak tarafından, Tomarza Sağlık Ocağı ile ilgili olarak 
verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'm Tomarza İlçe Sağlık Ocağının Devlet Hastane-
sine çevrilip çevrilmeyeceğine dair soru önergesinin cevabıdır : 

Soru : 1. "Tomarza İlçe Sağlık Ocağını Devlet Hastanesine çevirmeyi düşünüyormusu-
nuz?" 

Cevap : 1. Sağlık Ocakları, koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte birinci basamak teda
vi hizmetleri veren sağlık üniteleridir. Hastanelerimizde ise, birinci basamak ve yatarak tedavi 
hizmetleri verilmektedir. 
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Tomarza İlçemizde, sağlık ocağı ile birjikte, tedavi edici sağlık hizmetlerinin verildiği 10 
yataklı bir sağlık menkezi bulunmaktadır. Bu merkezde, her türlü acil müdahaleler yapılabil
mekte ve dahilî hastalıklar tedavi edilebilmektedir. 

Diğer taraftan, 11 904 merkez ve 42 669 toplam nüfusu bulunan Tomarza İlçemizin, Deve
li İlçesine uzaklığı 29 km. ve Kayseri'ye uzaklığı da 54 km.'dir. Sağlık merkezinde tedavi edil
meyen hastalar, Develi Devlet hastanesine veya hastane sayısı ve tedavi imkânları daha fazla 
olan Kayseri'ye sevkedilmektedir. 

Bu sebeplerle, şu anda acilen Devlet Hastanesi ihtiyacı bulunmayan Tomarza İlçemize has
tane planlaması yapılmamıştır. Ayrıca, her iki sağlık kuruluşunun fonksiyonlarının farklılığı 
ve fizik yapı olarak yetersizliği nedeniyle, sağlık ocağının hastaneye çevrilmesi mümkün olma
yıp, ihtiyaç halinde bir beldeye ayrıca hastane açılması yoluna gidilmektedir, 

Soru 2. "Düşünüyorsanız 1993 programına alabilir misiniz? 
Cevap 2. Yukarıda belirtildiği üzere, Tomarza İlçesinin acil hastane ihtiyacı olmadığı gi

bi, 1993 yılı yatırım programı hazırlanmış ve vizesi alınmış olduğundan, Devlet hastanesi ya
pılması için 1993 yılı yatırım programına ayrıca ek yatırım teklifi yapılması mümkün bulun
mamaktadır. 

Soru 3. "Düşünmüyorsanız sebepleri nelerdir?" 
Gevap 3. 11 904 merkez nüfusu ve 42 669 toplam nüfusu bulunan ve Develi Devlet hasta

nesine uzaklığı 29 km. olan Tomarza ilçemizde, tedavi edici sağlık hizmetlerinin verildiği 10 
yataklı bir sağlık merkezinin bulunduğu, bu merkezimizde, her türlü acil müdahalelerin yapı
labildiği ve dahili hastalıkların tedavi edilebildiği belirtilmiş idi. Gerek duyulan hallerde ise, 
hastalar, 29 km. mesafedeki Develi Devlet Hastanesine veya hastane sayısı ve imkânı daha faz
la olan ve 54 km. mesafede bulunan Kayseriye sevkedilmektedir. 

Görüldüğü üzere, Tomarza İlçemizde şu anda acilen Devlet hastanesine ihtiyaç bulunma
maktadır. Ancak, şartlar icap ettirir ise; hizmet gerekleri ve kamu yararı kriterleri ve Ulusal 
Sağlık Politikası ile belirlenen hedef ve stratejiler çerçevesinde, bu ilçemize Devlet hastanesi 
açılması cihetine gidilebilecektir. 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökiilmez'in, Türkoğlu-Dedeler Köyü Kuva-
cık mevkiindeki su tahliye kanalının temizlenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işleri Baka
nı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/512) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan yazılı soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandı

rılmasına delaletinizi saygıyla arz ederim. . 
Ahmet Dökülmez 

. Kahramanmaraş 
Soru : "Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Dedeler köyü Kuvacık mevkiinde bulunan 10 bin 

dönüm araziyi su altında bırakan suyun tahliye kanalının temizliğine DSİ tarafından 91 yılı 
seçim öncesi başlandı 500 metresi yapıldı. 2 500 metresine dokunulmadı. 2 500 metrelik kanal 
temizliği ne zaman yapılacaktır?" 
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T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.0O25/2-A/6032 30.12.1992 

Konu : K. Maraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in 
yazılı soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) T.B.M.M.'nin 23.11.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/512-2938/14290 sayılı 

yazısı. ' ^ 
b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 27.11.1992 gün ve ÖKM : 2-1040 sayılı yazısı. 
Türkoğlu-Dedeler köyü Kovacık mevkiindeki su tahliye kanalının temizlenmesine, ilişkin; 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in Tarım ve Köyişleri Bakanına yönelttiği, Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığınca da Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yerde, DSİ Genel Müdürlüğümüzce daha önceden açılmış bir tahliye kanalı 
bulunmadığı gibi, asıl isteğin Dedeler köyü ve arazisinde taşkınlara neden olan Kar deresinin 
ıslahı olduğu anlaşılmıştır. 

Buna göre; 1991 yılı itibariyle, anılan dere yatağının acil önlem almayı gerektiren takriben 
SOO m.'Iik bölümünde, makine imkânları ölçüsünde, geçici tedbir olarak dere yatağı tanzim 
çalışmaları yapılmıştır. 

. Daha sonra yapılan detaylı etütlerle soruna kalıcı çözüm getirilmesi amacıyla taşkın kont
rol tesislerinin yapımı planlanmış olup; bütçe imkânları dahilinde uygulama programlarına alın
masına, çalışılacaktır. 

Bu projenin gerçekleşmesi halinde ise taşkın sorunu büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

15. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, KİT'lerin ekonomimiz üzerindeki etkile
rine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/520) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun DPT'den sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. , . .-
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : KİT'lerin Türk ekonomisi üzerinde yük olduğunu hükümet beyan etti. 
1. KİT'lerin ürettiği ürünler (telefon, elektrik dahil) dünya fiyatlarından satın alınabil-

seydi (Gümrükten muaf), kaç milyar dolar daha ucuza mal olurdu? örneğin; kâğıdı, demirçe-
liki, petrokimya ürünleri v.b. Elektrik ve telefon için OECD averajı baz alınabilir. 

2. KİT'lere verilen kaynaklar (sermaye, bedava arsa, tesisler) dikkate alınarak KİT'lerin 
ekonomiye 1991 ve 1992 maliyetleri nedir? 

3. 1991 ve 1992 KİT açıkları kuruluş bazında nedir? KİT işçisi başına KİT açığı nedir? 
4. KİT açıkları olmasa ve bu kaynak üretime kaçırılabilse, kaç bin kişiye iş sahası açılır? 

(Değişik sektörlerden örnek vererek) 
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T,C, 
Başbakanlık 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
Sayı : KAF-VII-l-52360/TAH(92)-65422 31.12.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 27.11.1992 tarih ve 520-2968/14 393 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin KİT'lerin ekonomimiz üzerindeki etkilerine iliş

kin yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları ilişikte gönderilmektedir. 
Bilgilerini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci Tarafından Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'e 
yöneltilen sorular ve cevapları : 

Soru : 1. KİT'lerin ürettikleri ürünler (telefon, elektrik dahil) dünya fiyatlarından satın 
alınabilseydi (Gümrükten muaf), kaç milyar dolar daha ucuza mal olurdu? örneğin, kâğıdı, 
demir-çeliği, petrokimya ürünleri vb. Elektrik ve telefon için OECD averajı baz alınabilir. 

Cevap : 1. Yukarıdaki soruya cevap vermeden önce, gelişme yolundaki ülkeler (GYÜ)'deki 
ekonomik yapı içerisinde KİT'lerin fiyatlandırma sorununu kısaca hatırlamanın faydalı ola
cağını sanıyoruz. KİT'lerde fiyatlandırma sorunu, firma düzeyindeki bir mikro etkinlik konu
su olmanın ötesinde, GYÜ'lerde makro etkinlik ve gelir dağılımını da içerir. Diğer bir deyişle, 
ülkemizdeki bir KlT'in fiyatlandırması, teorik olarak, aşağıdaki üç hususu kapsamaktadır. 

1. Firma düzeyindeki etkinlik, 
2.; Toplam kaynak tahsislerinde etkinlik (Potansiyel refah maksimizasyonu) 
3. Gelir dağlımı 
Mikro etkinlik olarak yorumlayabileceğimiz ilk ilke, firma düzeyindeki optimizasyon so

runudur. Firma her üretim düzeyindeki maliyetlerini minimize etmeli ve kârım maksimuma 
çıkarmalıdır. 

Makro etkinlik diye de adlandırılan ikinci ilkenin kaba bir göstergesi veri yatırım hacmi 
ile maksimum büyüme hızının elde edilmesidir. Makro etkinlik GYÜ'lerde yeni gelişmekte olan 
sektörlerin korunması tartışmalarında da gündeme gelmekte ve gelişmekte olan endüstrilerin 
gelişiminde hükümetlere gümrük, kota ve sübvansiyon gibi korumacı politikaların uygulaması 
ile piyasa mekanizmalarının varolabilecek zaaflarının giderilmesine çalışılmasına olanak tanır. 

Ülkemizde KİT'lerin genel olarak mikro etkinlik ilkesine uymadıklarını, ayrı bir deyimle, 
kârlılık ilkesinin arka plana itildiğini söyleyebiliriz. Bugüne kadar, Kuruluşlara planlama me
kanizması yardımıyla üretim ve yatırım hedefleri verilerek, kaynak tahsislerinde etkinlik ger
çekleştirilmeye çalışılmıştır, 

Bu çerçevede, (Ek-2)'de sunulan tablonun incelemesi sonucunda, veri olarak alınan ürün
lerin tamamen yurt dışından ithal edilmesi halinde 7.2 milyar $ civarında bir kaynağın yurt 
dışına transferi söz konusu olmaktadır. Aynı miktar ürünün içeride üretiminde ise 4.4 milyar 
$ civarında bir hâsılat elde edilmektedir. Kısacası söz konusu ürünler için yaklaşık 2.8 milyar 
$ bir tasarruf söz konusudur. Buna karşın, ürünler tek tek ele alındığında, yurt dışındaki fiyat
ların genel olarak daha ucuz olduğu görülmektedir. 
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Kanımızca, KİT'ler için üretimde gerçek tasarrufu sağlamanın yolu, etkin ve verimli bir 
şekilde serbest piyasa koşullarında çalışabilmelerine ve fiyatlarını belirleyebilmelerine olanak 
tanımaktan geçmektedir. Diğer bir deyimle, kronik finansman açıklarını kapatmanın yegane 
yolunun fiyat ayarlamaları olmaktan çıkarılması amacına yönelik olarak, yönetim, istihdam 
ve en önemlisi teknolojik gerilik sorunlarıyla dolu kuruluşların özelleştirebilecek olanlarının 
özelleştirilmesi ve makro etkinlik ile mikro etkinlik arasındaki ilişkinin çok dikkatli kurulması 
gerekmektedir. 

Soru: 2. KİT'lere verilen kaynaklar (sermaye, bedava arsa, tesisler) dikkate alınarak KİT'
lerin ekonomiye 1991 ve 1992 maliyetleri nedir? 

Cevap : 2. Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
1991 yılında, 10 trilyon 248 milyar TL.'si nakdî, 1 trilyon 624 milyar TL.'si aynî olmak üzere 
toplam 11 trilyon 872 milyar TL. ödenmemiş sermayelerine mahsuben kaynak aktarılmıştır. 
1992 yılında ise bu kuruluşlara yapılan sermaye ödemeleri toplamının 8 trilyon 945 milyar TL.'ye 
ulaşması beklenmektedir. Ayrıca 1992 yılı içinde KİT'lere 1 trilyon TL.'si Sosyal Sigortalar Ku-

: rumuna olan borçlarının, 13 trilyon 65 milyar TL.'si ise ticarî bankalara olan borçlarının öden
mesinde kullanılmak üzere toplam 14 trilyon 65 milyar TL. tutarında Devlet tahvili verilmiştir. 

Soru : 3. 1991 ve 1992 KİT açıkları kuruluş bazında nedir? KİT işçisi başına KİT açığı 
nedir? 

Cevap : 3. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Yatırım ve Finanshıan Programının hazırlan
ması sırasında kullanılan "Açık" kavramı, kuruluşların programda öngörülen finansman kay* 
naldan haricinde, Hazinece karşılanamayan ve kuruluşların diğer çeşitli kaynaklar tarafından 
karşılamaları beklenen finansman ihtiyaçlarını ifade etmektedir. Kuruluşlar bu açıklannı, bü
yük ölçüde, borçlarını ödemeyerek ve diğer bazı kaynaklardan borçlanarak ilgili yıl için kapat
makta ve bir sonraki yıla ertelemektedirler. Bu nedenle, kesinleşmiş yıllar için açık söz konusu 
olmamaktadır. Kuruluşların 1992 yılı revize programında yeralan açıklan ve personel başına 
düşen açık miktarlarını kapsayan tablo Ek-2'de verilmektedir. 

Soru : 4. KİT açıklan olmasa ve bu kaynak üretime kaydırılabilse, kaç bin kişiye iş saha
sı açılır (Değişik sektörlerden örnek vererek). 

Cevap : 4. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra, özellikle 1930'Iu yıllarda görülen büyük 
ekenomik buhran ve sonrası dönemde, ekonomik kalkınmayı hızlandırabilmek amacıyla ve özel 
sermayenin yetersizliği nedeniyle ekonomide oldulcça etkin rol oynayan KİT'ler de bugün 556 
bin kişi istihdam, edilmektedir. İşsizliğin önemli bir sorun olduğu ülkemizde bu kaç|âr geniş 
bir kitleye iş olanağı veren Kamu İktisadî Teşebbüslerinin istihdam fazlalığı sorununürivyanısı-
ra, teknolojik gerilik, kuruluş yeri seçimi gibi yapısal sorunlara ilave olarak verimli, etldn, dünya 
ve yurt içi piyasalarda rekabet edebilecek bir yönetim ve finansman yapılarına sahip olmaları
nı engelleyen işletmecilik sorunlarının bulunduğu tüm ülkemiz kamuoyunca bilinmektedir. 

Bu bilgiler ışığında, KİT açıkları için kullanılan kaynağın üretime kaydtrüabilmesi duru
munda kaç bin işçiye iş sahası açılacağı şeldindeki bir soruyu halihazırda veriler ile cevaplan
dırmak mümkün olmamaktadır. 

Bununla beraber, ülkemiz ekonomisindeki önemlerini korumaya devam eden KİT'lerin 
faaliyetlerine devam edebilmeleri, zorunlu yatınmlannı yapabilmeleri ve dolayısıyla mevcut per
soneline istihdam olanağı sağlamaya devam edebilmeleri için bu kuruluşlara Devletin kaynak 
aktarımı üzün bir süreden beri zorunlu hale gelmiştir. KİT'lere aktarılan kaynakların, istih
dam yaratmak üzere diğer alanlara kaydırılabümesi durumunda, KİT'lerde meydana gelecek 
istihdam kaybının da dikkate alınması gerekmektedir. 
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Ürünler 

Taşkömürü 
Kraftkâğit 
Çimento 
Buğday 
Şeker 
Telefon " 
Elektrik 
Kütük demir 
Blister bakır 
Dap Gübresi 

Toplam 
1 $ = 7 332 TL. 

Birim 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Bin kontur 
Kwh 
Ton 
Ton 
Ton 

Bazı KtT Ürünlerinin Dünya Fiyatlarıyla Karşılaştırılma 

1991 Yılı 
KtT Üretim 

Miktarı 

3 145 739 
402 320 

1 645 600 
2 550 000 
1617 000 

39 000 000 
50 400 000 

2 282 500 
28 920 

144 000 

îç Fiyatlar 

TL./Birim 

466 169 
2 860 000 

450 000 
1 479 000 
4 194 000 

350 000 
598 

1 600 000 
18 376 000 
2 180 000 

, 
S/Birim 

63,6 
390,1 

61,4 
201,7 
572,0 
47,7 

0,082 
218,2 

2 506,3 
297,3 

Dış 
Fiyatlar 
$/Birim 

57,6 
410,0 
47,0 

121,6 
264,9 
142,2 
0,077 
160,0 

2 353,8 
180,0 

,- • ' 

Dış Fiyatlarla 
Toplam Hasılat 

Bin $ 

181 195 
164 951 

7 343 
310 080 
428 343 

5 545 800 
3 881 

365 200 
68 072 
25 920 

7 170 785 
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Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Personel Başına 

Toplam 
1992 Yılı Personel 

Kuruluşlar Açıklar Sayıları 

MKEK 
TAKSAN 
TÜMOSAN 
Asil Çelik 
SEKA 
T. Çimento San. T.A.Ş. 
TDÇt 
GERKONSAN 
ORÜS 
ETlBANK 
K. Bakır İşi. 
ÇÎNKUR 
T. Taşkömürü K. 
T. Kömür Işl. 
TEK 
TEMSAN 
TPAO 
BOTAŞ 
DÎTAŞ 
ÎGSAS 
T. Gübre San. A.Ş. 
T. Şeker Fab. A.Ş. 
Et Balık Kur. 
TMO 
T. Süt End. K. 
ÇAYKUR 
TEKEL 
Tarım Işl. 
Yem San. T.A.Ş. 
TZDK 
DMO 
TCDD 
TÜVASAŞ 
TÜDEMSAŞ 
TÜLOMSAŞ 
PTT 
DHMt 
HAVAS 
T. Gemi San. A.Ş. 
T. Denizcilik tşl. 
D. B. Den. Nak. 

Toplam Açık 

430 037 
49 872 

68 594 
1299 107 

839 513 

198 545 
1 274 028 

1 915 

1 266 302 
7 499 356 

378 682 
10 607 
8 605 

532 647 
323 935 
210 792 

4 381 126 
354 

35 090 
5 780 379 

56 011 
306 014 
64 753 

1 992 113 
73 612 

118 059 
135 297 
25 834 

484 

353 137 
31 180 

27 745 980 

12 760 
1 060 

529 
904 

10 372 
4 875 

22 705 
301 

4 538 
20 427 

2 755 
660 

36 806 
29 835 
66 830 

455 
5 999 
2 050 

158 
679 

5 716 
30 200 
6 329 
8 650 
1 677 

16 018 
50 652 

9 105 
1 581 
6 289 
1 816 

50 799 
1836 
2 331 
2 721 

114 216 
4 066 
2000 
4 265 
8 627 . 1 
2 877 

556 469 

34 
47 

76 
125 

37 

44 
62 

3 

42 
112 

185 
67 
13 
93 
11 
33 

506 
0 
2 

114 

35 
49 
36 
39 
40 
51 
50 

0 

0 

41 
11 

50 

Not: Rakamlar 1992 yılı gerçekleşme tahminleridir. 

Düşen Açık 
(Milyon TL.) 

Kişi 
Başına 
Açık 
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16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlığa tahsis edilen ziraat mühendisi 
ve veteriner kadrolarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
yazılı cevabı (7/523) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Kamuoyundan ve yazılı basınımızdan öğrenmiş olduğumuz bilgilere göre Maliye ve Güm

rük Bakanlığınca, Bakanlığınız emrine yaklaşık 1 500 adet Ziraat Mühendisi ve Veteriner He
kim kadrosu tahsis edildiği Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Akın Gönen tarafından 
TV.'de açıklanmıştır. 

Halen ülkemizde 10 binlerce boş gezen Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim gençlerimiz 
Bakanlığınızın açacağı sınavı büyük bir sabırla beklemekte ve bu konuda gerekli ve resmî açık
lamanın Bakanlığınızca yapılmasını istemektedirler. 

Bu nedenle sorularım : 
1. Bakanlığınız emrine yaklaşık 1 500 Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim kadrosu tahsis 

edildi mi? < 
a) Kadro, Unvan adat ve derecelerini açıklar mısınız? ^ 
b) 1992 yılı için Bütçe Kanununa göre bu kadrolara açıktan atama müsaadesi verildi mi? 
c) Atama Müsaadesi verildi ise sınav açmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman? 

T C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 11.1.1993 
Sayı : ÖKM. 2-1052 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 1.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/523-2975/14442 

sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekinde cevaplandırmamı talep ettiğiniz "Bakanlığımıza tahsis edilen Ziraat Mü

hendisi ve Veteriner kadroları" hakkındaki yazılı soru önergesindeki konular, Bakanlığımın 
1993 yılı Bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan müzakeresi sıra
sında zat-ı âliniz tarafından şahsıma tevcih edilmiş ve tarafımdan da cevaplandırılmıştır. 

Keyfiyeti arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri 

Bakanı 
17. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar 'm, Mardin Dargeçit İlçesi Izbırak Köyünde bir 

vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet 
Sezgin'in yazılı cevabı (7/524) 

!• ' ı • • ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
J Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
24.11.1992 

Mehmet Sincar 
Mardin 

3.10.1992 günü sabah saat 6.00 civarında Mardin ili Dargeçit İlçesi Izbırak Köyü tarlastn-
da domates toplamaya giden Aziz Bal (17 yaşında) güvenlik güçlerince taranarak öldürülmüş
tür. Babasına, savcılıkça "oğlunuz ölü olarak bulunmuştur." denilmiş. Aynı akşam olağanüs
tü hal valiliğinin açıklamasına göre TV'de "çatışma sonucu bir terörist ölü olarak ele geçiril
di." denilmiş. ' , 

Tarlasında, bahçesinde çalışan insanı öldürmek kurt halkının yok edilmesinin bir parçası mı? 
Devletin aslî görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasından hükümeti

niz insanları öldür-kurtul şeklindemi anlıyor? 
öldür-kurtul şeklinde arılamıyorsa, öldüren güvenlik güçleri tespit edildi mi? 
Tesbit edilmişse, soruşturması yapılmış mı, yapılmışsa hangi aşamadadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Hrk. : 7504-1088-92/Asyş. Ş. Şik. (6033) 30.12.1992 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :T.B.M.M. Başkanlığının 1 Aralık 1992günveA.01.0.GNS.0.10.00.02/7-524-2981/14452 

sayılı yazısı. 
Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın; Mardin İli Dargeçit İlçesi Izbırak Köyünden bir 

vatandaşın 3 Ekim 1992 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Olay, önergede iddia edildiği gibi 3 Ekim 1992 günü saat 06,00'da Dargeçit'e bağlı 
Izbırak köyü değil, 2 Ekim 1992 günü saat 04.14'de Akçaköy yakınlarında meydana gelmiştir. 

2. PKK Örgüt Mensuplarının sık sık Akçaköy'e geldiği, bu köyün içinde ve çevresinde 
sığmaklarının bulunduğu duyumunun alınması üzerine 2 Ekim 1992 tarihinde köy yakınında 
pusu faaliyeti icra eden Güvenlik Kuvvetleri, köyün dışından köye doğru koşarak kaçan bir 
şahsa defalarca dur ihtarında bulunmuş ve havaya ateş açmışlar, bütün ikazlara rağmen şahsın 
kaçmaya devam etmesi üzerine açılan ateş neticesinde daha sonra isminin Abdülaziz Bal oldu
ğu anlaşılan şahıs ölmüştür. 

3. Olay bölgesinde yapılan aramalarda şahsın kaçmaya başladığı yerde PKK örgüt men
suplarınca kullanıldığı tespit edilen bir sığınak içerisinde (1) adet kaleşnikof Piyade Tüfeği ile 
bu silaha ait şarjör ve fişekler ele geçirilmiştir. Şahsın bu sığınağın içinde teröristlerle birlikte 
bulunduğu, silah sesleri üzerine teröristlerin kaçtığı değerlendirilmiştir. 
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4. Teröristlerle birlikte olan, onlara yardım ve yataklık, kuryelik yaptığı tespit edilen Ab-
dülaziz Bal'ın ölmesiyle ilgili bilgi istenirken, aynı gün Izbırak Köyü yakınlarında işkence ya
pılarak öldürüldükten sonra telefon direğine asılmış olarak bulunan ve üzerine "Halk Hainle
rinin Sonu Budur, Yaşasın PKK" yazılı not bırakılan aynı köyden Yahya Tekin isimli şahıs hak
kında bilgi istenmemesi anlamlıdır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

18. — Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mardin-Şavur İlçesi Balyaka Köyünde, özel timler 
tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında 4 bayana tecavüz edildiği iddialarına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/526) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlan

masını arz ederim. 
Sırrı Sakık 

Muş 
12.11.1992 tarihinde Mardin'in Savur İlçesine bağlı Balyaka (Bakustan) köyünü basan özel 

tim ve korucuların 16 ve 17 yaşlarındaki iki genç kız ile 15 ve 20 yaşlarındaki, iki evli kadının 
ırzına geçerek tecavüz ettikleri öne sürülmüştür. 

N. E., K. E., N. F ve Z. A. adlı bayanlara yönelik bu tecavüz olayı Kamuoyunda büyük 
bir infial meydana getirmiştir. 

1. Basına yansıyan bu vahim iddia hakkında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? 
2. Zanlı güvenlik görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı?, Açılmadı ise, 

Açılması düşünülmekte midir?. 
3. İnsanların yaşam ve can güvenliklerini sağlayamayan İktidarınız "Namus" gibi tartı

şılmaz değerleri nasıl koruyacaktır?. 
4. Halka "Şefkat" söylemlerinizi insanda nefret ve kin yaratan bu uygulamalarla nasıl 

izah edersiniz?. -
5. Orada "Namusu saldırıya uğrayan" insanlar, sizin kızınız, yada bir yakınınız olsa idi, 

böylesine sessiz ve duyarsız kalabilir miydiniz?. 
6. Bu tür uygulamaların en ilkel, en acımasız dikta rejimlerde bile yaşanmadığını biliyor 

muydunuz?. 
7. Türkiye ne zaman işkencenin olmadğı bir ülke konumuna gelecektir. 
8. Tarihte Demokrasiyi istemeyenleri, Demokrasilerin kurtardığı bilinmekte midir?. 

T C . 
İçişleri Bakanlığı . . ' . . . . • ' ' 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Hrk. : 7504-1087-92/Asyş. Ş. Şik. (6032) ' 30.12.1992 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 1 Aralık 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/526-2983/14458 
sayılı yazısı. 
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Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın; Mardin tli Savur İlçesi Bal kaya Köyünde özel timler tara
fından gerçekleştirilen operasyon sırasında (4) bayana tecavüz edildiği iddiasına ilişkin Soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. 12 Kasım 1992 tarihinde Mardin tli Savur tlçesine bağlı Balkaya Köyünde bir grup 
teröristin barındığı ihbarının alınması üzerine düzenlenen operasyonda köye yaklaşılırken Güv-
nelik kuvvetlerine köyden uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, çıkan çatışmada (Şervan Kod) 
Mehmet Vurgun isimli terörist (1) adet kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait şarjör, fişek ve 
örgütsel dokümanlarla birlikte Ölü olarak ele geçirilmiş, (4) kişi oldukları tespit edilen terörist
lerden (3)'ü kaçmıştır. (1) GKK'nun şehit olduğu olaydan sonra köyde yapılan aramada; (1) 
adet roketatar, (1) adet roket, (1) adet kaleşnikof piyade tüfeği, (2) adet tabanca ile bu silahlara 
ait şarjör ve fişekler ele geçirilmiştir. 

2. Yapılan tahkikatta aynı gün güvenlik kuvvetlerinin köyde bazı kız ve kadınlara teca
vüz ettiği, sarkıntılık yaptığı iddiasının asılsız olduğu, Nazmiye Ermiş Elmas Fidan, Sadde 
Güneş ve Şefik Aydın isimli şahısların evlerinden güvenlik kuvvetlerine ateş açıldığı'için bu 
evlerde hasar meydana geldiği, adı geçenlerin bu nedenle kendilerine tecavüz ve sarkıntılık edildiği 
asılsız iddialarında bulundukları, Elmas Fidan'ın kaçan teröristlerle birlikte gittiği anlaşılmıştır, 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakam 

19. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, JJİtJi Kırdar Spor Salonunun Belediye tara
fından televizyon stüdyosuna dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Vekili Millî Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/531) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demire! tarafından yazdı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

1982 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürü olarak İstanbul Belediye Başkanlığı ile yapı
lan bir protokol ile Lütfi Kırdar Spor Salonu, süresi dolduğunda tekrar uzatılmak kaydıyla 
10 yıllığına Türk gençliğinin hizmetine verilmişti; 

Sorular : 
1. 2000 yılında İstanbul'da yapılacak Olimpiyatlar için elbirliği ile çalışırken, İstanbul'

da yapılacak Olimpiyatların ev sahipliğini yapacak olan Belediye Başkanı, İstanbul'a spor te
sisi yapacakken, hazır tesisi alıp, Televizyon stüdyosu yapmak istediği basından öğrenilmiştir. 
Bu doğru mudur? 

2. Milletçe hepimizi grurulandırarak Avrupa finallerine kalan Basketbol Millî Takımı
mızın bu başarısındaki en büyük etken bu salonda yaptığı çalışmalardır. Bu salonun alınması 
ile bu ve buna benzer salon sporları aksayacağından, mezkur salonun Spor salonu olarak kul
lanılması amacıyla Hükümetçe bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

3. Her konuşmazında gençliğin yanında yer aldığınızı beyan eden bir kişi olarak basın 
organlarınca ve spor kamuoyu tarafından dile getirilen bu haklı talep karşısında tavrınızı, söz 
konusu salonun eskiden olduğu gibi olarak kullanılmasına devam edilmesi yönünde mi, yada 
İstanbul Belediye Başkanına uyarak Televizyon veya kongre salonu olarak kullanılması yönün
den mi belirleyeceksiniz? - . • 

' 4. Şayet mezkûr salonun, belediye başkanının isteği doğrultusunda kullanılmasına mü
saade ederseniz bu tutumunuzu "Gençliğin yanında olduğunuz" beyanınızla nasıl bağdaştırı
yorsunuz? 
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T . C 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012-08/0006 4.1.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) Başbakanlığın 4.12.1992 tarih ve B. 02.0.KKG/106-2397/08112 sayılı yazısı. 
b) 1.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/531-2997/14500 sayılı yazınız. 
c) Devlet Bakanlığı (Sayın Akın Gönen)'in 10.12.1992 tarih ve B.02.0,006/413 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öne-

gesi ve cevaplan ekte sunulmuştur. ' - • 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Yılmaz 
Devlet Bakanı V. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

Sayın Yücel Seçkiner'in Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği Yazılı Soru Önergesine Verilen 
Cevaplar 

Soru : 1. 2000 yılında İstanbul'da yapılacak Olimpiyatlar için elbirliği ile çalışırken, İs
tanbul'da yapılacak Olimpiyatların evsahipligini yapacak olan Belediye Başkanı, İstanbul'a spor 
tesisi yapacakken, hazır tesisi alıp, Televizyon Stüdyosu yapmak istediği basından öğrenilmiş
tir. Bu doğru mudur?. 

Cevap : 1. İstanbul Belediye Başkanı'nın "Lütfi Kırdar Spor Salonu"nu Televizyon Stüd
yosu yapacağı yolunda basında çıkan haberler doğru değildir. 

Soru : 2. Milletçe hepimizi gururlandırarak Avrupa Finallerine kalan Basketbol Millî Ta
kımımızın bu başarısındaki en büyük etken bu salonda yaptığı çalışmalardır. Bu salonun alın
ması ile bu ve buna benzer salon sporları aksayacağından, mezkûr salonun spor salonu olarak 
kullanılması amacıyla Hükümetçe bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 2. Belediyelere Hükümetin herhangi bir konuda müdahalede bulunabilmesi için 
ortada bir kanunsuzluğun olması gerekir. Oysa İstanbul Belediyesi tarafından verilen intifa hakkı 
dönemin Genel Müdürü Yücel Seçkiner'in 26.3.1982 tarihinde imzaladığı protokolün ilgili hü
kümlerine rağmen Yücel Seçkiner tarafından zamanında tapuya tescil edilmemiştir. Belediye 
1985 yılında yürürlüğe giren 3151 sayılı Yasaya istinaden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
aleyhine dava açmış, bu dava İstanbul Yüksek Dereceli Hukuk Hâkimliğine 3.6.1987 tarih ve 
1986/23 E 1987/41 K. sayılı ilanı ile taraflar arasında yapılan sözleşmenin hukukî mahiyetini 
Kira Sözleşmesi olarak kabul etmiş, bu karar doğrultusunda taraflar arasında 1.8.1985 tarihli 
Kira Kontratosu tanzim edilmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü anılan tesisi kira süresi
nin sonuna kadar kullanmıştır. 

2.12.1991 tarihinde Belediye, Genel Müdürlüğe ihtarname çekerek; anılan yerin 6570 Sayı
lı Kira Kanunu hükümlerine göre "İhtiyaçtan" tahliyesini istemiştir. 

Kira Kontratosunda öngörülen süre dolduğundan spor salonu 25.8.1992 tarihinde mülk 
sahibine teslim edilmiştir. Bu durumda hukuken yapılacak bir işlem kalmamıştır. Buna rağ
men Belediye Başkanlığı nezdinde mezkûr salonun spor salonu olarak devam ettirilmesi için 
gerekli girişimler yapılmıştır. 

Soru : 3. Her konuşmanızda gençliğin yanında yer aldığınızı beyan eden bir kişi olarak, 
basın organlarınca ve spor kamuoyu tarafından dile getirilen bu haklı talep karşısında tavrını 
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zx, töz konusu salonun eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam edilmesi yönünde mi, ya 
daİstanbul Belediye Başkanına uyarak Televizyon veya kongre salonu olarak kullanılması yö
nünden mi belirleyeceksiniz? -

Cevap: 3. 2000 yılı Olimpiyatına talip tstanbulumuza çok modern ve sağlıklı spor tesis
leri yzpmnk Hükümet olarak amaçlanmadan birisidir. 

Lütfi Kırdar Spor Salonunun sportif yada başka amaçla kullanılması 2 nci sorunun ceva-
bmda belirtildiği üzere Belediyenin takdiridir. 

Bakanlık olarak tercihimiz ve çalışmalarımız daima gençlerimize daha iyi spor imkânı ve 
ortamı sağlamaktır. 
''•'".--'"Şom : 4. Şayet mezkûr salonun, belediye başkanının isteği doğrultusunda kullanılması-

fi^ ©ösşd© ederseniz bu tutumunuzu "Gençliğin yanında olduğunuz" beyanınızla nasıl bağ-
«âltarıyorsunuz? 

Cevap: 4. Yukarıdaki sorulann cevabında belirtildiği üzere zamanında tapuya tescil edil
mediğinden dolayı normal kira sözleşmesine Bakanlığımdan evvel dönüştürülen ve kira sözleş
mesi sonunda da hukuken başka bir imkân kalmadığından tahliye edilen anılan spor salonu 
ile ilgili olarak benim gençliğin yanında olmadığım imajını yaratmak insaf ve adalet duygula
rıyla bağdaşmaz. 

Ban hayatım boyunca her zaman Türk Gençliğinin ve sporcusunun yanında yer aldım ve 
bundan sonra da olacağım. 

, 2&. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dsrln'in, Kütahya-Tbvşanlı'da Çelik Kuvvet tesisiyö-
nündü çalışmalar olup, olmadığın® ilişkin sorusu ve içişleri Bakam ismet Sezgin'in yazılı ceva
bı (7/5S5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşandaki sorumun Sayın içişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan-

dınîmaamn teminini saygılarımla arz ederim. 
26.11.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kütahya ili Tavşanlı İlçesinde Polis açığı bulunduğu, ancak, bölgemizde Çelik Kuvvet ku
rulacak olursa bu açıkta kapanacağından ilçemizde Çelik Kuvvet tesisi yönünde çalışmalarınız 
var mıdır? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.-350637 28.12.1992 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 8.11.1992 gün ve Kan.Kar.Md.A.01.0Gns.0.10.00.02-7/535-3003/14520 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na eklenen Ek-7 madde gereğince tüm illerimiz ile 
asayiş yönünden önem arzeden ilçelerimizde Polis Çevik Kuvvet Birimlerinin kurulması karar
laştırılmıştır. 

Kütahya ili Tavşanlı İlçesinde Çevik Kuvvet Grup Amirliği kurulmasına dair çalışmalar 
son aşamaya gelmiş bulunmakta olup, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

Arz ederim. _ 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
21. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da Anıtlar Yüksek Kurulunun bir 

şubesinin açılmasının düşünülüp, düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş 
Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/538) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te

minini saygılarımla arz ederim. 
26.11.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Sit alanları açısından yoğun illerimizden birisi olan ve bu açıdan Bursa'ya bağlı Kütahya-
mız'da, Anıtlar Yüksek Kurulunun bir şubesini açmayı düşünüyor musunuz? 

T C . 
Kültür Bakanlığı * 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.16.0.KTV.0.10.00.01.720-5107 28.12.1992 
Konu: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in yazılı 

soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/538-3006/14523 sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in "Kütahya'da Anıtlar Yüksek Kurulunun bir şubesi

nin açılmasının düşünülüp düşünülmediği"ne ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
2863 sayılı Yasanın 3386 sayılı Yasa ile değişik 51 inci maddesi ile "Yurt içinde bulunan 

ve bu kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili 
hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı... Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları kurulur" hükmü getirilmiştir. 

Bu hüküm uyarınca kültür ve tabiat varlıklarının yoğunluğu ve üniversitelerin ilgili bö
lümlerinin bulunduğu yerler gözönüne alınarak görev alanları belirlenen 15 adet Koruma Ku
rulu ile Büro Müdürlüğü kurulmuştur. 

Kütahya ili Konya Koruma Kuruluna bağlı iken Belediyesinin isteği üzerine ulaşımının da
ha kolay olması nedeni ile Bursa Koruma Kuruluna bağlanmıştır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun yeniden düzenlenmesi ile il
gili çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni yajsa taslağında kültür ve tabiat varlıklarının yoğun ol
duğu illerde il kurullarının kurulması da öngörülmektedir. Yasa tasarısı çalışmaları sonuçla
nıp, yürürlüğe girdiğinde kültür ve tabiat varlıkları açısından yoğun olan Kütahya İlinde de 
Kuruma İl Kurulu gerçekleştirilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 
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, 22. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'm, Mardin Savur İlçesi Bağyaka Köyü yakın
larında güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmadan sonra meydana gelidiği iddia 
edilen olaylara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/547) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 25.11:1992 
^ Mehmet Sincar 

Mardin 

12.11.1992 günü gecesi Mardin'in Savur İlçesine bağlı Bağyaka (Bakustan) Köyü yakınla
rında güvenlik güçleri ile PKK gerillaları arasında çıkan çatışmada bir gerilla, bir korucu ile 
bir özel tim mensubu ölmüş. 

Çatışma bittikten sonra Bağyaka Köyü güvenlik güçleri ve Cevizli Köyü korucularınca ab
lukaya alınarak navan ve roketlerle taranarak 7 evin büyük hasar ve yıkımına neden olmuştur. 

Daha sonra köyün erkekleri bir meydanda toplatılıp işkenceden geçirilirken arama baha
nesiyle evlere giren güvenlik güçleri ve korucular, Nazmiye Ermiş (20) ve K.E. (15) adlı 2 evli. 
kadın ile N.F. (17) ve Z.A. (16) adlı 2 kıza tecavüz edilmiş. Elmas Fidan (60), Azize Güneş 
(30) ve Nesime Ermiş (25) adlı kadınlara da elle sarkıntılık edilmiştir. 

İşkence yapılan köylülerden komaya giren A. Latif Aydın (30) battaniye ile taşınarak M. 
Sıddık Demir (25), Ahmet Fidan (18), Mürsel Fidan (23) ve Nimet Kortak olmak üzere 5 kişi 
beraber götürülmüş. Ancak bu güne kadar bütün başvurulara rağmen akibetlerinden haber 
alınamamıştır. 

Devletin asli görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hükümetinizce 
sivil ve savunmasız insanların evini başına yıkarak kızlara ve kadınlara tecavüz edilme şeklinde 
mi anlaşılmaktadır? 

Hükümetiniz, tecavüze ve sarkıntılığa maruz kalan kızların, kadınların ve ailelerin onu
runu, haysiyetini, manevi yasa ve çöküntüyü, nasıl ve ne şekilde onaracaktır? 

Devlet, dolayısıyla hükümet bu şekilde davranmakla Türk ye Kürt halkları arasında düş
manlık tohumlan atarak en büyük bölücülüğü yapmıyor mu? 

Korucuları bu denli cesaretlendiren ve vahşileştiren güç veya güçler kimlerdir? 
Sivil ve savunmasız insanları öldüren, kızlara ve kadınlara tecavüz eden güvenlik güçleri 

ve korucuları tespit edilip haklarında yasal işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 
Bugüne kadar haklarında yasal işlem yapıldı mı, yapıldıysa hangi aşamadadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 30.12.1992 
HRK. : 7504-1085-92/Asyş. Ş. ŞİK. (6020) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 8" Aralık 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/547-
2995/14491 sayılı yazısı. 
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Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın; Mardin tli Savur tlçesi Bağyaka Köyü yakınların
da Güvenlik Güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmadan sonra meydana geldiğini iddia 
ettiği olaylara ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. 12 Kasım 1992 tarihinde Mardin tli Savur İlçesine bağlı Bağyaka Köyünde bir grup 
teröristin barındığı ihbarının alınması üzerine düzenlenen operasyonda köye yaklaşılırken Gü
venlik Kuvvetlerine köyden uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, çıkarı çatışmada (Şervan kod) 
Mehmet Vurgun isimli terörist (1) adet kaleşnikof piyade tüfeği bu tüfeğe ait şarjör, fişek ve 
örgütsel dokümeanlarla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, (4) kişi oldukları tespit edilen terö
ristlerden (3)'ü kaçmıştır. (1) GKK'nun şehit olduğu olaydan sonra köyde yapılan aramada; 
(1) adet roketatar, (1) roket* (1) kaleşnikof piyade tüfeği, (2) adet tabanca ile bu silahlara ait 
şarjör ve fişekler ele geçirilmiştir. 

2. Yapılan tahkikatta aynı gün güvenlik kuvvetlerinin köyde bazı kız ve kadınlara teca
vüz ettiği, sarkıntılık yaptığı iddiasının asılsız olduğu, Nazmiye Ermiş, Elmas Fidan, Sacide 
Güneş ve Şefik Aydın isimli şahısların evlerinden Güvenlik Kuvvetlerine ateş açıldığı için bu 
evlerde hasar meydana geldiği, Elmas Fidan'ın kaçan teröristlerle birlikte gittiği anlaşılmıştır. 

3. önergede kayıp oldukları iddia edilen Latif Aydın, M. Sadık Demir, Ahmet Fidan, 
Mürsel Fidan ve Nimet Kortak, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak, örgütle bir
likte silahlı eylemlere katılmak suçundan aynı gün gözaltına alınmış, 25 Kasım 1992 günü sevk 
edildikleri adli merciler tarafından A. Latif Aydın tutuklanmış, diğer şahıslar serbest bırakılmıştır. 

Arz ederim. 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

23.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize şehir suyu ihalesine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracibaşı'nın yazılı cevabı (7/550) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Bayındırlık ve tskâri Bakanı Sayın Onur Kumbaracı-
başı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 26.11.1992 

Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
• Rize 

Rize de halen kullanılan şehir suyunun temin edildiği derenin vadisi tamamen çay tarlası 
olup her yıl Mart ayında tarlalara Amonyum Sülfat ihtiva eden (Avrupa gübresi) verilmektedir. 

Tahlillerde şehir suyunda çok miktarda Amonyum Sülfat eriyiklerine (Azot-Fosfor-Fosat 
vs) rastlanmaktadır. Yıllardır kanserolojik madde ihtiva eden bu eriyikli sudan kurtarmak için 
çalışma yapılmaktadır. 

İhale hazırlığı olarak projesi yapılmış, keşfi yapılmış ve güzergahı tespit edilmiş hatta ya
tırım programına bile alınmıştır. 

Ancak, şehir merkezini ve o vadideki 36 köyü besleyecek olan yeni temiz su ihalesi 1992 
yılında yapılamamıştır. -

Soru : 
1. Şehir suyu ihalesi 1993 yılında yapılacak mı? 
2. Keşif miktarı nedir ve kaç senede bitirilecektir, getirilecek suyun debisi nedir, bu debi 

kaç senelik bir süreyi kapsamaktadır? 
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TC. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 30.12.1992 
Sayı : B.09.0.BHt.0.00.00.25/2-A/6028 
Konu : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: T.B.M.M.'nin 8.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/550-3021/14561 sayılı yazısı. 
Rize (Merkez) içmesuyu tesisinin ihalesine ilişkin, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in Ba

kanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce planlandığı üzere; söz konusu tesis için hazırlanan 

projeler bitme aşamasına gelmiş olup, işin 1993 yılında ihale edilebilmesi amacıyla keşif çalış
malarına başlanılmıştır. 

1992-1996 yılları arasında yapımı planlanan tesis, 1993 yılı ön programında 120 000 000 
000 TL.'sı proje bedeli ve 26 250 000 000 TL.'sı da yıl içi yatırımı ile yer almaktadır. 

Ayrıca, getirilecek suyun debisi 600 İt/sn. olup, böylece şehrin 2027 yılına kadarki içme
suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
24. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, Niğde-Gülesen Tepe televizyon vericisine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun yazılı cevabı (7/553) 
\ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Doğan Baran 

Niğde 
1. Niğde Merkez'deki Gülesen Tepeyel991 yılında 1,5 Milyar lira harcanarak televizyon 

verici binası yapılmış olmasına rağmen, bugüne kadar televizyon verici cihazı (Antenleri ile 
birlikte) temin edilmemiştir. Bu konuda bir çalışmanız mevcut mudur? Böyle bir çalışmanız 
var ise ne zaman gerçekleşecektir? 

2. Niğde ile Çamardı ilçesine bağlı Beyazkışîakçı, Üskül ve Eğnelli köyleri ile Ulukışla 
ilçesine bağlı Maden ve Çifteköy köyleri yıllardan beri aktarıcı ya da yansıtıcı olmadığından 
televizyon yayınlarını izleyememektedir. Bu konu ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : B.ll.O.HKM.0.00.00/525-149/39-1208-7/553 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A) TBMM Başkanlığının 8.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/353-3080 /14685 
sayılı yazısı, 
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b) Devlet Bakanlığının 14.12.1992 tarih ve B.02.0.006/426 sayılı yazısu 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran tarafından, Niğde'deki televizyon verici istasyonla

rının faaliyetine ilişkin olarak Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ancak, Devlet Bakanlığının 
ilgili (b) yazılarıyla kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen ilgi (a) yazı eki 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız sunulmuştur. \ 

Bilgilerinize arz ederim. 
v Yaşar Topçu 

' Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. Niğde Merkez'deki Gülesen Tepeye 1991 yılında 1,5 milyar lira harcanarak tele

vizyon verici binası yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar televizyon verici cihazı (antenleri 
ile birlikte) temin edilmemiştir, bu konuda bir çalışmanız mevcut mudur? Böyle bir çalışmanız 
var ise ne zaman gerçekleşecektir? 

Cevap 1. Niğde-Merkez Gülesen Tepede kurulmakta olan TV istasyonu 5 kw ve 10 kw 
güçlerde olup, kurulacak teçhizat yurt dışından alınmaktadır. 

Verici cihazları Japonya'ya, anten sistemi ise Almanya'ya sipariş edilmiş olup, verici teç
hizatı Ocak ayında anten teçhizatı müteakip aylarda yurdumuzda olacaktır. 

Altyapı eksikliklerinin tamamlanması ve mevsim koşullarının montaj çalışmalarına mü
sait olmasını müteakip montaja başlanacak ve 1993 yılı içinde hizmete açılacaktır. 

Soru 2. Niğde ile Çamardı ilçesine bağlı Beyazkışlakçı, Üskül ve Eğnelli, köyleri ile Ulu
kışla ilçesine bağlı Maden ve Çifteköy köyleri yıllardan beri aktarıcı ya da yansıtıcı olmadığın
dan televizyon yayınlarını izleyememektedir. Bu konu ile ilgili herhangi birçalışmanız var mıdır? 

Cevap 2. Çamardı ilçesi Beyazkışlakçı, Üskül ve Eynelli köyleri ile Ulukışla ilçesi Çifte
köy ve Maden köylerinde TV yayınlarının izlenmesini sağlayacak TV aktarıcılarının yerleri be
lirlenmiş ve programımıza alınmıştır. Altyapı çalışmaları halen devam etmektedir. 

25. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, bir Alman gazetesinde çıkan Türkiye aleyh
tarı ilana karşı Bakanlığın tutumuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı 
cevabı (7/560) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Basında yeralan Alman "Frankfurter Rundshau" gazetesinde çıkan ülkemiz aleyhine 2 
tam sayfalık ilaha karşı Bakanlığınızın ne gibi cevap yerdiği ve ne yaptığı konusunda yazılı ce
vabınızı rica ederim. 

T C . • •' ' • 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı ' 30.12.199 

Sayı : SPLD/5900-3929-756 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 Aralık 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/560-3083/14692 sayılı yazıları 
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tstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı 
soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

tstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru önergesine Yanıt 

"Frankfurter Rundschau" gazetesinin 23 Kasım 1992 tarihli nüshasında yayınlanan ve in
giltere Parlamentosu tnsan Hakları Grubu Başkanı Lord Avebury ile Alman Katolik Kilisesi 
mülteci sorunları uzmanı Micheal Feeney'in ortaklaşa olarak kaleme aldıkları rapor, ilan şek
linde değildir. Anılan gazete, roporu, tam metin olarak yayınlamıştır. 

Raporun yayınlanması üzerine, Bonn Büyükelçiliğimiz, Bakanlığımızdan aldığı bilgiler ve 
talimat doğrultusunda, gazetenin Yazı işleri Müdürüne görüşlerimizi mektupla bildirmiş ve 
bu rapordaki tutarsızlıklara dikkat çekmiştir. 

Anılan rapor ile ilgili olarak, Bonn'da, Federal Dışişleri Bakanlığı, Parlamento Üyeleri ile 
Komisyonları ve diğer yetkililerle yapılan görüşmelerde, konuya ilişkin görüşlerimiz dile geti
rilmiş, raporun yayınlanması ve bunun zamanlaması hakkındaki değerlendirmelerimiz ayrın
tılı biçimde açıklanmıştır. 

Aynı girişimler, Almanya'daki Başkonsolosluklarımız tarafından da Eyalet makamları nez-
dinde yapılmıştır. 

ingiliz Parlamentosu tnsan Hakları Grubu Başkanı olan Lord Avebury, gerek PKK'nın 
gerek Ermenilerin, ülkemize yönelik talep ve iddialarının İngiliz kamuoyuna yansıtılmasında 
gönüllü rol oynayan, özellikle, son zamanlardaki çabalarıyla, İngiltere'de PKK'nın sözcülüğü
nü üstlenmiş görünen bir kişidir, öte yandan, Lord Avebury'nin, Yunanistan ile yakın bağlan 
bulunduğu da iddia edilmektedir. 

26. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Besni Tekel Müdürlüğünce yapılan bir 
imtihana ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Orat'ın yazılı cevabı (7/562) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakam Sayın Sümer Oral tarafından yazıtı; olarak 
cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla, . , ; . . • • 

Bülent Akarcahf 
tstanbul 

Basında yeralan Besni Tekel Müdürünün Tekele işçi alımı esnasında sorulan sorular hak
kında yazılı cevabınızı rica ediyorum. Böylesine saçma ve aptalca imtihanlara taraftar mısınız? 
Değilseniz ne gibi tedbirler alacaksınız? Söz konusu müdür hakkında ne gibi işlem yapacaksınız? 

Saygılarımla. . ' ' ,' 
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20.12.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 
10.12.1992 gün ve A-Ol-O-GNS-0-10-00-00-02-7/562-3085/14694 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Besni Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünde işçi alımı sı
navında 40 bayan ve 40 erkek işçi olmak üzere toplam 80 geçici üretim işçisi alımı için yazılı 
ve sözlü sınavlar yapılmıştır. 

Sınavlar, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü İç Sınav Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Ku
ruluşlarına ilk defa işçi olarak alınacaklar hakkındaki sınav yönetmeliğine uygun olarak anı
lan Genel Müdürlükçe belirlenen 5 kişilik (1 başkan ve 4 üye) sınav komisyonu tarafından ya
pılmıştır. Her komisyon üyesinin birbirinden bağımsız ve eşit şartlarda not verme yetkisi var
dır. Yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve daha yukarı puan alarak, başarılı olan 48 bayan ve 220 
erkek aday sözlü (uygulamalı) sınava tabi tutulmuştur. 

Görev alacak, bayan işçiler işeleme salonunda tütün seçecek, erkek işçiler ise tütün balya
sı taşıyacaklardır. 

Adayların bu özelliklerini ortaya çıkartmak maksadıyla, bayanlara ayrı, erkeklere ayrı ol
mak üzere sınav yönetmeliğine uygun olarak ilkokul mezunları, ortaokul mezunları, lise me
zunları ve yüksekokul mezunları için ayrı ayrı sorular hazırlanmıştır. 

Adaylar tek tek sözlü sınav salonuna alınıp, adayın heyecanını gidermek, sınava konsant
re etmek üzere, ailesinin maddî ve sosyal durumunu belirlemek için önce adayın kendisi ve ai
lesi ile ilgili sorular (örneğin; kaç kardeşsiniz, bunlar ne işler yaparlar, anne ve baba sağ mı, 
çalışıyorlar mı, ev kira mı, yoksa mülkiyet mi, evli ya da bekar mısınız evli iseniz kaç çocuk 
var, herhangi bir mesleğiniz var mı, şimdiye kadar hangi işlerde çalıştın gibi...) sorulmuştur. 
Daha sonra Sınav Yönetmeliğinden belirtilen; 

1. Bilgi ve tecrübesi • 
2. Yeteneği 
3. İşe fizikî yatkınlığı 
4. Görüş ve kavrama yeteneğini, 

Tespit etmek ve adayın bu özelliklerini ortaya çıkarıcı sınav öncesinde hazırlanmış tahsili
ne uygun sorular sorulmuştur. Ayrıca bayan adaylara tütün seçtirilmiş ve erkek adaylara tütün 
balyası taşıttınlmıştır. Ayrı masalarda oturany5 komisyon üyesi her adayın özelliklerine göre 
ayrı ayrı 10 üzerinden not vermiş, daha sonra 5 üyenin verdiği puanlar toplanarak 5'e bölün
mek suretiyle adayın sözlü puanı belirlenmiştir. Sözlü puanlarıyla, yazılı puanı toplanarak 2'ye 
bölünmek suretiyle işe girmeyi hak edip etmediğini belirleyen puanı bulunmuştur. 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B.07.0.BİK.0.06/4-1-5623 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 
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Sınavlar sonucunda 46 ilkokul, 12 ortaokul, 20 lise ve 2 yüksekokul mezunu aday başarılı 
olduğundan işe alınmış ve halen çalışmaktadır. 

Arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

27. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, işçilerin emekli maaşlarını "repo" yapa
rak ödediği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Moğultay'm yazılı cevabı (7/565) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 

Bazı basın organlarında işçilerin emekli maaşlarını "repo" yaparak ödedinizi belirtmek
tesiniz. 

Borçlu işverenleri açıkladığınızı ve böylece ödemelerin arttığını da keza beyan etmekte ol
duğunuzu da belirtiyorsunuz. 

Bu şartlar altında;, 
1. Neden Repo yapma gereğini duyuyorsunuz? 
2. SSK'nın kasasında var olduğunu ezbere bildiğiniz paranın miktarı ne kadardır? 
3. Emekli maaşlarını ödeme zamamnda uykularınızın kaçmaması için hızlı bir çalışma 

içine girdiniz mi? Çalışmalarınızla ilgili bilgi verir misiniz? 
4. SSK'ya zarar verdiğini beyan ettiğiniz sorunlu tasarruf uygulamasının kaldırılması hu

susunda Hükümetin bir Bakanı olarak bir öneri getirmeyi düşünüyor musunuz? 
5. Devletin parasıyla Repo oynamayı hangi kanunî mevzuata dayanarak -yapıyorsunuz? 

T.C, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 7.1.1993 
Genel Müdürlüğü • C: 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/161-000587 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.12.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/565-3100/14763 sayılı yazınız., 
İstanbul Milletvekili Sayın H. Orhan Ergüder'in "İşçilerin emekli maaşlarını "Repo" ya

parak ödediği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca in
celenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca, emekli aylıklarının karşılanması için.oluşturulan fonlar; 
önceki yıllarda eridiğinden, Kurum, 1 850 000'e ulaşan emekli, dul ve yetimin yaklaşık 2.2 tril
yon lira tutarındaki aylıklarını her ay yapılan prim tahsilatları ile karşılamaya çalışmaktadır. 
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Ay içerisinde yapılan günlük prim tahsilatlarının vadeli hesaplarda değerlendirilmesi söz-
konusu olamayacağından, toplanan primlerin ya °/o 10 faizli vadesiz hesaplarda tutulması, ya 
da ortalama % 60 faizli "Repo*'da değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğal olarak kurum na
kitlerinin daha yüksek gelirle değerlendirilmesi amacı ile "Repo" yapılması tercih edilmekte
dir. Ayrıca bu uygulama ile dört ay içinde 100 milyar lirayı aşkın faiz geliri elde edilmiştir. 

Kurum nakitlerinin bir kısmının ''Repo" ile değerlendirilmesi işlemi, 3794 sayılı Kanunla 
değişik 2490 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, 31.7,1992 tarih ve 21301 mükerrer sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan, seri V-No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma 
Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde yapılmaktadır. 

4792 sayılı Yasanın 20 nci maddesi, kurum plasmanlarının değerlendirilebileceği alanlar 
arasında Millî Bankaları da saymaktadır. Millî Bankalarda bulunan nakitler, mevcut sistem 
içinde en yüksek gelir getiren "Repo" yoluyla değerlendirilmektedir. 

Kurumun bankalardaki cari hesaplarında bulunan nakit mevcudu özellikle ayın 21 ve 23 
ünde yapılan emekli ödemeleri ile değişmekte olup, 10.12.1992 tarihi itibariyle biriken miktar 
1.2 trilyon liradır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun finansman sıkıntısından kurtarılması için gerekli olan her 
türlü idarî ve yasal önlemlere başvurulmaktadır. 

özel sektörün 31.12.1991 tarihi itibariyle birikmiş olan 2.0 trilyon lira tutarındaki prim 
borç ödemelerini kolaylaşurmak amacı ile 3786 sayılı Yasa yürürlüğe konulmuş ve bu yasa çer
çevesinde, 15 Nisan 1992 - 15 Ekim 1992 tarihleri arasında prim borçlarını ödeyen işverenler
den 1.2 trilyon lira tahsilat yapılmıştır. 

Kurumun, 31.12.1991 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarını 
ise, 3836 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun" uyarınca hazine üstlenmiştir. 

Kuruma borçlu işverenler, hiçbir ayırım yapılmadan basın yoluyla kamuoyuna duyurul
muştur. Yine hiçbir ayırım yapılmaksızın cari yıla ait sigorta primlerini süresi içinde ödemeyen 
kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ve tüzelkişiliğe haiz diğer işverenlerin.üst düzey 
yöneticilerinin şahsî sorumluluklarına başvurulmaktadır. 

Ayrıca, kurumun sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yasal düzenleme çalışmaları ta
mamlanarak, Başbakanlığa sunulma aşamasına getirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

28. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergücler'in, 900'lü telefon abonelerinin hukukî 
ve ticarî durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/566) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. -
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 
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900'lü rakamlarla başlayan ve almış oldukları abone numaraları (9 adet grup numaraları
nı) (MEDYA) amalığı ile halka bilgi sunan ve ısrarla kendilerini aramalarını isteyen kişi ve 
kurumların çalışma usulleri, elde ettikleri menfaatler PTT ile olan sözleşmelerine dair olan 
bu hukukî ve ticarî bağı temin eden mevzuat hakkında; 

1. Bu sistem hangi tarihte, hangi Hükümet ve ilgili bakan zamanında başlamıştır. 
2. Bu sistemin mucidi ve orijini hangi devlettir? 
3. Bu sistemin ilk imtiyazh kişisi veya kuruluşunun sahibi kimdir ve bu ilk sahibinin si

yasî bir ortağı, Hükümette veya parlamento'da yakın akrabası olan bir kimse var mıdır? 
4. Bu sistemin devlete ve imtiyaz sahibine (Abonesine veya hak sahibine) kurulduğu ta

rihten önergeme verilecek cevap yazısı tarihine kadar almış oldukları veya kazandıkları para 
ne kadardır? 

5. Abonenin veya imtiyaz sahibi kişi ve kuruluşun bu çalışmalar necitesinde elde olunan 
menfaatin (gelirin) vergisi kurumca peşin olarak kesilmekte midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 11.1.1993 

HÜKMÜ : ail.0,HKM.0.0O.00.00/525-147/42-1209\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 10.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/566-3101/14764 sayılı 
yazınız. . 

İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder 'in 900'lü telefon abonelerinin hukukî ve 
ticarî durumlarına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. özel Tarifeli Telefon Mesaj Servisleri 16.9,1991 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
2. özel Tarifeli Telefon Mesaj Servislerinin ilk olarak hangi ülkede hizmete verildiğine 

ilişkin, kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 
3. Bu sistem ülkemizde ilk kez, PTT işletmesi Genel Müdürlüğü ile Alo Bilgi Telekomü

nikasyon A. Ş. arasında imzalanan 7.6.1991 tarihli sözleşme gereğince, 16.9.1991 tarihinde hiz
mete verilmiştir. Sahibinin siyasî bir ortağı, Hükümete veya Parlamentoya yakınlığı hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

4. 30.11.1992 tarihi itibariyle özel Tarifeli Telefon Mesaj Servislerinde hizmet sonucu olarak 
faaliyet gösteren firmalara yapılan ödemeleri gösterir liste ekte sunulmuştur. 

5. Telefon Mesaj Servislerine yapılan ödemeler KDV ile Haberleşme vergisine tabi tutul
maktadır. PTT işletmesi Genel Müdürlüğünün bu vergiler dışında bir sorumluluğu bulunma
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 
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30.11.1992 TARİHİ İTİBARİYLE 

TELEFON MESAJ SERVİSLERİNE YAPILAN ÖDEMELER 

Firma Adı 

Alo Bilgi-900 
Alo Bilgi-300 
Başkent Gazetecilik 
Başkent 
Gazetecilik-300 
Bilgi Bilgisayar 
Milliyet Gazete 
NTCTelebilgi 
Telemesaj A.Ş. 
Alo Show 
Foreks Bilgi 
Market Pazarlama 
Market 
Pazarlama-300 
Alo Alo Telekom 
Seri Bilgi Derleme 

TOPLAM 399 739 432 224 561408 143 475 961147 575 699 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Düzce Fiskobirlik Şube Müdürünün, 
üreticinin yakacak olarak kullandığı fındık kabuğunu tüccara sattığı iddialarına ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/568) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ye Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerimi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

1. Düzce Fiskobirlik Şube Müdürü tarafından Ordu Soya Fabrikasına 5 kamyon yağlı 
fındık gönderilip 5 kamyon çürük fındıkla değiştirildiği bazı basın organlarında yer aldı. Doğ
ru mudur? Bu konuda ne işlem yaptınız? 

2. Adı geçen müdür fındık üreticisinin yakacak olarak kullandığı fındık kabuğunu üre
ticiye satmayıp, tonunu 120 bin TL.'dan tüccara sattığı, tüccardan fındık üreticisi bu kabukla
rın tonunu 400 bin liradan almak zorunda kaldığı, bu konu doğru mudur? Bu konuda ne dü
şünüyorsunuz? 

PTT Payı 

220 111 537 598 
1 862 883 866 

72 685 285 126 

216 447 000 
78 986 777 240 

311256 050 
2 500 409 387 
6 499 077 791 
9 524 787 705 

71 162 957 
6 441 568 554 

118 730 500 
254 176 736 
155 331 714 

Firma Payı 

294 850 415 762 
7 451 535 467 

108 747 424 134 

865 788 000 
112 808 755 796 

1 245 024 201 
3 637 935 279 
8 732 744 938 

12 729 152 781 
90 618 198 

9 257 486 882 

474 922 000 " 
321 747 668 
194 592 369 

Toplam 

514 961 953 360 
9 314 419 333 

181 432 709 260 

1 082 235 000 
191 795 533 036 

1 556 280 251 
6 138 344 666 

15 231 822 729 
22 253 940 486 

161 781 155 
15 699 055 436 

593 652 $00 
575 924 404 
349 924 083 
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T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.1.1993 
Sayı : B.140.BHİ.01-3 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/568-3103/14772 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Fiskobirliğe bağlı Düzce Kooperatifi Müdürü 

tarafından Ordu Soya Fabrikasına gönderilen yağlı fındığın çürük fındıkla değiştirildiğini, ay
rıca, bu müdürün üreticinin yakacak olarak kullandığı fındık kabuğunu tüccara sattığım konu 
alan yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Soru 1. Düzce Fiskobirlik Şube Müdürü tarafından Ordu Soya fabrikasına 5 kamyon 
yağlı fındık gönderilip 5 kamyon çürük fındıkla değiştirildiği bazı basın organlarında yer aldı. 
Doğru mudur? Bu konuda ne işlem yaptınız? 

Soru 2. Adı geçen müdür fındık üreticisinin yakacak olarak kullandığı fındık kabuğunu 
üreticiye satmayıp, tonunu 120 bin TL. dan tüccara sattığı, tüccardan fındık üreticisi bu ka
bukların tonunu 400 bin liradan almak zorunda kaldığı, bu konu doğru mudur? Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? 

Cevabımız : 

Cevap 1. Fiskobirlik Düzce Kooperatifi Müdürü tarafından Ordu Soya fabrikasına 5 kam
yon yağlı fındık gönderilip 5 kamyon çürük fındıkla değiştirildiği yolunda bazı basın organla
rında yer alan iddialar hakkında gerekli incelemeler yapılmıştır. Düzce kooperatifinden, taşı
yıcı Kemal öcalan'ın tahsis etmiş olduğu 5 vasıtaya 21-22.5.1992 tarihinde yüklenen 950 çuval
da gayrisafi 76 040 kg. 1988 yılı ürünü sağlam yağlık iç fındıkların 24.5.1992 günü Ordu Soya 
Yağ fabrikası silo haznesine boşaltılması sırasında bazı çuvallarda taş karışımlı çürük iç fın
dıkların bulunduğunun tespit edilmesi üzçerine konu Fiskobirlik Müfettişi Başkanlığında in
celemeye alınmıştır. Mahkeme kanalıyla yapılan tespitte, 399 çuvalda gayrisafi 32 014 kg. sağ
lam yağlık iç fındığa karşılık, 551 çuvalda gayrisafi 44 026 kg. taşlı çürük iç fındık bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Düzce kooperatifi deposunda bulunan yağlık iç fındıklar üzerinde yapılan mahkeme tes
pitinde de, bu yağlık iç fındıkların Ordu Soya fabrikasında tesellüm edilen iç fındıklara uyma
dığı tespit edilmiş olup, fındıkların nakliyeciye ait vasıtalarda yolda değiştirilme durumu söz-
konusu olduğundan, nakliyeyi yapan şoförler ve Fiskobirlikle taşıma sözleşmesi akdetmiş olan 
firma mahkemeye verilmiştir. Birlik zararı olan toplam 244 780 882 TL.'nin teminat altına alın
ması için, taşıyıcı müteahhidin Fiskobirlikten nakliye alacağı olan 82 949 899 TL. ile taşıma 
teminatı 40 000 000 TL. ye ihtiyati tedbir konulması yanında, gayrisafi 44 026 kg. 
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taşlı çürük fındık da icra kanalıyla satılarak bedeli mahkemece bloke edilmiştir. Konu adlî yar
gıda olup sonucu beklenilmektedir. 

Cevap 2. Düzce kooperatifi müdürlüğünce yüksek fiyattan tüccara fındık kabuğu satışı 
yapıldığı konusunda 21.11.1992 tarihli Sabah gazetesinde çıkan yazı üzerine konu Fiskobirlik 
müfettişince tetkik edilmiş, tüccara kabuk satıldığı yplunda kamtlayıcı bilgi ve belgeye rastlan
mamıştır. 

.30.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, NATO tatbikatında Muavenet Muhri
binin yara almasına neden olan Amerikan Saratoga zırhlısında bulunan personele ilişkin soru
su ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/570) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

1. NATO tatbikatı sırasında muavenet sırhlımız Saratoga'dan atılan mermilerle vurul
muştur. Saratoga zırhlısında o gün bulunan tüm personelin adresleri, isimleri, .rütbeleri ve yük
lendiği görevleri nelerdir? 

2. Bu görevlilerin hangileri için ne işlemler yapılıyor? 

1 C 
Millî Savunma Bakanlığı 5.1.1993 
Kanun : 1992/1243-TÖ 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 10 Aralık 1992 tarihli ve Kan Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 
-7/570-3105/14774 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması iste
nilen "NATO tatbikatında Muavenet Muhribinin yara almasına neden olan Amerikan Sarato
ga Zırhlısında bulunan personele ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
•: : » Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Yazılı Soru öne'rgesinin Cevabıdır 

1. Amerika Birleşik Devletleri makamları tarafından USS Saratoga uçak gemisinde top
lam 5 000 civarında personelin görevli olduğu ifade edilmektedir. Bu personel arasından, yapı
lan soruşturma neticesinde olayda sorumluluğu olduğu tespit edilen gemi personeli ve olay es
nasında icra ettikleri görevler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Albay Drager, (Gemi Komutanı), 
2. Yarbay Whıte, (Savaş Harekât Merkezi Subayı), 
3. Yarbay Henderson, (Harekât Subayı), 

• ' • ' • . } • ' • 
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4. Teğmen Vazquez, (Vardiya Savaş harekât Subayı), 
5. Teğmen West, (Vardiya Gemi Silahları Koordinatörü), 
6. Astsubay Prıeto, (Hedef Tespit Sistemleri Operatörü), 
7. Astubay Medecke, (Silah Elektronik Kd. Astsubayı), 
8. Astsubay Jackson, (Silah Elektronik Astsubayı). 
2. Olayın meydana gelişinde rolü olduğu tespit edilen bu görevliler hakkında Amerika 

Birleşik Devletleri askerî ceza mevzuatına göre görevden alma, sözleşmenin feshi ve disiplin 
cezası şeklinde cezaların verildiği, tespit edilmiştir. 

3. TCG. Muavenetin hizmet dışına çıkartılması nedeniyle Türkiye Cumhuriyetinin ma
ruz kaldığı zararın tazmini, olayda ölen askerî şahısların yakınlarına ve yaralılara verilecek taz
minatın belirlenmesi, olaya sebebiyet veren ABD askerî personeline verilen cezaların Amerika 
Birleşik Devletleri mevzuatına uygunluğunun araştırılması için, Dışişleri Bakanlığı koordina
törlüğünde Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir 
heyet teşkil edilmiş olup, belirtilen konularda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 
31. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Türkiye'nin Almanya'dan kitle-imha 

amaçlı top mermileri satın aldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın -
yazılı cevabı (7/571). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nın sağlanmasını arz ederim. 
. . Hatip Dicle 

Diyarbakır 
Son günlerde özgür Gündem Gazetesinde, Hollanda kökenli Evrometaal Firması tarafın

dan Almanyanın Nienburg yakınlarındaki Hitler'in en büyük silah fabrikasında Türkiye*ye sa
tılmak üzere üretilen ve Ocak ayında Türkiye'ye teslim edileceği belirtilen 18 bin adet 155 mm'lik 
geliştirilmiş kitle imha amaçlı top mermileriyle ilgili haberler yayınlandı. 

Hollanda ve Almanya Federal Parlamentosunda ve WDR Televizyonunda kitle imha nite
likli olduğundan dolayı tartışma konusu edilen bu top mermilerinin Türkiye'ye satıldığı doğru 
müdür? 

Haber doğru ise tartışma konusu olan bu top mermilerinin etki gücü ve nitelikleri nedir? 
ABD'nin Vietnam savaşında özellikle sivil yerleşim bölgelerine karşı kullandığı ve sonra

dan bir insanlık suçu sayılan, bu kitle imha mermilerinin, Türkiye tarafından sahip olunmak 
istenmesinin gerekçesi ve amacı nedir? 

T. C. 
Mîllî Savunma Bakanlığı 30.12.1992 
KANUN : 1992/123 6-AÖ 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 10 Aralık 1992 tarihli ve Kan. Kar. Md. : A-01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/571-3111/14782 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına verilen "Türkiye'nin Almanya'dan kitle-imha amaçlı top mermileri satın aldığı iddiası
na ilişkin Yazılı Soru önergesi"nin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
r Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin Yazılı Soru önergesine Cevaptır 

1. Anayasada yer alan hükümler çerçevesinde yurt savunması ile yükümlü olan Türk Si
lahlı Kuvvetleri, değişen bölgesel konjonktür ile tehditler karşısında-ve gelişen teknolojiler ışı
ğında bir modernizasyon planı başlatmıştır. Topçu sınıfının modernizasyonu da, bu planın en
tegre bir bölümünü oluşturmakta, mühimmat ise, klasik muharebelerde topçunun vaçgeçilmez 
bir öğesi olmaktadır. 

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadeli M 483 Al mermisi ihtiyacının karşılanması mak
sadıyla, söz konusu merminin ortak üretimi ve tedariki için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
de 18.6.1992 tarihli ve 3819 sayılı Kanun ile onayı alınarak, Türkiye, Bağımsız Avrupa Prog
ram Grubu (IEPG) bünyesinde Hollanda ve İngiltere'nin üye olduğu konsorsiyuma katılmış
tır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt savunması içinbaşlattığı modernizasyon prensiplerine maliyet-
etkinlik açısından uygun olan M 483 Al mermileri, ilk iki yıl Konsorsiyumdan tedarik edilecek 
ve sonraki yıllarda, Türk Sanayinin de (MKEK) katkısı ile ortak üretilecektir. 

3. Konu edilen merminin azamî menzili 17,5 Km. asgarî menzili 4 Km., etki alanı ise 
80x120 m2,dir. Bu mermiler kitle imha maksatlı olmayıp, konvansiyonel muharebelerde 155 
mm.'lik obüsün klasik mühimmata göre özellikle menzil açısından daha etkin kullanılmasını 
sağlayıcı niteliktedir. 

4. NATO bünyesinde savunma malzemelerinin ortak kullanılabilirlik ve değişebilirlik pren
sibine uygun olarak, 155 mm.'lik M 483 Al Geliştirilmiş Konvansionel Obüs Mühimmatı halen 
Almanya Federal Cumhuriyeti, Belçika, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmaktadır. Yurt savunması için 
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınan söz konusu mermiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin se
fer stok ihtiyacının karşılanması maksadıyla tedarik edilmektedir. 

Anılan mermilerle ilgili olarak, gerek yerli gerekse yabancı basında yer alan iddia ve spe
külasyonlar gerçekleri yansıtmamaktadır. • 

Bilgilerine arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

-•Millî Savunma Bakanı 

32. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Amasya'nın çevre yolu ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/574) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.11.1992 ı 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 
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Amasya'nın trafiğini yüklenen ana alter artık kilitlendi. Trafiği taşımaz hale geldi; Acilen 
bir çevre yoluna ihtiyaç vardır. Karayolları Genel Müdürlüğü bu konuda çalışmalar yaptı. Çev
re yolunun yatırım programına alınması gerekiyor. 

Bu konunun 1993 yılı yatırım programına alınıp alınmayacağı hakkında bilgilenmek isti
yorum. Saygılarımı sunarım. 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 30.12.1992 
Sayı : B.09.0.BHİ.O.OO;00-25/2-A/6030 
Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün \azıh Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 10.12.1992 gün ve A.01.0.00.02-7/574-3117/14812 sayılı yazısı. 
Amasya İlinin çevre yolu ihtiyacına ilişkin, Tokat Milletvekili Dr. Ahmet Feyzi Inceöz'ün 

Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu isteğin yerine getirilebilmesi, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ayrılan kay

nakların yeterliliğine ve bütçe imkânlarına bağlı bulunduğu gibi; 1993 yılı yatuım programın
da da sadece devam eden projelere ödenek ayrılabilmiştir. • 

Bu nedenle, şimdilik yatırım programında yer almayan Amasya Çevre Yolunun önümüz
deki yıllarda ele alınmasına çalışılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaraabaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanh İlçesi emniyet teşkilatına 
bir kadm polisin ne zaman atanacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/576) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakam İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 4.12.1992 

1 Ahmet Derin 
Kütahya 

Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi emniyet teşkilatına bir kadın polis ne zaman atanacaktır? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı ' 

Emniyet Genel Müdürlüğü 28.12.1992 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-350636 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : TBMM Başkanlığının 10.11.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/576-3119/14815 sayılı yazısı. 
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Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Kütahya ti femniyet Müdürlüğü kadrosunda toplam (7) bayan polis memuru görev yap
maktadır. Bunlardan (6) si il merkezinde (1) si de Simav ilçesinde görevlidir. 

imkânlar ölçüsünde diğer ilçe ve birimlerde de bayan polis görevlendirilmesine çalışılacaktır. 
Arz ederim. 

ismet Sezgin 
içişleri Bakanı 

34. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Tarabya İskelesine ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Yaşar Topçu*nun yazılı cevabı (7/578) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Sevigen 
istanbul 

1. Tarabya iskelesi 2 nci derecede SİT alanı olduğu halde şu anda yerinde yeller esiyor. 
Bu iskele nasıl ve neden söküldü? 

2. Yöre sakinleri arasındaki Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun içki masasındayken bir
denbire "Kaldırın bu harabeyi, boğazı temizleyelim" dediği yolundaki söylentiler vardır. Bu 
doğru mu? 

3. Tarihî değeri olan iskele yeniden yapılacak mı? Yapılırsa maliyeti ne olacak? 5 milyar 
değerindeki iskelenin şimdi 50 milyar liraya yapılamayacağı yolundaki iddialar doğru mu? is
kele yıkılırken deniz dibindeki ayaklarının da söküldüğü gerçek mi? 

4. Türkiye Denizcilik işletmelerinin son yıldaki zararı 1 trilyon lira. Bu işletmede taşı
nan beher yolcunun maliyeti ile tahsil edilen ücret nedir? Zarar oranı açısından yüzde 200 ol
duğu doğru mu? 

5. Sabotaj sonucu yakılan iki gemiden birinde ihmal bulunduğu doğru mu? Beş kişilik 
bilirkişi heyetinden üçünün sabotaj, ikisinin ise gaz sıkışması yüzünden ihmal olduğu yolun
daki görüş bildirdiği doğru mu? Bunlardan biri istanbul itfaiye Müdürü, diğeri ise Belediye 
yetkilisi olduğuna göre bu büyük iddia incelendi mi? 

6. işletmeye bağlı gemilerde yeterli yangın söndürme cihazı var mı? Yolcular ve gemiler 
sigortalı mı? 

T C . 
* Ulaştırma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
HÜKMÜ : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-148/43-1177 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. - • . " ' ı • • ; . : • 

ilgi: 10.12.1992 gün, Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/578-3133/14847 sayılı yazınız. 
istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigeh'in, Tarabya iskelesinin sökülmesi ve Türkiye 

Denizcilik işletmelerinin yanan gemileri hususunda bazı iddialara ilişkin, ilgi yazınız eki 
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yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar Topçu 
1 Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Tarabya iskelesi 2 nci derece SİT alanı olduğu halde şu anda yerinde yeller esi
yor. Bu iskele nasıl ve neden söküldü. 

Cevap 1. Tarabya Vapur İskelesi 15.10.1964 yılında hizmet dışı bırakılmış ve yolcu kapa
sitesi son derece azaldığı için bu iskeleden yapılan seferler iptal edilmiştir. 

Bilahare İskele, Tarabya Oteli müşterileri için denize girme mahalli olarak kullanılmak üzere 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmıştır. Ancak, zamanla bu özelliği 
kalmamış, yeterli bakım-onarım görmediğinden harap ve kullanılmaz hale gelmiştir. 

İskelenin kullanılmayacak derecede harap olması, her an yıkılma ve çökme tehlikesi gös
termesi üzerine, herhangi bir kazaya, can ve mal zayiatına sebebiyet vermemek amacıyla iske
le, kiracı olan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve Tarabya'nın SİT alanı içerisinde olması 
nedeniyle İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna bilgi verilmek suretiyle yıktı
rılmıştır. 

Soru 2. Yöre sakinleri arasındaki Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun içki masasınday
ken birdenbire "Kaldırın bu harabeyi, boğazı temizleyelim" dediği yolundaki söylentiler var
dır. Bu doğru mu? 

Cevap 2. — Böyle bir beyanım olmamıştır. 
Soru 3. Tarihî değeri olan iskele yeniden yapılacak mı? Yapılırsa maliyeti ne olacak? 5 

milyar değerindeki iskelenin şimdi 50 milyar liraya yapılamayacağı yolundaki iddialar doğru 
mu? tskele yıkılırken deniz dibindeki ayaklarının da söküldüğü gerçek mi? 

t 

Cevap 3. Tarabya İskelesi yıkılmadan önce resimleri çekilmiş, röleve projeleri ve detay 
resimleri hazırlanmıştır. Bu bilgiler ve dokümanlarla iskelenin eskisinin aynı olarak inşaası müm
kündür. 

Ancak, bu yörede hizmete yönelik bir talebin bulunmaması dolayısıyla, iskelenin kısa bir 
zaman içinde yeniden inşaası atıl bir yatırım olacağından şu anda düşünülmemektedir. 

İskelenin, hazırlanan röleve ve restorasyon projelerine göre 1992 yılı birim fiyatlarıyla he
saplanan yeniden inşa maliyeti 3 milyar TL. civarındadır. 

İskele yapılırken, çürümeye başlayan iskele ayakları, bu civarda dolaşan küçük teknelerin 
su altı kısımlarına zarar vermeyecek ölçüde kesilmiştir. 

Soru.4. Türkiye Denizcilik İşletmelerinin son yıldaki zararı 1 trilyon lira, bu işletmede 
taşınan beher yolcunun maliyeti ile tahsil edilen ücret nedir? Zarar oranı açısından yüzde 200 
olduğu doğru mu? 

Cevap 4. Türkiye Denizcilik işletmelerinin tüm faaliyet alanları dahil 1991 yılı zararı 251.9 
Milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu meblağın içinde şehir hatları işletmesinin payı 157.1 Milyar 
TL„ dır. 

Teşekkülün 1992 yılında ise, işletme faaliyetleri neticesindeki zararı 182.9 Milyar TL. dır. 
Şehirhatları İşletmesinin sefer yaptığı çeşitli hatlarda yolcu yoğunluğu, mesafe ve ücret 

yönünden farklılıklar bulunduğundan, yolcu ücretleri ve maliyetler de hatlar itibariyle farklı
lıklar arz etmektedir. 
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1992 yılı Kasım ayı itibariyle, beher yolcunun ortalama maliyeti 7 274 TL. olup, bilet üc
reti 3 500 TL. olan hatlar dikkate alındığında gelirin gideri karşılama oranı % 48'e tekabül 
etmektedir. Bilet ücretlerinin 12 Aralık 1992'de S 000 TL.'na yükseltilmesi neticesinde gelirin 
gideri karşılama oranı % 69'a yükselmiştir. 

Soru 5. Sabotaj sonucu yakılan iki gemiden birinde ihmal bulunduğu doğru mu? Beş 
kişilik bilirkişi heyetinden üçünün sabotaj, ikisinin ise gaz sıkışması yüzünden ihmal olduğu 
yolundaki görüş bildirdiği doğru mu? Bunlardan biri İstanbul İtfaiye Müdürü, diğeri ise Bele
diye yetkilisi olduğuna göre bu büyük iddia incelendi mi? 

Cevap S. 28 Ağustos 1992 akşamı Karaköy İskelesinde yanan Pendik yolcu gemisi ile 23 
Eylül 1992 günü akşamı Eminönü 3 nolu İskelesinde yanan Sarayburnu yolcu gemisi için Türkiye 
Denizcilik İşletmelerince yapılan idarî ye teknik tahkikatlar sonucunda; 

Her iki geminin de sabotaj neticesinde yandığının açık olarak anlaşıldığı, Sarayburnu ge
misinde enkaz içinde, erimiş ve deformasyona uğramış, benzin kokusunu andıran kimyevi madde 
kokusu yayılan bir bidonun bulunup ilgililere teslim edildiği, her iki gemide de yangın dona
nımlarının sağlam ve çalışır durumda olduğu, gemi personelinin kusuru bulunmadığı kaanati-
ne varılmıştır. 

Ayrıca, Pendik Gemisi yangını için Devlet Güvenlik Mahkemesince, Sarayburnu.Gemisi 
yangım için İstanbul Cumhuriyet savcılığınca tahkikat yapılmaktadır. Şu ana kadar her iki tah
kikatla ilgili takip veya takipsizlik kararı verilmemiştir. Tahkikatlar gizli olduğundan, bu aşa
mada dosyasından bilgi alma imkânı bulunmamaktadır. 

Soru 6. İşletmeye bağlı gemilerde yeterli yangın söndürme cihazı var mı? Yolcular ve ge
miler sigortalı mı? 

Cevap 6. Türkiye Denizcilik İşletmelerine bağlı gemilerin tamamında kaideler gereği bu
lunması gereken tüm yangın söndürme cihazları işler vaziyette mevcuttur. 

Gemilerin tümü sigortalı olup, yolcular için yolcu malî mesuliyet sigortası vardır. Bu si
gortalar her yıl günün şartlarına uygun olarak yenilenmektedir. 

35..— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmele
rine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/580) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : 
1. Bakanlığınıza bağlı döner sermayelerin 1990, 1991 ve 1992 bütçeleri hakkında bilgi 

verebilir misiniz? / 
2. Bu yıllar itibariyle gelirleri ve giderleri nelerdir? 
3. Yıllar itibariyle istihdam ettikleri memur, daimi işçi ve geçici işçi ve bunlara ödenen 

rakamlar nelerdir? 
4. Bu döner sermaye işletmelerinin sermayeleri nedir? Dönem sonu itibariyle kârları ve 

zararları her bir döner sermaye işletmesi için ayrı ayrı nedir? 
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T.C. 
Turizm Bakanlığı 

Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü 11.1.1993. 
Sayı : Dösem/8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21.12.1992 gün ve 580-3142/14911 sayılı yazınız. 
24.1.1989 tarih ve 355 sayılı "Turizm BakanltğVnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi uyarınca öngörülen Döner Sermaye işletmemiz, Yö
netmeliğinin 23.3.1990 tarih ve 20470 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması üzerine 1 Nisan 1990 
tarihinde fiilen faaliyete geçirilmiştir. 

Döner Sermaye işletmemizin kuruluş sermayesi 250 000 000 liradır. 
10.4.1992 gün, 1992/6 sayılı işletme Yönetim Kurulu kararıyla İstanbul, izmir, Antalya 

ve Ürgüp Döner Sermaye işletmeleri bu yerlerdeki turizm eğitim merkezleri bünyesinde kurul
muşlardır. Bu işletmelerin her birine 1 000 000 lira sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner Sermaye İşletmelerimize ait bütçe, gelir-gider, istihdam ve kâr-zarar durumu yılla
rı itibariyle ilişikte takdim kılınmıştır. * 

Bilgilerini arz ederim. Saygılarımla. 
Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 
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DÖNER SERMAYE İŞLETMELER! MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞLETMELERİNE AlT Çİ 

İşletme 
Adı 

«ertc.Ud. 

yerle Ud. 

Uerk. Ud. 

IcUnbul 

İzmir 

Antalya 

Ûrgûp 

Yıl 

1990 

1991 

1992 

1992 

1932 

1932 

1992 

Bütçe ' 

2550.000.000. 

5.500.000.000., 

iaooo.ooo.ooo. 

aooo.ooo.ooo. 

2.000.000.000. 

1.610.000.000. 

. • — • • 

Gelir 

416574.078 

1590537.017 

20.933.499.121. 

635.000.000.-

609.00Ö.0O0 

— -

— . 

Gider 

240.168593 : 

783.533544 

1.029.844.491 

630.000.000.-

533.000.000. 

— . ; • 

. ~ -

Ksr/Zsrer 

176505.780 

507.053.473 

'-— ' 

-

' • - — 

/ . — . • 

M 

. 

' 

• 

Not»1}1932 yılına ait gelir.gidar ve personel magytierito 
2) Geçici işçi statüsünde istihdam edilen personelden 1991 ylında 6,1992 yılında 10 eleman vizeü sUtüda olup, dig r̂rtamin tamsrru yı 
beMlan esaslar çarçevesinde hizmet alımı suretiyle 3 ay çalışılmışlardır. 

http://iaooo.ooo.ooo
http://aooo.ooo.ooo
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36. — istanbul Milletvekili A dnan Kahveci 'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmele
rine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/582) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : ' 
1. Bakanlığınıza bağlı döner sermayelerin 1990, 1991 ve 1992 bütçeleri hakkında bilgi 

verebilir misiniz? 
2. Bu yıllar itibariyle gelirleri ve giderleri nelerdir? 
3. Yıllar itibariyle istihdam ettikleri memur, daimi işçi ve geçici işçi ve bunlara ödenen 

rakamlar nelerdir? , 
4. Bu döner sermaye işletmelerinin sermayeleri nedir? Dönem sonu itibariyle kârları ve 

zararları her bir döner sermaye işletmesi için ayrı ayrı nedir? 

,' T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 11.1.1993 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

. Sayı : KM.l.G.5/10/53 
Konu : Adnan Kahveci'nin Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21 Aralık 1992 Tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/582-3144/14913 sa
yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin "Bakanlığımıza Bağlı Döner Sermaye İş
letmeleri'ne İlişkin Yazılı Soru önergesi" hakkında bilgiler cetvel halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Vefa Tanır 
Orman Bakanı 
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ORMAN BAKANLIÖI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 
SERMAYE VE KAR-ZARAR DURUMLARI 

1- SERMAYE DURUMU i 

— . • — : . 

Orman İsletmeleri 
OGM.DÖn.Ser.Müh.Md.lUgU 
OGM.DÖn.Ser.Mrk.Md.lUfiU 

<' Orman Bölge Md.lUğU 

Yedek Parça Depo Md.lUğU 
Tamirhaneler 
Fidanlıklar 

'Toplam 

1990 
253;750.000 

264.661.997.936 
55.750.000 
36.000.000 

550.000 
.4.258.620 

265.012.306.556 

1991 

209.750.000 
264.659.997.935 

55.750.000, 
36.000.000 

550.000 
4.258.600 

46.000.000 

265.012.306.535 

1992 
209.750.000 

264.659.997.935 
55.750.000 
36.000.000 

550.000 
4.258.600 

46.000.000 

265.012.306.535 

2-KJtn-ZARAn DORUMUt 

YILLAR 

Orman İşletmeleri 

Tamirhane-Yedek 
Parça Depo Md. 

Döner Sermaye Mrk. 
§Ube Md.lUfiU 

Fidanlıklar 

•i 1990 

Kfir 

405.915.J008.811 

729.295,639 

' "':• ~ i 

• ' - . 

Zarar 

349.865.835.155 

12.039.593.730 

35.597.957.207 

• • . ' - • ; 

1991 
Kâr 

499.800.034.712 

. 

- ' • , • • • ' • 

• " 

Zarar 

. 461.293.713.19-

27.005.338.32 

55.878.603.42 

69.794,062.8r 

İŞÇİLİK DURUMU t 1990 1991 1992 

Daimi İşçi (Adet : 2 . 9 0 1 2 .901 2 .760 
Geçici İşçi (Adet) : 3 2 . 3 8 4 26 .103 23 .991 
İşç i l ik Gideri(Milycrirt) : 4 4 0 . 8 3 1 675.672 936.224 . : ' ' 

/ 
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4 * - ORLİAıi'GEltEL LüDJRLÜĞü 1990-1991 YILI 
DÖliER SERMAYE BÜTÇS ve GERÇEK LEKELERİ İLE 1992 YILI BÜTÇES 

FAALİYET ADI 

A- GELİRLER 

l . S a t ı ş G e l i r l e r i 
2 .D iğe r G e l i r l e r 
3.Dırj. Kred i K a r ş ı l a ğ ı 

B- GİDERLER 

1 .Ya t ı r ım G i d e r l e r i 
2 . C a r i G i d e r l e r 

a . Üret im G i d e r l e r i 
b» Or.Bakıra G i d e r l e r i 
c . Gn.Yönetim Gider,. 
d. Diğer C a r i G i d e r i , 

3 . T r a n s f e r G i d e r l e r i 

. 1990 Y ı l 1 
Program" 

1 .942.896 

1 .822.076 
1 2 0 . 3 2 0 . 

-

1,942 .89? 
407.500 

1 .135.396 
531.936 
249.990 
254.450 

9-9-110 
400.000 

Gerçekleşme 

1 .816 .559 
1 .703 .400 

116 .159 
• — 

1 . 8 4 1 . 9 3 5 

365 .253 
1 .190 .616 

516 .314 
325.836 
311 .101" 

37.365 
286.066 

1991 
Program 

2*520.000 

2 ,424 .350 
95 .150 

-

2 .520 .000 

585.215 
1 .577 .935 

7^8.930 
352.705 
394.750 

71 .600 
356.800 
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37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenlik mesleğine alınmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'm yazı
lı cevabı (7/587) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
I 

ederim. ' / 
Adnan Kahveci 

tstanbul 

Soru-: 3-18 Eylül 1992 tarihleri arasında pedagoji formasyonları olmadığı halde Eğitim 
Fakülteleri Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ'nün bütün bölümleri ve diğer üniversitelerinin ingiliz
ce eğitim yapan bölümlerini bitirenler yeterlilik sınavı yapılrhadan İngilizce branş öğretmenli
ğine kabul edilmişlerdir. Buna mukabil Fen-Edebiyat Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden me
zun öğretmenlerin (pedagoji formasyonu kursuna katılmış) öğretmen olarak kabul edilmesi 
yönünde herhangi bir girişim olmamıştır. Bu konuda, bu mezunların öğretmenliğe alınacağı 
konusunda açıklama yapılmış olmasına rağmen, bunlar öğretmenliğe alınmamışlardır. 

1. öğretmenlik formasyonu almış Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının Bakanlığa öğ
retmen olarak alımları yapılabilecek midir? Yapılacaksa, ne zaman yapılacaktır? ' 

' .' T.C. . 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 4.1.1993 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş. Pln. Dai. Bşk.-92/16 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 21.12.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 
7/587-3149/14918 sayılı yazısı. 

tstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin "Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenlik mesleğine alınmalarına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. öğretmen ihtiyacı bulunan 26 branşta eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından 5 000 kad
roya Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte
si ile Talim ve Terbiye Kurulu kararında yer alan diğer fakülte mezunlarından pedagojik for
masyona sahip olanların müracaatları 14-25 Aralık 1992 tarihleri arasında kabul edilmiştir. ' 

2. Müracaatlarla ilgili değerlendirme tamamlandığında atama işlerine başlanacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 
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38. —-İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, PETKtM ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'm yazılı cevabı (7/588) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Cavit Çağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : PETKİM'in fiyatlarının dünya fiyatlarının altında seyrettiği mevcuttur. 
1. Bu bakımdan, PETKİM'de ürünler bazında yapılan fiyat ayarlamalarının tarihini ve 

bu tarihlerde dünya fiyatlarda CB? Türkiye'ye maliyetini verebilir misiniz? 
2. Bu dünya fiyatları altında satışlardan dolayı PETKİM'in maruz olduğu zarar varsa, 

ne kadardır? 
3. PETKİM'in fiyatlarının, dünya fiyatlarıyla endekslenmesini engelleyen herhangi bir 

kuvvet mi vardır? 
4. PETKİM'in dünya fiyatları altında satış yapmasından dolayı sübvanse edilen yerli sa

nayi kuruluşları hangileridir? Toplam ne kadar sübvansiyon yapılmıştır? 

TC. •.,.'• 
Devlet Bakanlığı 8.1.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03745 
Konu : Yazdı Soru önergesi Hk. 

Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/588/3150-14919 sayılı yazılan. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin PETKtM ürünlerinin fiyatlarına ilişkin ver

diği yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevapları ilişikte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

PETKtM Petrpkimya Holding A.Ş. Faaliyetleri İle İlgili Olarak Verilen Yazılı Soru Önergesi 
Cevapları 

Genel Soru Başlığı : 
"PETKİM'in fiyatlarının dünya fiyatlarının altında seyrettiği mevcuttur." 
Soru 1 
"Bu bakımdan, PETKİM'de ürünler bazında yapılan fiyat ayarlamalarının tarih ve bu 

tarihlerde dünya fiyatlarda CİP Türkiye'ye maliyetini verebilir misiniz?" 
Cevap 1 
1992 yılı içerisinde, PETKtM ürünlerinde yapılan fiyat ayarlamalarının tarih ve fiyat geli

şimleri EK'te yer alan 1-4 No.'lu Tablolarda, tüm ürünler ve türler bazında gösterilmiştir. 
1992 yılı başından itibaren izlenen fiyatlandırma politikasında : 
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a) Dünya fiyatlarının devamlı izlenmesi, 
b) Muafen ve gümrüklü ithal maliyetlerinin bu bilgiler doğrulutusunda hesaplanması, 

yoluyla sürekli fiyat revizyonlarına gidilmiştir. 
Bu fiyat değişimleri ise tamamen dış fiyatlardaki ve dolayısıyla ithal maliyetlerindeki de

ğişimin takibine bağlı olarak yapılmıştır. 
Belirtilen nedenle CİF fiyatlarının altında bir fiyat teşekkülüne hiçbir şekilde meydan ve

rilmemiştir. 
Bu durumun görüntülenmesi amacıyla hazırlanan Ek-5 Tablo'da ise, 29.12.1992 tarihi iti

bariyle, Petkim iç satış fiyatlarının, FOB Roterdam fiyatı, muafen ithal maliyetleri (CİF + 
finansman gideri) ile gümrüklü ithal maliyetleri, karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

EK-5 No/lu Tablonun tetkikinden de görüleceği gibi, tüm PETKİM ürünleri iç satış fiya
tı, muafen ithal maliyeti şeklinde gösterilen ve CİF değere finansman masrafı ilavesi ile bulu
nan miktarın üzerindedir. 

Gümrüklü ithal maliyetleri ile mukayese edildiğinde ise, PVC (süspansiyon), Polipropi-
len, Toluen, Pa (Ftalik Anhidrit), Deg (Dietilen Glikol) ve Laktam ürünlerimizin iç satış fiyat
larını gümrüklü ithal maliyetlerinin üzerinde teşekkül ettirildiği görülmektedir. 

Diğer tüm ürün fiyatlarımız ise gümrüklü ithal maliyeti rakkamlarına çok yakın oluştu
rulmaktadır. 

Bu tespitler yapılırken, ürünün iç talep durumu ve ithal yoluyla ikame imkânları titizlikle 
değerlendirilerek, yurt içi piyasada uygun bir rekabet fiyatı oluşturulmasına ve talep daralma
sına sebebiyet verilmemesine, özel bir önem verilmektedir. 

Soru 2 . 
"Bu dünya fiyatları altında satışlardan dolayı PETKİM'in maruz olduğu zarar varsa, ne 

kadardır?" 
Cevap 2 
Bir önceki bölümde belirtilen fiyat politikası sonucunda fiyatlandırma nedeniyle, herhangi 

bir zarar oluşumu önlenmektedir. . -. 
Soru 3 , 
"PETKİM'in fiyatlarının, dünya fiyatlarıyla endekslenmesini engelleyen herhangi bir kuvvet 

mi vardır? I 
Cevap 3 
PETKİM satış fiyatlarının dünya fiyatları ile endekslenmesini engelleyen hiçbir şirket dışı 

etken bulunmamaktadır. 
Nitekim böyle bir engellemenin söz konusu olmadığı ekli tabloların tetkikinden de görü

lebilmektedir. 
Soru 4 y 
' 'PETKİM'in dünya fiyatları altında satış yapmasından dolayı sübvanse edilen yerli sana

yi kuruluşları hangileridir? Toplam ne kadar sübvansiyon yapılmıştır. 
Cevap 4 
PETKİM fiyat politikası 1992 yılından itibaren, dünya fiyatları altında bir satış yapma

maya yöneltildiğinden, belirtilen şekilde hiçbir firma sübvansiyonu da söz konusu olmamaktadır. 
Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 
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1SS8 YILI PETKİH ÜRÜNLERİ İÇ FİYAT AYARLAMALARI 
Tf./TOH 
(VERGİSİZ) 

P V C 

FVO (SÜSPANSİYON) | 

TARİH 

1 OCAK 
10 8UBAT 
M eüBAT 
20 HART 
13 BİSAH 
24 nlOAll 
OT MAYI 8 
22 MAYIS 

1 1 
I 
İ FİYAT | 

12,014,000 ! 
13,001,000 ! 
{3,001,000 { 
{3,246,000 
{3,408,000 
13,678,000 
{3,767,000 ' 
{3,946,000 

03 HAZİRAN{4,142,000 
30 HAZİRAN|4,349,000 
13 TEMMUZ {4,566i000 
05 AOUSTOS14,794,000 
31 AOUSTOS15,034,000 
28 EYLÜL 
00 RAHİM 

{6,286,000 
{6,445,000 
1 
1 

PVC (EMÜLSİYON) 

TARİH 

1 OCAK 
6 SUSAT 

24 NİSAN 
07 MAYIS 
22 MAYIS 

\ 

{ FİYAT 

{5,774,000 
{6,467,000 
{6,790,000 
{7,130,000 
{7,487,000 

03 HAZİRANI7,861,000 
30 HAZİRAN{0,254,000 
13 TEMMUZ 
07 BYLUL 
06 KASIM 
2 ARALIK 

{8,667,000 
{8,234,000 
{8,640,000 
{9,078,000 
{ 1 1 
{ l 1 1 

PVC (KOPOLİMBR) I 

TARİH 

1 OCAK 
10 SUSAT 
27 ŞUBAT 
20 MART 
13 NİSAN 
24 NİSAN 
07 MAYIS 
22 MAYIS 

1 ! 
1 
{ FİYAT 
{5,068,000 
{6,220,000 ] 
{6,377,000 
16,646,000 
{5,928,000 
{6,224,000 
|6,63Ö,000 
{6,862,000 

03 HAZİRAN!7,206,000 
30 HAZİRANI7,6C6tOOO 
13 TEMMUZ 
28 EYLÜL 
06 KASİM 

{7,943,000 
{8,340,000 
{8,690,000 
i 
» 
I 
1 

PCC (KOMPAUND) { 

TARİH 

1 OCAK 
İS ŞUBAT 
27 ŞUBAT 
20 MART 
13. NİSAN 
24 NİSAN 
07 MAYIS 
22 MAYIS 
03 HAZİRAh 
30 HAZ] it At 
13 TEMMUZ 

| FİYAT S 
{6,116,000 ] 
16,269,000 | 
15,427,000 { 
{6,098,000 ! 
{5,983,000 { 
{6,282,000 { 
|6,590,0ûO { 
!6,926,000 { 
!',7,272,000 { 
l|7,630,000 { 
{8,018,000 { 

06 AOUSTOS{8,419,000 { 
31 AGU3TOS{8,840,0Q0 { 
28 EYLÜL 
06 KASIM 

{9,282,000 { 
{•9,560,000 { 
1 ) t 1 I < 1 1 

YYPE (ŞİŞİRME) { 
- ı ı 

ı , 
TARİH { FİYAT | 

1 OCAK 14,453,000 | 
0 SUSAT {4,631,000 { 

20 HART {4,816,000 ! 
13 NİSAN 15,009,000 { 
24 NİSAN {5,250,000 
22 MAYIS {5,522,000 
03 HAZİRANI6,708,000 
17 HAZİRAN;6,088,000 
13 TEMMUZ {6,271,000 
05 EKİM {»,957,000 
00 KASIM {5,659,000 

I 
1 

1 

Y 
YYPB (ENJEKSİYON) ] 

TARİH 

1 OCAK 
6 ŞUBAT 

20 MART 
13 NİSAN 
24 NİSAN 
22 MAYIS 

{ FİYAT 

14,346,000 
{4,619,000 
{4,700,000 
14,888,000 
{6,132,000 
{5,389,000 

03 HAZİRANI6,C5B,000 
17 HAZİRANI5,941,000 
13 TEMMUZ 
05 EKİM 
00 KASIM 

16,119,000 
15,813,000 
{5,622,000 
1 
1 

Y P E 

YYPE (FİLM) ! 

TARİH 

1 OCAK 
6 ŞUBAT 

20 MART 
13 NİSAN 
24 NİSAN 
22 MAYİS 

1 l 1 1 ' ! 
J FİYAT ' 

{4,515,000 
{4,741,000 
{4,931,000 
15,128,000 
{5,384,000 
{5,663,000 

03 HAZİRANI5,036,000 
17 HAZİRANİ6,233,000 

! 13 TEMMUZ 
| 06 EKİM 
| 06 KASIM 

{6,420,000 
16,099,000 
{6,794,000 
1 
1 

YYPE (RORULUK) i 

TARHI 

1 OCAK 
6 ŞUBAT 

20 MART 
13 NİSAN 
24 NİSAN 
22 MAYİS 
03 HAZİRAN 

, 17 HAZİRAN 
| 13 TEMMUZ 
[ 05 EKİM 
| 06 KASİM 

i 
FİYAT İ 

4,388,000 | 
{4,651,000 I 
{4,837,000 | 
15,030,000 | 
{6,282,000.; 
{5,546,000 i 
{5,023,000 1 
JP,114,000 { 
{6,297,000 { 
{5,982,000 { 
{5,683,000 ! 
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1902 YILI PETKÎM ÜRÜNLERİ İÇ FİYAT AYARLAMALARI 
TL/TON 
(VRR0İ8İZ) 

A/Y-.P E PP (HOMOPÖL) P3 (ANTİŞOK) PB (KRİSTAL) 

TARİH FİYAT TARİH FİYAT TARİH | FİYAT } TARİH i FİYAT 
1 OCAK 
6 ŞUBAT 
IS 8UDAT 
J7 ŞUBAT 
İO MART 
M NİSAN 
}2 MAYIS 
)3 HAZİRAN 
13 TEMMUZ 
12 AĞUSTOS 
88 FYLUL 
12 EKİM 
)ö KASIM 

4,414,000 J 
4,723,000 | 
4,H65,000 J 
5,011,000 i 
5,262,000 | 
5,025,000 | 
5,(101,000 | 
6,091,000 ! 
6,274,000 | 
6,608,000 I 
6,786,000 j 
7,125,000 ! 
7,339,000 ! 

1 OCAK i 
6 3UBAT | 
20 MART i 
17 NİSAN | 
07 MAYIS ! 
22 MAYIS S 
17 HAZİRANI 
13 TEMMUZ | 
05, AOUSTOS i 
31 AÖUSTOS} 
28 EYLÜL ! 
06 KASIM { 
2 ARALIK ! 

4,288,000 
4,417,000 
4,594,000 
4,824,000 
5,065,000 
5,318,000 
5,584,000 
5,863,000 
0,039,000 
6,341,000 
6,024', 000 
5,723,000 
5,151,000 

1 OCAK 
27 ŞUBAT 
20 MART 
30 MART 
17 NİSAN 
07 MAYI3 
22 MAYIS 
27 MAYİS 
03 HAZ İRANj 
12 AĞUSTOS) 
07 EYLÜL 
22 EKİM 
06 KASIM 

4,837,000 
5,127,000 
.s.435.000 5,435,000 
5,761,000 
6,049,000 
6.351.000 

5,761, 
16,049,000 
16,351,000 
(6,669,000 
17,002,000 
17,352,000 
16,984,000 
16,635,000 
16,967,000 
17,316,000 
ı 

1 OCAK 
27 ŞUBAT 
20 MART 
30 MART 
17 NİSAN 
07 MAYIS 
22 MAYIS 
27 MAYIS 
03 HAZİRAN 
12 AOUSTOS 
07 EYLÜL 
22 EKİM 
10 KASİM 

14,678,000 
(4,959,000 
',5,267,000 
[5,672,000 
[5,851,000 
[6,144,000 
[6,451,000 
[6,774,000 
[7,113,000 
[6,757,000 
[6,419,000 
[fi,740,000 
[7,077,000 

A C N 
I 

İ ' • TARİH [ FİYAT 
_ _ „ _ „ _ _ _ ! ______ 

P T A 

TARİH [ FİYAT 
_ „ _ _ | _ 

• ' • 

TARİH 
_ _ _ 

• -

MEG [ 

1 ! 
1 I 

[ FİYAT | 
- I 1 

KAPROLAKTAM 
1 
t 1 

TARİH [ FİYAT 
— 1 —-1 OCAK [2,795,463 J 1 OCAK [2,840,000 [ 1 OCAK [ 440 $ [ 1 OCAK [7,161,000 

13 OCAK [3,047,007 1 6 3UBAT (3,181,000 [ 6 ŞUBAT [ 410$ [ 6 SURAT [0,235,000 
17 ŞUBAT [3,570,000 j 27 3UBAT J3,340,000 [ 23 MART. [ 400 $ | 27 ŞUBAT {0,647,000 
17 MART [3,716,000 } 20 MART [3,507,000 [ 29 NİSAN [ ;380 * j 20 MART [9,079,000 
14 NİSAN [ 061 $ | 03 HAZİRANI3,868,000 [ 03 HAZİRANI 370 $ | 22 MAYIS [ 1,370 * 
22 HAZİRAN! 693 $ [ 13 TEMMUZ [3,974,000 | 20 EYLÜL (2,800,000 i 22 TEMMUZ'', 1,340 $ 
24 EYLÜL I 697 t I 28 EYLÜL |4,İ73,000 j 22 EKİM [2,996,000 j 04 KASIM [ 1,475 t 
20 EKİM j 675 $ j 22 EKİM (4,382,000 [ 06 KASİM [3,296,000 [ 1 

I j 06 KASIM |4,601,000 [2 ARALIK [3,395,000 [ i 
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1002 YİLİ • 

K8 (OI'P-FEF) 

TARİH 
1 OCAK 
6 8UDAT 
27 ŞUBAT 
07 MAYIS 
22 MAYİS 

1 
1 
İ FİYAT 
|3,13B,000 
{3,295,000 
13,460,000 
13,633,000 
(3,816,000 

03 HAZİRANi4,006,000 
30 II AZ İRAN {4,206,000 
17 BYLUL 
22 EKİM 
06 KASIM 
2 ARALIK 

TARİH 
1 OCAK 
6 ŞUBAT 
27 SURAT 
07 MAYIS 
18 MAYIS 
06 EKİM 
22 EKİM 
6 KASIM 

14,416,000 
16,008,000 
15,268,000 
16,621,000 
I. 
• 

SBR (1600) 

1 1 
1 FİYAT 
M , 005,000 
.16,150,000 
16,408,000 
|6,678,000 
16,246,000 
{6,658,000 
{6,886,000 
{7,437,000 
I 
1 
1 

rnrrclM Ü R Ü N L E R I iç F I Y A T A Y A R L A M A L A R I 

KB (HAF) | 

TARİH 
1 OCAK 
6 SURAT 
27 SUOAT 
07 MAYIS 
22 MAYİS 

| PlYAT İ 
13,447,000 | 
13,610,000 ! 
13,800,000 | 
13,090,000 ! 
14,190,000 ! 

03 HAZİRANI4,400,000 j 
30 HAZİRANI4,620,000 { 
17 EYLÜL 
22 EKİM 
06 KASIM 

| 2 ARALİK 
1 
1 

| TARİH 
| 1 OCAK 
I 6 ŞUBAT 
S 27 SUDAT 
| 07 MAYIS 
| 18 MAYIS 
| 06 EKİM 
| 22 EKİM 
| 0 KASIM 

14,861,000 
16,602,000 
16,777,000 
16,066,000 
1 

8BR (1700) 

| FİYAT 
14,238,000 
{4,460,000 
{4,673,000 
(4,007,000 
16,398,000 
{6,668,000 
{6,061,000 
{6,427,000 
1 t 1 

1 

KS (ISAP) | 

1 1 1 1 
TARİH 1 FİYAT | 
1 OCAK {3,860,000 I 
6 ŞUBAT (4,063,000 | 
27 SUDAT {4,266,000 | 
07 MAYIS {4,469,000 I 
22 MAYIS. {4,692,000 1 
03 HAZİRANI4,927,000 | 
30 HA2İRAN|6,173,000 | 
17 EYLÜL 16,432,000 | 
22 EKİM |6,1CO,000 | 
06 KASIM 10,408,000 | 
2 ARALİK {6,791,000 1 

1 ! 

e D n 
1 1 

TARİH { FİYAT 
! 1 OCAK {6,107,000 
i 6 ŞUBAT {6,362,000 
! 27 ŞUBAT |5,030,000 
07 MAYIS 16,912,000 

! 22 MAYIS 16,089,000 
| 03 HAZİRANI6,393,000 
| 05 AÖUST08İ6,713,000 
| 17 EYLÜL {7,049,000 
| 06 EKİM (7,401,000 
i 22 BKtM 17,919,000 
i 6 KASIH 8473000 

Tiyrpa (VEBOtflit) 

1 
CUDKOSTİK İ 

TARİH 
1 OCAK 
18 ŞUBAT 
13 NİSAN 
24 NİSAN 
07 MAYIB 
22 MAYİ8 

- J 
1 1 
1 FİYAT 1 
11,671,000 { 
11,766,000 | 
{1,843,000 J 
11,936,000 { 
12,032,000 { 
{2,134.000 { 

03 HAKİRAN|2,241,000 | 

• • 

TARİH 
01 OCAK 
11 MAYI8 

1 5 1 1 i : { ı. 
î I 

TOÜIEN { 

1 ! 5 l 
| FİYAT | 
J 350 $ S 
! 380 $ J 

03 HAZİRANI 400 t ] 
30 HAZİRANI 376 $ ! 
12 AftUST03( 300 $ { 
28 EYLÜL (3,000,000 | 

t S 1 J 
1 î » ! 
( . . S 
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1992 YILI PETKİM URUNLERt ÎÇ FÎYAT AYARLAMALARI 
TL/TON 

(VERGİSİZ) 

I ! 
! P A | D E G J PARAKSÎLEN | 

i i i i i i i 
! TARÎH 1 FİYAT { TARİH j FİYAT \ TARİH \ FÎYAT \ 

! 1 OCAK ',3,691,000 { 01 OCAK | 370 $ ! 1 OCAK ! 425 $ î 
| 6 ŞUBAT J4,245,000 | 21 OCAK | 325 $ J 04 MAYIS | 435 $ \ 
Î-.İB 3UBAT ',4,372,000 \ 11 MAYIS 5 375 $ \ 12 MAYJS { 445 $ { 
! 20 MART j4,547,000 j 28 EYLÜL ',2,800,000 { 22 HAZÎRANj 480 $ } 
! 12 AĞUSTOS|4,774,000 \ 13 KASİM {3,200,000 | 14 TEMMUZ | 445 $ J 
J 2 ARALIK 14,917,000! { { 04 EYLÜL \ 395 6 \ 
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EK: 5 
PETKÎH URUHLERİ 

İÇ SATIŞ FİYATLARI VE İTHAL MALİYETLERİ 
29/1.2/1992 

| U R U H i n 

• 
i AYPE. 
! YYPE (SÎSİEHB) 
S YYPE (EtMEKStYON) 

PVC (SUSPAJISİYOlO 
PVC (EMÜLSİYON) 
PP (ÜO&ÎOPOL) 
P3 (ANTİŞOK) 
PS (KRİSTAL) 
PAItAKSlLEN 
TOLUEH 
ACtJ 
PA 
PTA 
HEG ! 
DEO 
KS (GPP-FEF) ! 
'KS.(HAF) J 
KG (İSAF) ! 
3B3 - 1500 ! 
SB3 - 1700 ! 
CE3 ', 
LAKTAII S 
3UDKOSTIK ! 

| FOB, 
\ c==e===== 

PETKİM 
FİYATI 

861 
664 
648 
639 

1,065 
604 
858 
830 
395 
352 
675 
577 
540 
398 
375 
646 
712 ! 
797 j 
873 ! 
754 ! 

1,044 1 
1.475 ! 

263 { 

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

&/T0H 
=5========= 

İROTTERDAH 
! FİYATI 

680 
i 540 
; 530 

470 
! 850 

420 
680 
660 
320 
233 
590 
390 
460 
325 
255 
500 
5S0 i 
630 S 
770 ! 
650 i 
850 

1180 ! 
118 İ 

PETKİM İÇ 
!SATIŞ PİYATI 
! (TL) 

(KDV'SlZ) 

7,339,000 
5,659,000 

! 5,522,000 
5,445,000 
9,078,000 
5,151,000 
7,315,000 
7,077,000 
3,306,100 
3,000,000 
5,752,350 
4,917,000 
4,601,000 
3,395,000 « 
3,200,000 
5,521,000 
6,066,000 
6,791,000 
7,437,000 ' 
6,427,000 
8,897,000 

12,569,950 
2,241,000 

S İTHAL MALİYETLERİ (TL) i 
=5========= 
! . MUAFEH 
S(CIF+MASBAP) 
! (A) 

6,407,692 
! 5,178,819 
! 5,091,043 
' 4,364,383 
i 7,809,694 

4,125,500 
6,407,692 
0,232,139 
3,008,590 

, 2,396,301 
5,422,549 
3,862,170 
4,476,607 
3,203,846 
2,589,410 
4,827,713 
5,266,596 ! 
5,968,60© J 
7,197,681 ! 
6,144,362 i 
7,899,894 ! 

10,586,881 i 
1,386,870 ! 

=========3C=sa» { 
i GÜMRÜKLÜ ! 
!(A*FÛft v e GOM.V.){ 

- I 

ssamBg'însa!j»4iauBS: 
7,527,483 | 6,083,856 ! 
5,980,740 \ 
5,362,042 ! 
0,280,468 ! 
4,846,461 i 
7,627,483/', 
7,321,250 S 
3,497,429 ! 
2,015,072', 
6,120,500 ! 
4,836,937 ! 
5,041,615 ! 
3,608*215 • 
2,916,228 i 
5,671,391 S 
6,166,972 • 
7,011,C03 ', 
7,756,724 i 
6,021,594 i 
O,2GD,4G0 i 

11,949,648 J 
1 ,733,900; 

(*) flUAFEH CİF TURKtYE PEŞİN FİYATINA FİNANSMAN HAS0AFLABIHI8 
EKLENMESİ İLE HESAPLAHAH İTHAL MALİYETİ. 

GUHRUKLU : CARİ GUMUK MEVZUATINA GÖRE MESAPLANAİI İTHAL MALİYETİ. 
(**) 1 US t DÖVİZ SATIŞ RURÖ: 8,522 TL. 
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39. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, TBMM Başkanvekillerinden biri hakkında ba
sında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/592) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 
arz.ederim, 

, Kamer Genç 
/ Tunceli 

Gazetelerde çıkan haberlere göre Adana Milletvekili ve halen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Muavini Yılmaz Hocaoğlu'nun Adana ilinde tabancasını çekerek sağa-sola ateş 
ettiği belirtilmektir. 

1. Bu olay doğru mudur? 
2. Doğru ise suç teşkil eden bu olay nedeniyle hakkında herhangi bir soruşturma ve ko

vuşturma açılmış mıdır? Açılmış ise ne safhadadır? Açılmamışsa sebebini izah eder misiniz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 29.12.1992 

Bakan : 1192 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21.12.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/592-3156-14952 sayılı yazıları. 
İlgi yazıları ekinde alınan ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından verilen ve yazılı 

olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın Kamer Genç Tunceli, Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner

gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
30.5.1992 günü gecesi, saat 02.00 sıralarında, Adana Seyhan Emniyet Amirliği binası önün

de, T.B.M.M.'si Başkanvekili ve Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Hocaoğlu'nun içinde bulun
duğu T.B.M.M. 002 plaka sayılı resmî otomobilden üç veya dört el silahla ateş edildiğinin ileri 
sürülmesi üzerine, soruşturmaya tevessül olunduğu, bu olaya ilişkin olarak, koruma görevlisi 
ile makam şoförünün tanık sıfatı ile ifadelerinin alınması için Adana Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca 24.6.1992 tarih ve hz: 1992/13405 sayılı yazılı talimat ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılı
ğına başvurulduğu, talimat cevaplarının gelmemesi nedeniyle, 22.12.1992 tarihinde, Ankara Cum
huriyet Başsavcılığına tekid yazısı yazıldığı, bu itibarla, soruşturmanın halen devam etmekte 
olduğu, 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 25.12.1992 tarih ve Bakanlık B.14/a-5048 sayılı yazı
sından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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40. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Bucağının ne zaman ilçe ya
pılacağına ilişkin sorusu ve içişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/604) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunu saygıyla arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla Tanır Beldesini İlçe yapmaya söz vermiştiniz. Ta
nır Beldesini İlçeliği ne zaman gerçekleşecektir? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 7.1.1993 

İUer İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : B050ÎLİ0060001/205/46-2-105 

Konu : İlçe kurulması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Kan. Kar. Md. nün 22.12.1992 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0,10.00.02-7/604-3168/14988 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin "Tanır Bucağının 
ne zaman ilçe yapılacağı" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Tanır Bucağının ilçe haline getirilmesi konusundaki işlem dosyası tamamlanmış olup, ilçe 
kurulması çalışmalarına başlandığında bu bucağın durumu da değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

41. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 2000 yılında olimpiyatların İstanbul'da 
yapılmasına ilişkin başlatılan kampanyaya ve kapatılan LütfiKırdar Spor Salonuna ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/618) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
• • ' 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : 2000 yılında olimpiyatların İstanbul'da yapılması ile ilgili gazetelerde çok büyük 
bir ilan kampanyası başlatılmıştır. 

1. Bu ilan kampanyasının toplam maliyeti nedir? 
2. Bu kadar pahalı bir ilan kampanyasına niçin gerek görüldü? 
3. Bu ilan kampanyası sonucu ne gibi somut sonuçlar elde edildi? 
4. İlan kampanyası sonucu 2000 yılında olimpiyatların Türkiye'ye verilmesi konusunda 

herhangi bir uluslararası bir fayda sağlanmış mıdır? ' 
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5. İstanbul'da Lütfi Kırdar salonu spora kapatıldı. İstanbul'un olimpiyat şehri yapılma
sı düşünülürken, İstanbul'daki en önemli salonun spor faaliyetlerine kapatılması hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Bu yanlış kararı düzeltmek için ne gibi girişimde bulunuyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.1.1993 

Sayı : B.02.0.012-08/0025 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/618-3192/15058 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'ye ait 

soru önergesine verilen cevaplar ekte sunulmuştur. . , 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Yılmaz 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Verdiği Yazılı Soru önergesine Verilen Cevaplar 

Soru : 2000 yılında Olimpiyatların İstanbul'da yapılması ile ilgili gazetelerde çok büyük 
bir ilan kampanyası başlatılmıştır. 

Soru 1. Bu ilan kampanyasının toplam maliyeti nedir? 
Cevap 1. önce şunu belirtmek gerekir ki bu bir "kampanya" değildir. Kampanya, tek

rarlanarak, süreklilik ifade eden bir olgudur. Halbuki gazetelerde yayınlanan bildirim, İstan
bul'da 2000 yılında Olimpiyat düzenlemenin ülküye sağlayacağı yararlar ve gençliğe bir hedef 
ve mesaj verilmesi ve ulusal desteğin sağlanması amacına matuf, bir defaya mahsus bir ilandır, 
halkı aydınlatmaktadır. 

İlanların toplam maliyeti KDV dahil 3 005 483 342 TL. dir. Bu ilan için tüm gazetelerden 
°/o 50 tenzilat temin edilmesinin yanında, % 25 ajans komisyonunun tamamı da indirilmiştir. 
Sağlanan toplam indirim 2 930 237 500 TL. dir. 

Soru 2. Bu kadar pahalı bir ilan kampanyasına niçin gerek görüldü? 
Cevap 2. Her ilan gibi, bu da bir duyurudur ve hedefi Türk insanına 2000 Olimpiyatla

rına İstanbul'un adaylığını duyurmak, bunun avantajlarını anlatmak ve adaylığın kamuoyun
ca desteklenmesini sağlamaktır. Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak kenti seçecek IOC (Ulusla
rarası Olimpiyat Komitesi) kriterleri arasında "kentin ve ülke insanının destek ve istek derecesi" 
büyük önem taşımaktadır.. IOC bir ülkeye Olimpiyatları verirken o ülkenin insanlarının Olim-
pik Hareketi anlama ve onun içinde olmasını ister. Olimpiyat heyecanının toplum olarak du
yulmasına önem verir. Spor tesisleri, proje, ulaşım iklim, telekomünikasyon imkânları, konak
lama, coğrafi konum, sağlık hizmetleri, güvenlik, çevre koşulları, finansman vs. gibi kriterle
rin yanında, toplumca desteklenmesi ve istekli olunması hususu da çok önemli bir kıstastır. 
İşte bu desteğin sağlanmasında bu duyuru ile kitlelere ulaşılmaya ve Olimpiyatların ülkemize 
neler getireceği anlatılmaya çalışılmıştır. Bu düşünce ve yaklaşımla Olimpiyata aday diğer şe-
hirlerde benzer şekilde kampanyalar yapılmaktadır. 184 Milyon $ kâr olan ve toplam 1 milyar 
127 Milyon $ tutarındaki projemizin kabulü halinde bütün yapılacak tesisler Türkiye'ye ve İs
tanbul'a hediye edilmiş olacaktır. Bu çapta bir proje içinde gazete ilanlarına ödenen miktarı 
"pahalı" bulmak mümkün değildir, 

• ' ' i ' • 
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Soru 3. Bu ilan kampanyası sonucu ne gibi somut sonuçlar elde edildi? 
Cevap 3. Bu ilanlar vasıtasıyla en az bir kaç milyon okur ve ailesine mesajın ulaştığı tah

min edilmektedir. Bu ilanlardan sonra hem yayın organlarında hem de toplumda istanbul 2000 
Olimpiyatları için büyük bir heyecan doğmuştur. Her taraftan gençler ve çocuklar, çeşitli okullar, 
üniversiteler ve meslek gruplarından konuyla ilgili bilgi ve yardım talebi doğmuştur. tstanbulV 

.: da bazı okullarda duvar gazetelerinde Olimpiyatlarla ilgili yazılar çıkmaktadır. 
Nihai hedefimiz oy verecek IOC üyelerini ikna etmektir. Yurdumuzda kitlelerin bu konu

da bilinç seviyeleri, isteği var mıdır, bunu temin etmek için neler yapıyoruz, hangi eleştirileri 
- cevaplandırıyoruz, göğüslüyoruz... Bütün benzer konuları IOC üyeleri yanında, elçilikleri va

sıtasıyla rakip aday şehirler de takip etmektedir. Bunun tabiî sonucu olarak bizim çalışmaları
mızı ve etkimizi değerlendirmeye tabi tutup oy kullanacaklardır. 

Tanıtım, bilinçlendirme ve sonuçta isteklilik elde etmek üzere en etkin ve ucuz iletişim aracı 
olarak gazeteler kullanılmıştır. Aynı amaç doğrultusunda televizyonlarımızdan da yararlanıl
ması planlanmaktadır. 

Soru 4. Üan kampanyası sonucu 2000 yılında Olimpiyatların Türkiye'ye verilmesi konu
sunda herhangi bir uluslararası fayda sağlanmış mıdır? 

Cevap 4. Sağlanmış olan uluslararası somut faydalar kendilerini zaman ilerledikçe gös
terecektir. Bu girişimlerimiz ve ülke halkında yaratılan heyevan IOC tarafından çok müspet 
olarak karşılanmıştır. Kamuoyu desteği arttıkça, sağlanan somut yararlar da daha belirgin ha
le gelecek ve inşallah sonunda İstanbul'un hak ettiği ev sahipliğine kavuşmasına yol açacaktır. 
özellikle IOC üyelerinin ve "Değerlendirme Komisyonunun" istanbul'u ziyaretleri sırasında 
toplumumuzun bu konudaki olumlu duyarlılığı büyük fayda sağlayacaktır. 

Soru 5. Lütfi Kırdar'ın spor faaliyetlerine kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Bu yanlış karan düzeltmek için ne gibi bir girişimde bulunuyorsunuz? 

Cevap 5. Belediyelere Hükümetin herhangi bir konuda müdahalede bulunabilmesi için 
ortada bir kanunsuzluğun olması gerekir. Oysa istanbul Belediyesi tarafından verilen intifa hakkı 
dönemin Genel Müdürü Yücel Seçkiner'in 26.3.1982 tarihinde imzaladığı protokolün ilgili hü
kümlerine rağmen Yücel Seçkiner tarafından zamanında tapuya tescil edilmemiştir. Belediye 
1985 yılında yürürlüğe giren 3151 sayılı Yasaya istinaden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
aleyhine dava açmış, bu dava istanbul Yüksek Dereceli Hukuk Hâkimliğine 3.6.1987 tarih ve 
1986/23 E 1987/41 K. sayılı ilanı ile taraflar arasında yapılan sözleşmenin hukukî mahiyetini 
kira sözleşmesi olarak kabul etmiş, bu karar doğrultusunda taraflar arasında 1.8.1985 tarihli 
kira kontratosu tanzim edilmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü anılan tesisi kira süresi
nin sonuna kadar kullanmıştır. 

2.12.1991 tarihinde Belediye, Genel Müdürlüğe ihtarname çekerek; anılan yerin 6570 sayı
lı Kira Kanunu hükümlerine göre "ihtiyaçtan" tahliyesini istemiştir. 

Kira Kontratosunda/ öngörülen süre dolduğundan spor salonu 25.8.1992 tarihinde mülk 
sahibine teslim edilmiştir, Bu durumda hukuken yapılacak bir işlem kalmamıştır. Buna rağ
men belediye başkanlığı nezdinde mezkûr salonun spor salonu olarak devam ettirilmesi için 
gerekli girişimler yapılmıştır. 

42. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, TekeVin tütün alımlarına ve 
stoklarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yanlı cevabı (7/624) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından sözlü, olarak ce

vaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
Z. Selçuk Maruflu 

; istanbul / • 
Tekelin elinde yüksek miktarda tütün stokları bulunmaktadır. 1993 yılında da tütün re

koltesinin yüksek olacağı anlaşılmaktadır. 
1991 seçim vaadleri arasında bulunan, "Tütüne ne fiyat verirlerse, 5 000 TL.'de benden 

şeklinde, Sayın Başbakanın sözü üzerine, plansız şekilde tütün ekimi genişlemiştir. Dünya tü
tün talebi ise bu üretime, bu arza uygun gelişme göstermemektedir. Ülkemizdeki stoklar gide
rek şişmektedir. 

Bu hükümetin, tütün stoklarının nasıl değerlendirileceği hususundaki görüşü ile tütün ekim 
alanlarının daraltılmasına ilişkin görüş ve düşünceleri sorulmaktadır. 

T. C . •• " 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 11.1.1993 

Sayı : B.07.0.BIK.0.06/4-1-59 
Konu \ Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 
22.12.1992 tarih ve A.01.0.GNS. 10.00.02-7/624-3177/14970 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Ziyaeddin Sel
çuk Maruflu tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunul
muştur. 

1. Memleketimizde tütün üretimi genelde kırsal alanlarda aile ziraati şeklinde sürdürül
mektedir. Bu ziraat dalından ortalama 400 bin üretici ailesi yaklaşık 2 milyon nüfus geçimini 
temin etmektedir. Bu bakımdan, memleketimiz tütüncülüğü ve tütün üreticisi ile ilgili kararlar 
alınırken çok dikkatli davranılarak, alınan kararların gerek ülke ekonomisine, gerekse ülkemiz 
tütüncülüğüne ve tütün üreticisinin menfaatlerine uygun düşecek bir tarzda olmasına bilhassa 
özen gösterilmektedir. Bunun içindir ki, 1991 yılı ürünü tütünlerin alımı süratle yapılmış, tü
tün bedelleri kısa sürede ödenmiştir. 

1991 yılı ürünü tütünüyle ilgili sorumsuzluk zamanın iktidarı tarafından yapılmış, bir ne
vi politika aracı olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Çünkü, tütün fiyatları yerleşmiş teamüle gö
re piyasanın açıldığı gün açıklanırken, 1991 yılında daha piyasanın açılmasıyla ilgili bir olay 
gündemde yokken, ayrıca ürünün maliyeti nedir, o yılın enflasyonu nedir, ihraç fiyatlarına gö
re, ne olmalıdır gibi hiç bir teknik çalışma yapılmadan sırf seçimlerde siyasî avantaj sağlamak 
bakımından bir evvelki yıla göre % 100 zamlı fiyat verileceği açıklanmıştır. Bunun üzerineüre-
ticiyi korumak ve yanılgıya düşürmemek, tütünü politika aracı haline sokmamak için bizim 
tarafımızdan da kg. başına ilave 5 000 TL. verileceği ifade edilmiştir. Bu fiyat AG nevine uygu
lanmış diğer nevilere ise belli oranlarda yansıtılmıştır. Kaldı ki açıklanan fiyata göre ilave edi
len 5 000 TL.'nın oransal değeri % 16'dır. Dolayısıyla asıl sorumsuzluğun geçen iktidar tara
fından yapıldığı açıkça görülmektedir. 
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2. Memleketimizin iç ihtiyaç ve dış talep durumu dikkate alındığında optimal tütün üre
timi 200-220 bin ton olmalıdır. Bilhassa, dış satım kabiliyeti olmayan Doğu ve Güney Doğu 
tütünlerinin üretimi 30-40 bin tonu geçmemelidir. Böyle olmasına rağmen yine geçen yıllarda 
bilhassa 1986 yılından sonra Doğu ye Güney Doğu'da tütün üretimi 70-80 bin tonlara yüksel
miş tütün ekimi âdeta teşvik ediliyormuş gibi bütün bölgelerde toplam 600 köyde deneme ekim
lerine izin verilerek tütün ekimi daha da yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Geçen yılki fiyatlardan dolayı duyulan memnuniyetten ötürü üretimde bir miktar artış 
olmuştur. Ancak, buna karşılık, Hükümetimiz döneminde sadece bir ekim dönemi yaşanmış 
olmasına rağmen bir çok iyileştirici tedbirlerin alınmasına da başlanmıştır. 

Mevcut tütün stoklarının eritilmesi için tütün satımıyla ilgili yeni dış piyasa arayışlarına 
girilmiş, şimdiye kadar satılamayan Doğu ve Güney Doğu tütünlerinden 26 bin ton tütünün 
Rusya Federasyonuna satılması yolunda anlaşma sağlanmıştır. Bu tütünlerin satışı gerçekleşti
rildiğinde Doğu ve Güney Doğu tütünlcriyle ilgili stok şişkinliği giderilmiş olacaktır. Rusya'ya 
yapılan satışın daha da artırılmasına çalışılmaktadır. 

Ayrıca, Azerbaycan-Bakü'de sigara fabrikası ortaklığı tesis olunmuştur. Bu ay içerisinde 
faaliyete geçecek olan bu fabrikada genelde Türk tütünü kullanılacağından, bu ortaklık eliyle 
yapılan sigaralar Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetlerde iyi bir pazar bulduğu takdirde 
o nispette tütün sevkiyatıda artacağından mevcut stoklann eritilmesine önemli bir katkısı ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Tütün ekimini ve ekim alanlarını kontrol altında tutmak için yeni deneme ekimlerine izin 
verilmemekte, deneme sonuçları müspet olan yerlere dahi verilecek kesin ekim izinlerine de 
azamî hassasiyet gösterilmektedir. 

Arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Emekli Sandığı tarafından maaş ödenen is

tiklâl gazilerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/628) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

" Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 
1. Halen Emekli Sandığı tarafından maaş ödenen istiklâl gazilerinin sayısı nedir? 
2. İstiklâl gazilerine ödenen maaşın miktadır nedir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 11.1.1993 
Sayı : B.07.0.BİK.0.05/4-1-79 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.12.1992 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/628-3203/15102 sayılı yazınız. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur.. 

1. İstiklâl Savaşına katılmaları nedeniyle, 1005 sayılı Kanuna göre hayatta bulundukları 
sürece Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanan ve halen aylık alan gazi sayısı 1 746 kişidir. 

2. Gazilerin aylıkları, Ocak 1993 ayından itibaren 1 110 000 TL. olmuştur . 
Arz ederim. 

Sümer Oral 
,. Maliye ve Gümrük Bakanı 

44.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, ayrı yerlerde görev yapan karı-koca hâkimle
re ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı (7/634) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : 
1. Dursunbey Hâkimi Abdurrahman Kocaaslan (30698) eşi Denizli Çameli Hâkimi Lale 

Kocaaslan ile ayrı yerlerde görev yapmaktadır. 
iki eşin görev yerlerinin birleştirilmesi hususunda düşünceniz nedir, ne olacaktır? 

T C . 
Adalet Bakanlığı 11.1.1993 

Bakan : 1407 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.12.1992 gün ve A.01.0,GNS.0.10.00.02-7/634-3209/15108 sayılı yazıları; 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilip, tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılması istemiyle Başkanlığınıza verilen ve cevaplandırılması bildirilen soru önergesine ilişkin 
cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın Şevket Kazan Kocaeli Milletvekili 

Tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veri
len yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Anılan yazılı soru önergesinde; Dursunbey Hâkimi 32335 Abdurrahman Koçaslan ile eşi 
Çameli Hâkimi 30689 Lale Koçaslan'ın ayrı yerlerde görev yaptıklarından, iki eşin görev yerle
rinin birleştirilmesi hususunda düşüncemin ne olduğu ve ne olacağı sorulmaktadır. 

Dursunbey Hâkimi 32335 Abdurrahman Koçaslan ile eşi Çameli Hâkimi 30689 Lale Ko
çaslan'ın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 19.10.1992 gün ve 31 sayılı kararı ile 3 üncü 
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Bölge olan Hakkâri Hâkimliklerine atamalarının yapıldığı ve tayin emirlerinin de adı geçenle
re tebliğ edildiği kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Seyit Oktay 

Adalet Bakanı 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli'nin yeni adliye binasına ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabi (7/636) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : I 
1. Kocaeli Yeni Adliye Binasının inşaatına ne zaman başlanacak ve bina ne zaman bitiri

lecektir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 5.1.1993 

Bakan : 1205 V ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 22.12.1992 tarihli, A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/636-3211/15110 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilep cevap iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın Şevket Kazan Kocaeli Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Kocaeli ilinin de dahil olduğu 15 mahalde yeni Adliye Binası yapımı Bakanlığımca 1993 
yılı yatırım programına teklif edilmiş teklifimiz Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca uy
gun karşılanmamakla beraber Bakanlığımın yoğun temasları sonucunda 1993 yılı bütçesinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonununda görüşülmesi sırasında Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının bütçesine konulan ek ödenekten Bakanlığıma aktarılan paydan Kocaeli 
Adliye Binasının yapıma için bütçeye 4 000 000 000 TL. ödenek konulmuş ve yapım işinin 1993 
programına alınması sağlanmıştır. 

Buna göre 1993 yılı yatırım programının resmî gazetede yayınlanmasını müteakip Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca aynı yıl proje ve ihale çalışmalarına başlanacaktır. 
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Ayrıca Adliye Binası yapılmak üzere satın alınan arsa üzerinde bulunan dükkanların ka
mulaştırılması için gerekli 295 374 000 TL. ödenek de 23.12.1992 tarihinde Kocaeli Cumhuri
yet başsavcılığına gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 

. Adalet Bakanı 

46 — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, fonlarla ilgili Sayıştay Başkanlığınca 
düzenlenmesi gereken raporlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsa
mettin Cindoruk'un yanlı cevabı (7/647) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak zatı âlinizce cevaplanmasına tensiplerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Bilindiği gibi, Sayıştay Kanununun 87 nci maddesindeld hüküm gereğince fon şeklinde 
kurulan kurum ve teşebbüslere ilişkin incelemelerde fonların faaliyetlerinin "kuruluş gayeleri-

. ne uygun olup olmadığV'nın incelenmesi ve rapor tanzim edilmesi derpiş edilmiştir. 
Sayıştay Kanununun 25 inci maddesi denetçilerin hesap ve işlemleri inceleme usulleri ile 

Çalışma şekillerinin bir talimatla belirleneceğini amirdir. • 
2872 sayılı Çevre Kanunun 19 uncu maddesi fonun kuruluş gayesini ve kullanılma alanını 

çok geniş ve açık bir biçimde tespit edip, fon ita amirine çok geniş takdir yetkisi bırakırken, 
Sayıştaym inceleme alanını "Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet thale Kanunu hükümlerine" tabi kılmamakla daraltmıştır. Gene 
19 uncu madde, her bütçe yılının hitamından itibaren gelir ve gidere ilişkin belgelerin Sayıştay 
Başkanlığına verileceğini emretmektedir. 

öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi dairelerinde yaptırılan incelemelerde sözü edi
len fonla ilgili olarak kuruluşundan bu güne kadar TBMM'ye gelmiş bir Sayıştay Raporuna 
rastlanılmamıştır. Diğer bir ifade ile sözkonusu fonla ilgili herhangi bir inceleme ve denetleme 
raporunun Sayıştayca düzenlenip düzenlenmediği de TBMM'ce ve tabii milletvekillerince bi
linmemektedir. 

Sorular : 
Soru 1. Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1050 ve 2886 sayılı Kanunulara tabi olma

ması özelliği ve farklılığı dikkate alınarak bu veya buna benzer fonların hesap ve işlemlerinin 
ön denetimi, denetimi, sorgulanması, yargılanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, rapor ya
zılması, Sayıştay içi kademelerden geçirilmesi ve benzeri konularda bir "kurum içi düzenleme" 
yapılmış mıdır? Bu konu da Sayıştay'da talimat, genelge, Genel Kurul Kararı ve benzer dokü
manlar var mıdır? 

Soru 2. Kuruluşundan bu yana sözkonusu fonla ilgili yazılmış bir veya birden fazla Sa
yıştay Raporu var mıdır? Varsa TBMM'ye gönderilmiş midir? Bu raporlarda son yıllarda ted
vin edilen Kanun ve KHK'lerin fona etkileri dikkate alınmış mıdır? Şimdiye kadar yapılmış 
ön denetim nitelikli bir çalışma, telkin, tavsiye veya talep bulunmakta mıdır? 
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Soru 3. Sayıştay Kanununun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörüldüğü şekliyle 
bu fonla doğrudan veya dolaylı kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve sair mevzuat hüküm
lerinde, hazine menfaatini zarara uğratıcı nitelikte görülüp Sayıştay Genel Kurulu kararıyla kabul 
edilip TBMM'ye bildirilmiş veya bildirilmesi düşünülen hükümler tespit edilmiş midir? 

Soru 4. 1050 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi olmamanın ölçüsü ve yorumu, bunların mut
laka bazı maddelerine tabi olmak anlamına mı gelmektedir? Ve böyle bir ölçü ve yorumu han
gi devlet organı koymuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 8.1.1993 
Kan. Kar. Md. 

Sayı : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/647-3239/15256 

Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler Ankara Milletvekili 

îlgi: Fonlarla ilgili Sayıştay Başkanlığınca düzenlenmesi gereken raporlara ilişkin, 15.12.1992 
tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınıza cevaben, Sayıştay Başkanlığından alınan bilgileri içeren 
yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 30.11.1992 
Sayı : 367377-3148 

ilgi : 17 Aralık 1992 tarih ve A.OlO.O.GNS.0.10.00.02-7/647-3239/15256 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığına yöneltilen yazılı soru önergesinde konu edilen hususların Millet Meclisi İçtüzüğünün 
96 ve 98 inci maddeleri gereğince T.B.M.M. Başkanlığınca cevaplandırılmasını temin için Baş
kanlığımıza ilgide kayıtlı yazı gönderilmiştir. 

Yazınız ekinde örneği gönderilen soru önergesinde : • 
Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1050 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi olmaması karşısında 

bu ve buna benzer fonların hesap ve işlemlerinin ön denetimi, denetimi, sorgulaması ve yargı
laması konularında "Kurum içi düzenleme"-yapılıp yapılmadığı, bu fonla ilgili olarak yazıl
mış Sayıştay raporu olup olmadığı, rapor varsa Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilip gön
derilmediği, Sayıştay Kanununun 25 inci maddesine göre hazineyi zarara uğratıcı nitelikte gö
rülen fon mevzuatının tespit edilip T.B.M.M.'ne bildirılip bilidrilmediği, 1050 ve 2886 sayılı 
Kanuna tabi olmamanın ölçüsü ve yorumunun nasıl yapılabilmekte olduğu hususları sorul
maktadır. 
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Konu İle ilgili Mevzuat Hükümleri : 
Çevre Kirliğini önleme Fonu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi : 
Fonun ita amiri çevre konuları ile ilgili Devlet Bakanıdır..Bakan bu yetkisini Genel Müdü

re devredebilir. 
İta amirleri birinci derecede imzaya yetkili olup, mevzuat dahilinde fonun amaca uygun 

olarak kullanılmasını ve fon menfaatlerinin korunmasını sağlayarak fonu yönetirler. 
İta amirleri bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Muhasebei Umumi

ye Kanunu hükümlerine göre sorumludurlar. 
2872 sayılı Çevre Kanununun 19 uncu maddesi : 
Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 ve 2940 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu hüküm

lerine tabi değildir. 
Fonun gelir ve giderlerine ilişkin belgeler bütçe yılının hitamından itibaren üç ay içinde 

denetlenmek üzere Sayıştay Başkanlığına verilir. 
Fonlar İhale Yönetmeliğinin 1 inci maddesi : 
Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyelere bağlı 

olup özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların 
alım, sattım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetinin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri 
bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre yapılır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 22 nci maddesinin (E> işaretli bendi : 
Adı ne olursa olsun, bir komisyon veya kurul gibi organ yada uzman bir görevli tarafın

dan düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan 
ödemelerde Sayıştayca saptanacak sorumluluğa, tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, söz-
konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler de katılır. 

1050 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası hükmü : 
Birinci derecede amiri ita bulunan vekillerin mesuliyetini tayin Büyük Millet Meclisine aittir. 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi 
Denetçiler kendilerine verilen hesapları bu kanunla diğer kanunlarda yazılı esaslar ve yö-

netmeliğindeki usuller gereğince inceler ve sonucu gösterir bir rapor düzenler. Bu inceleme sı
rasında mevzuata uygun bulmadığı veya noksan gördüğü işler hakkında sorumluların yazılı 
savunmalarını alması ve düşüncesiyle birlikte raporda göstermesi şarttır. 

Yukarıda belirtilen hükümlere göre; Çevre Kirliliğini önleme Fonu saymanlığı Fonlar İhale 
Yönetmeliğine tabi olup; alım, satım, kiralama ve hertürlü ihale işlemleri anılan yönetmelikte 
getirilen usule ve esasa tabidir. 

Diğer taraftan Çevre Kirliliğini önleme Fonu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde de, bu yö
netmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngö
rülmektedir. 

Bu duruma göre fonun gelir ve giderlerinin denetimi sırasında Fonlar İhale Yönetmeliği 
ile 1050 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hususunda hiçbir tereddüt bulunmamakta
dır. Her ne kadar Çevre Kanununda fonun harcamaları 1050 sayılı Kanuna tabi değifiîir denil
mekte isede, Çevre Kanununa göre çıkarılan Çevre Kirliliğini önleme Fonu Yönetmeliğinde, 
bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1050 sayılı Kanuna tabi olunacağına ilişkin ola
rak bulunan hüküm, halen yürürlükte bulunduğuna ve bu konuda yargı organlarınca veril-
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miş iptal kararı da bulunmadığına göre sözü edilen 7 nci madde hükmü delaletiyle 1050 sayılı 
Kanunun, fonun hesap ve işlemlerine uygulanmasında hukuk prensiplerine aykırı bir yön bu
lunmamaktadır. 

Buraya kadar yapılan açıklamalarla, fonun denetiminin Fonlar İhale Yönetmeliği ve yö
netmelikte hüküm bulunmayan hallerde de 1050 sayılı Kanun hükümlerine göre yapıldığı hu
susu açıklığa kavuşturulmuştur. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi uyarınca Denetçiler, kendilerine verilen 
saymanlık hesaplarını 832 sayılı Kanunla verilen yetki çerçevesinde bu Kanuna ve diğer Ka
nunlar ile öngörülen usullere göre inceler. İnceleme sonucu mevzuata aykırı bulunan hususlar 
hakkında anılan maddede aynen ".... sorumluların yazılı savunmaları alınır ...." dendiğinden 
ilgililerin müdafaasını yazılı olarak ister ve sonuçta kendi düşüncesiyle birlikte saymanlık he
sabı hakkında rapor düzenler. Bu raporlar yargı yetkisine haiz hesap mahkemelerine intikal 
eder ve hesap ve işlemler hakkında hüküm tesis edilir. Denetçi tarafından ortaya konulan hu
suslar ve iddia edilen usulsüz işlemler hakkında kesin hükmü yargı yetkisine haiz daireler ver
mektedir. Denetçinin tespitleri ve düşünceleri iddiadan ibaret olup, iddiaların doğruluğunu ya-

' pılan savunmalarla birlikte değerlendirilen ve sonuçlandırılan denetçinin dışında ayrı bir organdır. 

önerge sahibi Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in TBMM Başkanlığına sun
duğu yazılı soru önergesinin 1 inci bölümü cevaplandırılmış olup, fonun denetimi mevcut mevzuat 
muvacehesinde yapılmaktadır. "Kurum içi düzenleme" yapılmasına lüzum ve zaruret bulun
madığından böyle bir düzenleme yapılmamıştır. 

Soru önergesine konu fon ile ilgili olarak bugüne kadarT.B.M.M.'ne rapor verilmemiştir. 
Ancak bazı fonların incelemesi sonucu T.B.M.M.'ne 832 sayılı Kanunun 87 nci maddesine gö
re rapor verilmiştir. 

Çevre Kirliliğini önleme Fonu Saymanlığının 1986-1987 yılları hesap ve işlemleri Sayış-
tayca incelenmiş, 1988-1989 yılları işlemleri ise incelenmemiştir. Onikibinden fazla saymanlık 
hesabı Sayıştayın denetimine tabi olup bundan bir yılda ancak bin tanesi incelenebilmektedir. 
Çevre Kirliliğini önleme Fonu Saymanlığı hesabıda diğer saymanlık hesaplarının incelenebil
diği ölçüde incelenebilmektedir. Ancak, son yıllarda fonların sayısında hızlı artış olması, fon
larda biriken paraların fonun yönetiminden sorumlu olanlarca kolay harcanabilir olması, ge
lirlerinin sürekli artması ve Genel Bütçeye nazaran gelirlerinin belli giderlere harcanabilmesi 
karşısında bundan böyle fon hesaplarının daha fazla incelenmesi yoluna gidilecektir. 

Çevre Kirliliğini önleme Fonu Saymanlığının denetimi yukarıda belirtilen mevzuat hü
kümlerine göre yapıldığından, Sayıştay Kanununun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında öngö
rülen şekliyle hazineyi zarara ugratıcı mevzuat hükmü tespit edilmemiştir. Fonun gelirlerinin 
hangi amaç kullanılacağı Çevre Kirliğini önleme Fonu Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde (8) 
bend halinde açıkça belirtilmiştir. Madde hükmüne bağlı kalındığı takdirde fonun gelirleri başka 
maksatlarla kullanılamayacaktır. Fonun yönetimine, denetimine ve gelirlerinin harcanmasına 
ilişkin mevzuat yeterlidir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. . 
M. Vecdi Gönül 
Sayıştay Başkanı 

.47. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Amasya Vali Yardımcısının atanmasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/651) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların aracılığınızla İçişleri Bakanlığınca yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

Haydar Oymak 
Amasya 

Amasya Vali Yardımcısı Sayın tsmet Akyol'un, İçişleri Bakanlığı Mülkî İdare Amirleri 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; normal atama ûönemi dışında ataması yapılmıştır. 

1. Bu atama işleminde, öneri valilikten mi gelmiştir, yoksa kararnameyi Personel Genel 
Müdürlüğü resen mi hazırlamıştır? 

2. Tayin öncesinde herhangi birsoruşturma yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu nedir? 
3. İktidar kanadına mensup bir milletvekiline yapılan bir şikayet üzerine, milletvekilince 

hapishaneye gidip durumu yerinde tetkik etmesi talimatına uyarak hapishaneye gidip ilgililerle 
(bu arada mahkumlarla) görüşmesinin etkisi olmuş mudur? •'••.' 

4. Tayin işleminde Amasya Tamiminin 73 üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ya
pılan konferanstaki konuşmacı Mehmet Emin'in padişahın vatan haini olmadığını vurgulama
sı üzerine söz alan Vali Yardımcısı İsmet Akyol'un Vahdettin'in vatan haini olduğunu ve Tür
kiye'den kaçtığını söylemesinin bağnaz, gerici kitleler üzerinde yarattığı tepkinin etkisi var mıdır? 

5. Tayinin nedeni yukarıda sıraladığım sorular değilse asıl neden nedir? 

T . G , " • • ^ ' ( , ' ' • ' 

İçişleri Bakanlığı _ 28.11.1992 
Sayı : B050PGM071000A/28998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 22.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/651-3235/15216 sayılı 

yazınız. j 
Amasya Milletvekili Haydar Oymakfın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste

diği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

Yapılan işlem sürekli atama olmayıp, vekaleten görevlendirmedir. Amasya Valiliğinin ta
lebi üzerine ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Görevlendirmenin sebebi 
Valilik yazısında bizzat tespit ve görgüye dayanan gerekçelerdir. Vali Yardımcılarının, Valinin 
emri ve bilgisi dışında herhangi bir tetkik ve teftiş yetkisi bulunmamaktadır. Özellikle resmî 
olarak cezaevelerinde inceleme, tetkik ve mahkumları ziyaret görevi de münhasıran sayın vali 
ve kaymakamlara aittir. Bu hususa ilk defa muttali olunmaktadır. 

48. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Tbkat-Niksar-Suluköy içme suyu proje
sine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı cevabı (7/666) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.12.1992 
Dr. Ahmet Feyzi tnceöz 

Tokat 
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Tokat/Niksar-Suluköy yöresinin içme suyu projeleri tiler Bankası tarafından yapılmıştır. 
Bahsi geçen yörenin içme suyu projesinin, 1993 yılı programına alınıp alınmayacağı konu

sunda bilgilenmek istiyorum. 

N . T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 12.1.1993 
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/198 , 
Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : T.B.M.M.'nin 24 Aralık 1992 gün ve Kan. Kar. Md. : A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/666-3263/15344 sayılı yazısı. 

Niksar-Suluköy içme suyu projesine ilişkin, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün Ba
kanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiş ve Suluköy adında bir yerleşim yeri ol
madığı görülmüştür. 

Ancak, Sulugöl adında bir yerleşim biriminin,bulunduğu ve bu yerin de içme suyu konu
sunun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda ol
ması nedeniyle, Bakanlığımızca yapılacak işlem bulunmadığından söz konusu önerge ilişikte 
iade edilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

itfâSfr*— 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M.' M. (S. Sayısı: 214) 

Türldye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komis
yonunun Türîdye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1991 Yı
lı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Madde

lerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/9) 

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/9 11.11.1992 
Karar No. : 8 

Sayı: 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 153 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonumuzun denetim, gözetim ve bütçe tat
bikatı ile eşya ve demirbaşların, yine Saymanlık Müdürlüğünün yıl içindeki denetimleri ve faa
liyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ünitelerinde, Saymanlık Müdürlüğü ve Maliye Müdür
lüğü, Satınalma Komisyonu Başkanlığı, Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, Mal Sayman
lığı, İşletme ve Yapım Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğünde yapılan denetim ve çalışmalarımız hu
susundaki komisyonumuz görüşleri, temenni ve istekleri aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 1991 MALÎ YILI BÜTÇESİNİN HARCA
MA VE GENEL GÖRÜNÜMÜ : 

1991 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi "Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri" 
"Yasama Hizmetleri," "Millî Sarayların İdare ve Korunması" ve "Transferler" den oluşmak
tadır. Bu dört program için 1991 Bütçe Kanunu ile 305 309 000 000 TL. ödenek alınmış. Yılı 
içinde ödenek yetersizliği nedeniyle Maliye ve Gümrük Bakanlığından 165 758 114 300 TL. ek 
ödenek alınmış buna karşılık Ankara ve İstanbul'da devam eden yatırımlar için Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesinden 11 738 859 100 TL. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğü Bütçesine aktarılmıştır. 

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden Bütçe Kanununun 5 inci maddesine 
göre 25 651 185 000 TL. (% 11.5) kesinti yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine 
yılı içinde eklenen ve düşülen ödenekten sonra; Türkiye Büyük Millet Meclisinin yıl sonu ge
nel ödenek toplamı 433 677 070 200 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten yıl sonu itibarıyla 
406 025 195 100 TL.'si harcanmış 27 650 214 600 TL.'si de iptal edilmiştir; 

1991 yılında 101 Genel Yönetim Hizmetleri için bütçe ile 164 211 000 000 TL.'Iik öde
nek alınmış ve yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından ödenek yetersizliği nedeniyle 
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700 000 000 TL. ödenek alınmıştır. Ayrıca Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre (% 11.5) 
14 258 915 000 TL. kesinti yapılmış yatırımlar nedeniyle 5 287 866 000 TL. Bayındırlık ve İs-
kân Bakanlığına aktarılmıştır. Yıl sonu genel ödenek toplamı eklenen ve düşülen ödenekten 
sonra 145 364 219 000 TL. olmuştur. 

Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 138 921 771 800 TL.'si harcanmış 6 442 447 200 TL. sının 
da iptal edildiği saptanmıştır. 

Destek hizmetleri sınıfı oluşturan Muhafız Taburu 1984 yılından itibaren personel gider
leri ve yollukları 1983 yılında çıkarılan 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Yasası 
ile Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. Diğer hizmetler ise; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bütçesinden karşılanmış olup, 1991 yılında bütçe ile 1316 000 000 TL. ödenek verilmiş Büt
çe Kanununun 5 inci maddesine göre (% 11.5) yapılan düşme ve dahili aktarmalardan sonra 
yıl sonu genel ödenek 1 250 025 000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 1 090 
884 800 TL.'si harcanmış 159 140 200 TL.'si ise iptal edilmiş olduğu görülmüştür. 

111 Yasama Hizmetleri için bütçe ile 85 105 000 000 TL.'lik ödenek verilmiş, yıl içinde 
ödenek yetersizliği nedeniyle Maliye ve Gümrük Bakanlığından 154 620 000 000 TL. ek öde
nek alınmış, ayrıca Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre (% 11.5) 6 085 575 000 TL. kesinti 
yapılmıştır. Kesinti ve aktarmalardan sonra yıl sonu ödenek toplamı 233 639 425 000 TL.'ye 
ulaşmıştır. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 219 380 992 200 TL.'si harcanmış, 14 258 432 800 
TL. lik ödeneğin ise iptal edildiği görülmüştür. 

100 hizmet programlarına dağıtılamayan transferler için bütçe kanunu ile 3 999 000 000 
TL.'lik ödenek verilmiş yıl içinde ödenek yetersizliği nedeni ile Maliye ve Gümrük Bakanlığın
dan 3 777 000 000 TL. ödenek alınmış, ayrıca Bütçe Kanununun 5 inci maddesi gereğince (% 
11.5) 459 885 000 TL.'lik ödenek kesilmiş, yatırımlar nedeniyle 1 236 358 100 TL.'lik ödenek 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığına aktarılmıştır. Yıl sonu genel ödenek toplamı eklenen ve düşü
len ödeneklerden sonra 6 779 756 900 TL. olduğu görülmüştür. Bu ödeneğin yıl sonu itibariyle 
6 730 725 900 TL.'si harcanmış 49 031 000 TL.'lik ödenek yılı içinde iptal edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi; Millî Saraylara bağlı, saray, kasır, köşk
lerin gezilerinden elde edilen paraların İstanbul Defterdarlığı saymanlıklarınca Maliye ve Gümrük 
Bakanlığında toplanmaktadır. 

/ t 
Bu toplanan paralar daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesine aktarılmaktadır. 

1991 yılında bu matsatla 4 161 114 300 TL'Iik ödenek alınmıştır. 
Bu ödenek aynı yıl içinde tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfına verilecek Millî 

Saraylarda, kasır, köşk ve sarayların bakım, onarım ve restorasyonlarında kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ : 
İçtüzüğümüzün 153 üncü maddesi hükmü gereğince Saymanlık Müdürlüğünde muhtelif 

tarihlerde yapılan denetimlerimiz sonunda; avans kredi, emanet hesabı, bütçe emaneti, kişi borç
ları, emekli kesenekleri, icra, bütçe giderleri, yevmiye, banka, ödenecek çekler defteri, verile 
emirlerini düzenlenmesi ve imzaya sunulmasına kadar olan işlemler incelendi: Defterlerin tanzim 
şekli ve bütçe tatbikatı ile ilgili olarak işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yapıldığı görüldü. 

Ancak, söz konusu işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde takibi için bilgisayara geçilmesinde 
sayısız faydalar olacağı görüşündeyiz. 
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Tüm dünyanın bilgisayara geçtiği bir dönemde özellikle bilgi depolama işlerinde sonsuz 
faydalar sağlanacağı zaman ve istihdam bakımından da yararlı olacağına geçmiş yıllara ait ra
porlarımızda temas edilmiştir. 

Bu yılkı denetimlerimizde saymanlık müdürlüğünün bilgisayara geçme aşamasında oldu
ğu görülmüş, kayıtların sağlıklı tutulmasında ve süratlendirilmesinde sayısız faydalar sağlana
cağı ve kayıt işlemlerinden tasarruf edilecek personelin tetkik işlerine kaydırılarak daha verim
li bir tetkik sistemine geçileceği ifade edilmiştir. 

3671 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra eski milletvekillerinin tedavisi ve tazmi
natları ile ilgili işlemlerin mevcut işlere ilavesiyle yıllık 50 binin üzerine çıkan işlem hacmi say
manlığın mevcut personelle iş görme imkânını zorlaştırmış ve bilgisayarın kullanılmasını zo
runlu hale getirmiştir. 

Bu ünitede yaptığımız incelemede yeni ve eski milletvekilleri ile bakmakla yükümlü ol
dukları kişilerin tedavi ücretlerinin çok yüksek rakamlarda olduğu görülmüştür, özellikle İs
tanbul daki özel hastanelerin talep ettiği rakamların diğer tedavi kurumlarına göre astronomik 
rakamlarda olduğu anlaşılmıştır. 

Bu durumun önlenmesi için özel hastanelerdeki anormal ücret taleplerini önleyici tedbir
ler 1.6.1992 tarihinde yapılan sözleşme ile yeni bir şekle bağlandığı ifade edilmiştir. 

BÜTÇE VE MALİYE MÜDÜRLÜĞÜ : . \ • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin hazırlanması yılı içinde tatbik edilmesi ve tahak

kuk işlemlerinin yapılması mal ve hizmet alımlarına dair ilgili birimlerce talep edilen kredi avans
larının usulüne uygun olarak tanzimi gibi işlemlere ait evraklar incelenmiştir. 

Ayrıca tüm harcamaların günü gününe takibi ile, lüzumu halinde Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile aynı programın ilgili harcama kalemlerinden gerekli ödenek talebi ile aktarmaların 
yapılması ve kurum dışında devir edilecek ödeneklerin gerekli işlemlerinin yerine getirilmesi 
gibi işlemlerde bu ünitenin görevleri arasındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde; 
a) Milletlerarasına açık telefonlar, 
b) Şehirlerarasına açık telefonlar, 
c) Şehir içine açık telefonlar bulunmaktadır. 
Telefonların tahsisi ve gerekse kullanışının düzenli olmadığı görülmüştür. 
1984 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi telefon yönetmeliği sürekli yapılan değişiklik

lerle içinden çıkılmaz hale gelmiş ve işlerliğini kaybetmiştir. 
Hazırlanmakta olan yen} telefon yönetmeliğinin acilen yürürlüğe konması için gerekli iş

lemlerin yapılmasında sayısız yararlar sağlanacaktır. 
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI : 
Satınalma Komisyonu Başkanlığı; Satınalma Komisyonu Başkanı, Saymanlık Müdürü ve 

görevlendireceği yetkili Satınalma Komisyonu Müşaviri ile satın alınacak malzeme ve yaptırı
lacak işin ehli ve uzman şahıslardan teşekkül etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağlı bütün ünitelerin, ihtiyaçlarını Bütçe 
Maliye Müdürlüğünden gelen satınalma ve yapım işlerine ait onaylara göre özel ve kamu ku
ruluşlarından iç ve dış piyasalardan yasaların öngördüğü usullerle mal ve hizmetin uygun be
delle amacına uygun bir şekilde yerine getirmekle sorumludur. 
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Satınalma Komisyonu ünitesindeki incelememizde ihtiyaç duyulan malzemelerin Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, bulunmadığı takdirde piyasadan piyasa fiyat araştır
ması yapılarak temin edildiği görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bilgisine sunduğumuz 11.3.1992 tarihli ara ra
porumuzda da temas edildiği gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 2919 sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Teşkilat Kanununun ilgili maddeleri alımların ne şekilde yapıldığını düzen
lemiştir. Yaptığımız denetimde alımlarda yukarıda sözü edilen yasaların dışına çıkıldığı görül
müştür. Şöyleki; ihtiyaç duyulan mal veya malzemenin onayı Bütçe ve Maliye Müdürlüğünce 
hazırlanır. Ve ita amirinden olur alındıktan sonra Satınalma Komisyonu Başkanlığına intikal 
ettirilerek alımın yasalara göre gerçekleştirilmesi gerekir. 

Bazı alımlarda özel emirlerle, onay başka müdürlük tarafından alınarak satınalma devre 
dışı bırakılmış ve alımlar satınalma komisyonunun bilgisi dışında gerçekleştirilmiştir. 

Neden bu yola gidildiği sorulduğunda işin aciliyeti nedeni ile yapıldığı söylenmiştir. Hiç 
bir sebep yukarıda arz edilen hukukî prosedürün dışına çıkılmasını mazur göstermez. 

Komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisine alınacak her türlü mal veya malzemenin 
Satınalma Komisyonu kanalı ile alınması gerektiğine inanmaktadır. 

PERSONEL EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi personelin hizmet içi eğitimini gerçekleştirmek üzere kuru

lan personel eğitimi ve yönetimi müdürlüğünün 1984 yılından bu yana çeşitli eğitim program
lan düzenlendiği, değişik unvanlarda personeli eğitime tabi tuttuğu ilgililerce ifade edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı, Yasama Organı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine idare destek sağlanacak, amacına yönelik iş bölümünün sonucu olarak ortaya çıktığın
da, bu ünitede görev yapan her personelin nitelik ve verimliliğin en üst seviyeye ulaşması bek
lenmektedir. 

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde her görevde sürekli daha iyiye ulaşabil
mek ve yeniliklerden haberdar olabilmek için hizmet içi eğitime sürekli ihtiyaç duyulacağı mu
hakkaktır. 

Personel eğitimi.ve yönetimi müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimlerin özellikle milletve
killerine doğrudan hizmet sunan sekreter ve diğer yardımcıları gibi görevlilere de daha sık sis
temli olmak üzere, yönetim kademesi de dahil her düzeyde personel için düzenlenmesi son de
rece yararlı olacaktır. Ayrica Türkiye Büyük Millet Meclisinde hizmet içi eğitim bir ihtiyaç ola
rak görüldüğünden kısa sürede büyük grupların eğitime alınma hallerinde veya konferans, se
miner gibi geniş bir ortam gerektiren programların uygulanmasında, kullanılabilecek uygun 
bir mekan bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, tün müşavir kadrolarında çalışan personelin, uzmanlık alanlarına göre ih
tisas komisyonlarında, siyasî parti gruplarında veya milletvekillerinin yasama çalışmalarında 
danışman olarak görevlendirilmesi uygun olur kanaatindeyiz. 

MAL SAYMANLIĞI : 
Bu ünitede yapmış olduğumuz denetimlerde; ana binanın bodrum katında bulunan mal 

saymanlığına bağlı aşağıda isimleri yazılı, 
1. Sıhhî Tesisat Klima ve Kuvvet Ambarı 
2. Kuvvetli Akım Ambarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 



— 5 — . 

3. Kuvvetli ve Zayıf Akım Ambarı 
4. Cam GIop Ambarı 
5. Avize Parçası Ambarı 
6. Ampul Ambarı 
7. Marangoz ve Boya Ambarı 
8. Boya Ambarı 
9. Boru Ambarı 

10. Döşeme Ambarı 
11. Kırtasiye Ambarr 
12. Temizlik Ambarı 
13. Plastik Boru Ambarı 
Komisyonumuz; ambarları tek tek gezmiş ve ambar kartlarına göre sondaj usulü ile sayım 

yapılmış ve mutabakat sağlandığı görülmüştür. 
Gerek tüketim ambarları, gerekse demirbaş eşyaların daha sağlıklı bir şekilde takibi, sayı

mı ve izlenmesi bakımından bir an önce bu ünitede de bilgisayara geçilme zorunluluğu vardır. 
Bazı ambarların teknik şartlara haiz olmadığı görülmüştür. Bu nedenle boya ambarların

da yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunması komisyonumuzca sakıncalı görünmüş ve madde
lerin ayrı bir ambarda saklanması istenmiştir. 

Ambarlardan çıkan malzemelerin işlemlerinin günlük olarak kartalara işlenmesi eşyanın 
veya malzemenin takibi bakımından yararlı olur. 

Eski yıllara ait raporlarda da temas edildiği gibi giyim-kuşam ambarlarında daha önceki 
dönemlerden kalma, mineli, ayyıldızlı 319 adet amblemin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
arzu eden üyelere satışı düşünülebilir. 

Yine aynen 50 nci yıl hatırası olarak Darphanede basılmış 434 adet 50 nci yıl madalyonla
rından üyelere satışı yapılabilir. 

Ambarların düzenli ve tertipli olduğu görüldü. 

TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

İŞLETME VE YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ : 

Hizmet alanı çok geniş olan bu müdürlük, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana bina halkla 
ilişkiler binası, personel binası, milletvekili lojmanları, ısıtma ve havalandırma elektrik zayıf 
akım, sıhhi tesisat işleri ile bina içi bina dışı bakım, onarım ve yenilenmeleri, Meclis içindeki 
yapım inşaat ve denetimini yapmaktadır. 

Bu ünitede yaptığımız denetimde en önemli konu ana bina, kulis ve salonlarına alınan 
koltuklar olmuştur. 

Anıt yapı olan ve birinci derecede korunmaya alınan tarihî Meclis binasının kulis ve sa-
lonlarındaki orijinal eşyaların kaldırılarak yerine alınan koltukların değiştirilmesine dair bir 
raporun mevcut olmadtğım sadece Devlet Malzeme Ofisinden çağrılan bir içmimar tarafından 
projelerin hazırlandığı söylendi. Satın alma şekli ise doğrudan Teknik İşler Müdürlüğü olarak 
Devlet Malzeme Ofisine siparişe bağlandığı ilgililerin ifadelerinden anlaşılmıştır. 

2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale ka
nunlarının ilgili maddelerine göre alımın yapılması gerekirdi. 

Satınalma Komisyonu Başkanlığı ise alımdan haberdar olmadıklarını söylemişlerdir. 
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Komisyonumuzun görüşüne göre yapılan işlem yukarıda sözü edilen yasalara uymamaktadır. 
İşletme Yapım Müdürlüğüne bağlı diğer ünitelerdeki incelemelerimizi bir dahaki raporla

rımızda Yüksek Başkanlığa sunacağız. 
BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi Müdürlüğü Genel Sekreterliği iş bölümü çerçeve

sinde yasama hizmetlerini yönlendiren Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ve dolayı
sıyla Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı bir birim olarak görevini sürdürmektedir. 

Yasama ile ilgili baskı işleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı baskı işleri, Kül
tür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı baskı işleri, Basım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 
günlük basın bülteni, Millî Saraylar Daire Başkanlığı baskı işleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
si vakfına ait işlerin yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bu müdürlüğe ait makine teçhizat çağın baskı teknolojisine uygun olarak 1987 bütçe yı
lından itibaren bir yatırım program çerçevesinde yenilenmekte olup bu güne kadar 4 adet ofset 
baskı makinası, 4 adet fotomekanik bölümüne ait cihaz, 9 adet elektronik dizgi makinası ter
minali ve aksuarlan alınarak faaliyete geçildiği yeni bütçe yılında alınması düşünülen bir kaç 
makine ve cihazla yatırım tamamlanmış olacağı ilgililerce ifade edilmiştir. 

Matbaa işlerinde çalışan personelin çalışma özelliğinin gereği olarak ağır şartlar altında 
çalıştıkları görülmüştür. Bu nedenle çalışan mevcut personelden bir kısmı fiilî hizmet zammını 
almakta, aynı işi yapan diğer bir kısım personelin bundan yararlanamadığı söylenmiştir. Bu 
durumun düzeltilmesinin iyi olacağı kanaatine varılmıştın 

Basımevi Müdürlüğü yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ f 

* * 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan açık alanların Peyzaj Mimarisi prensiplerine göre 

planlayıp düzenlemek ve bu yeşil alanların devamlılığını sağlamak amacıyla her türlü bakım 
onarım ve koruma görevlerini yerine getirmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ait binalar dahilinde ve ayrıca Resmî Kabul törenlerinde 
dekoratif bitki düzenlemelerini gerçekleştirmek, iç çiçeklendirme ve yeşil alan ihtiyaçlarına ce
vap verebilmek için kurulmuş üretim tesislerinin işletilmesinde elde edilen bitkilerin kullanım 
ve değerlendirilmesini sağlamak gibi hizmetleri yerine getirdiklerini ilgililer ifade etmişlerdir. 
Ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisi çiçek ve bitkileri değerlendirme yönetmeliğine göre "Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Vakfına gelir kaydedilmek üzere ihtiyaç fazlası saksı bitkisi, kesme 
çiçek ve mevsimlik fidelerin satış yoluyla değerlendirildiği görülmüştür. 1991 yılı itibariyle çi
çek satışı 12 547 150 TL. 

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ : 
Milletvekilleri Lokantası, Milletvekili Misafir Kafeteryası, özel lokanta, Milletvekilleri loj

manları lokantası, memurlar lokantası, eski bina memurlar lokantası, boyacılar, berberler, ça
maşırhane terzihane ile ilgili denetimlerimizde ziyaretçi sayısının ve personel adedinin artması 
nedeniyle iş kapasitesinin geçen yıllara nazaran artmış olduğu ifade edilmiştir. Bu müdürlü
ğün daha iyi hizmet vermek için çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Gıda ambarlarında sondaj usulü ile denetim yapılmış ve mutabakat sağlanmıştır. 
Bu müdürlükte personel ihtiyacı olduğu, halkla ilişkiler binasında ve lokantalarda hizmet 

yermekte sıkıntı çekildiği ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Komisyon Başkanlıkları, Geçici 

Komisyonlar ve çeşitli ünitelere tahsis edilen, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetlerin
de kullanılmak amacıyla alınan araçların sayılarının artması nedeni ile Ulaştırma Şube Mü
dürlüğünün iş kapasitesinin arttığı görülmüştür. Yeni alınan araçların hizmete girmesiyle araç 
sayısı 159, personel sayısında 146'ya yükselmiştir. 

Koltuk ambarlarında araçların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yedek parçalar mev
cuttur. Burada her araca ait bir defter tutulduğu yedek parça giriş ve çıkışlarında karteks siste
mi uygulandığı ifade edilmiştir. 

Daha iyi hizmet sunmak amacıyla 15 şoför ile 4 memura ihtiyaç duyulduğu Ulaştırma 
Şube Müdürü tarafından talep edilmiştir. 

Başkanlığın takdirine sunuyoruz. 
SONUÇ OLARAK : 
1991 malî yılı bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın özetini 

yukarıya arz etmiş bulunuyoruz. 
tç tüzüğümüzün 153, 154, 155, 156 ncı maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımıza saygılarımızla sunulmuştur. 

Başkan 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Sözcü 

Fethullah Erbaş 
Van 
Üye 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Üye 
Zeki Nacitarhan 

Kars 

Başkanvekili 
C. Sadi Pehlivanoğlu 

Ordu 
Üye 

Mikail Aydemir 
Ağrı 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

53TC 
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T. B. M: M. (S. Sayısı: 215) 

.Türkiye.Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komis
yonunun Millî Saraylar ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1991 
Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Mad

delerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/10) 

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No.: 5/10 11.11.1992 
Karar No. : 9 

Sayı : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı millî saray, köşk 
ve kasırlarda sondaj usulü ile tarihî demirbaş eşya tadadı, restorasyon, sürekli bakım, koruma 
ve güvenliğe ilişkin tüm.hizmetler ile turizme yönelik düzenlemelerin yürütülmesi açısından, 
Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Yıldızşale Köşkü, Ihlamur Kasrı, Mas
lak Köşkleri, Aynalıkavak Kasrı ve Florya Atatürk deniz köşklerinde oluşan külliyenin kültür, 
tarih ve turizm ekonomisi bakımından en iyi en güzel biçimde korunması değerlendirilmesi 
ve yaşatılması için alınan tedbirleri ve çalışmaları incelemek üzere mahallinde yapılan denetim 
sonunda; 

1991 MALÎ YILI BÜTÇESİNİN HARCAMA VE GENEL GÖRÜNÜMÜ : 

1991 yılında "Millî Sarayların İdare ve Korunması" hizmetlerini karşılamak üzere Bütçe 
Kanunu ile 50 678 000 000 TL. ödenek alınmış, ödenek yetersizliği nedeni ile Maliye ve Güm
rük Bakanlığından 2 500 000 000 TL. ek ödenek alınmış, ayrıca Bütçe Kanununun 5 inci mad
desine göre (% 11:5) 4 695 470 000 kesinti yapılmıştır. 

Yatırımlar içinde, yılı içinde 6 000 000 000 TL. lik ödenek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Bütçesine aktarılmıştır. Bu kesinti ve aktarmalardan sonra yıl sonu ödenek toplamı 42 482 530 
000 TL. dolayında olmuştur. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 35 741 366 600 TL. harcanmış 
6 741 163 400 TL. lik ödeneğinde iptal edildiği görülmüştür. 

GENEL OLARAK : 

Millî saraylarda son bir-kaç yıl içersinde müspet olarak değişikliklerin olduğu gözlenmiştir. 
Bunun en belirgin örneği ise yakın bir tarihe kadar büyük bir bölümü halka kapalı olan 

saraylarımızın bugün tümünün kitle turizmine açık olmasıdır. 
Saray, köşk ve kasırlarımızın yıllık faaliyet programlarının bir bölümünün gerçekleştiril

diği müsaade edilmiştir. Tüm saray, köşk ve kasırlarımızda temel onarımlar bitmiş gibi görün
mekte ise de, bazı önemli sorunlar çözülememiştir. 
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Bunların yanı sıra periyodik bakım, pnarım ve restorasyonların devam ettiği tespit edil
miştir. özellikle Yıldızşale Köşkünün bitişiğinde bulunan Istabl-ı Amire-i Ferhan adıyla anılan 
yerin Millî Saraylar Daire Başkanlığı bünyesine alınması ve burada yapılan yeni düzenlemeler 
komisyonumuzun takdirine mazhar olmuştur. 

Ancak, yaptığımız incelemelerde onarımı devam eden bu mekanımızın bazı bölümlerinin 
aslına uygun bir şekilde yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca düzenlemesi yapılan bu mekanların 
ne olarak kullanılacağı sorulduğunda ilgililerden bu sorumuza bir yanıt alınamamıştır. Amaç 
nedir, ne düşünülüyor neler yapılabilir, bu sorular birer istifham olarak ortada durmaktadır. 

Ata yadigarı bu değerlerin aslına uygun bir şekilde onarılarak bizden sonraki nesillere in
tikali ve araştırmacılara kaynak olabilecek düzeye getirilmesi de ayrıca bizler için sevinç kay
nağı olacağı muhakkaktır. (Aslına sadık kalınmak şartıyla) 

Bu mekanda çalışanlara emeği geçenlere, idarecileri ile birlikte başarılar diliyoruz. 
Komisyonumuzun Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı kasır, köşk ve saraylarda 2 grup 

olarak mal saymanlığının repertuvar çalışmalarına ait duvarlara asılan demirbaş listeleri ve esas 
defterlerle sondaj usulü ile sayım yapmış ve mutabakat sağlandığı görülmüştür. 

Dolmabahçe Sarayında repertuvar çalışmalarının devam etmesi nedeniyle bu sarayımızın 
bir bölümünde çalışma yapılabilmiştir. Repertuvar çalışmalarına hız verilerek tamamlanması 
gerekmektedir. Eşyanın tadadı, bakım onarım ve takibi ileride problemler yaratabilir. 

Dolmabahçe Sarayı cariyeler dairesinde bulunan mefruşat deposundaki eşyalar ayni yer
de bulunan Musandra İcatlarında yeni raflarla tanzim edilmiş yerlerine temizlik ve bakımları 
yapılarak konulduğu görülmüştür. . 

Mal Saymanltğındaki görevli arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Millî Saraylar 9 ünite içinde toplanmış küçük ve büyük olmak üzere muhtelif binalardan 

oluşmaktadır. Florya Atatürk Deniz Köşkleri ve diğer müştemilat binaları ayrıca Beşiktaş'da-
ki personel binaları, bu binaların içerisindeki sosyal tesis binası, memur misafirhanesi ve yıl 
sonunda inşaatı tamamlanması beklenen milletvekilleri misafirhane binası ile bu külliyenin daha 
da büyüdüğü bu nedenle hizmet alanlarında genişlediği muhakkaktır. 

Millî Sarayların varlığının temeli olan tarihî eşyaların yönetmelik gereğince mahallinde 
tespit edilmesi kayıtlarının yapılması gelecekte araştırmacılara kaynak olabilecek bilgileri ha
zırlamak amacıyla envanter yapılması bilgileri hazırlamak amacıyla envanter çalışmalarının 
sürdürülmesi hazırlanan bilgilere istatistiki nitelik kazandırılması ve her eşya grubunun fotoğ
raflı kartlarının hazırlanması Millî Saraylar Daire Başkanlığı Mal Saymanlığının asli görevidir. 
Saray, köşk, kasırlarda yapılan restorasyon bakım, onarım ve diğer çalışmaların gerektirdiği 
malzemeleri inşaat, demirbaş ve levazım ambarlarına usulüne uygun olarak girişlerinin yapıl
ması malzeme talebi olan diğer birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması da yine mal saymanlığı 
tarafından yerine getirilmektedir. 

Yukarıda sözü geçen hizmetlerin daha sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için bu ünite
ye personel verilmesi gerekmektedir. 

Mal Saymanlığında mevcutbulunan iki adet personel bilgisayardan bir adedi, mal sayman
lığına bağlı inşaat, levazım ve demirbaş ambarlarının stok takip işlemlerinde kullanılmakta 
olup, ambarlarda bulunan tüm ürün kayıtlarının bilgisayara intikal ettirildiği ve 1992 yılı ba-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 215) 



— 3 — 

şından itibaren her türlü ambar giriş ve çıkış işlemlerinin bilgisayardan yapıldığı; ayrıca çok 
geniş kapsamlı raporlar alınmak suretiyle malzeme hareketlerinin ayrı ayrı izlenildiği görülmüştür. 

Diğer bilgisayar ise, tarihi ve demirbaş eşya envanter kayıtlarının takibi ile mal saymanlı
ğının diğer görev alanlarındaki konularda kullanılmaktadır. Bu bilgisayar, Ekim 1991 ayında 
mal saymanlığında hizmete girmiş olup, hazırlatılan paket programın deneme çalışmaları neti
cesinde Aralık 1991 ayından itibaren bilgi girişine başlanmıştır. Şu ana kadar, mevcut eşya ta
nım defterinde ve eşya hareketlerinin izlenmekte olduğu repertuar defterlerinde bulunan bilgi
lerin giriş kayıtları ile Ayniyat Yönetmeliği uyarınca mal saymanlığınca tutulması zorunlu ka
yıtlara yönelik bilgi girişlerinin yapılmakta olduğu görülerek, Küçüksu Kasrı (1 ve 2 nolu def
terler) ve Beylerbeyi Sarayına kayıtlı (3 nolu defter) 1341 objenin bilgi girişinin tamamlanmış 
olduğu tespit edilmiştir. ' 

Yapılan bu çalışmalar neticesinde bilgisayardan alınabilen raporların oldukça kapsamlı ve 
yararlı olduğu görülerek, envanter bilgilerinin giriş işlemlerinin en kısa zamanda tamamlana
bilmesi için mevcut bilgisayar sisteminin genişletilerek hafıza kapasitesi yüksek bir bilgisayarla 
desteklenmesi, birden fazla klavye girişine imkan verecek donanım ve program^revizyonunun 
en kısa zamanda yaptırılması suretiyle obje giriş hızının arttırılması, ileride yapılacak çalışma
ları daha süratli ve verimli hale getirecek temel çalışmalar niteliğinde olup, bu hususlarda aci
len tedbirler alınmasında ve mal saymanlığının seri daktilo yazabilen elemanlarla desteklen
mesinde yarar görülmektedir. 

Mal saymanlığına bağlı demirbaş ambarları, inşaat ambarları, levazım ambarları gezil
miş, sondaj usulü ile sayım yapılmış ve mutabakat sağlanmıştır. 

Levazım ambarının yerinin 2 nci katta oluşu ve ambara dar ve dik bir merdivenle girilmesi 
mal giriş ve çıkışı bakımından sıkıntı yaratmaktadır. 

Ayrıca mal saymanlığında yapmış olduğumuz denetimde tarihi ve demirbaş eşyaların çok 
yönlü olarak bilgisayara girilmesi komisyonumuzca çok olumlu karşılanmıştır. Ancak yukarı
da izaha çalıştığımız gibi personel sıkıntısı nedeniyle günlük eşya giriş kapasitesinin düşük ol
duğu ifade edildi. 

DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ : 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı, başkanlığa bağlı ata yadigârı tarihî mirasımız 4okuz sa

ray köşk ve kasırların ve bu mekanlardaki tarihî eşyaların korunması bakım ve onarımların 
yapılması bizden sonraki nesillere intikal ettirilmesi ve turizmin hizmetine sunulması gibi gö
revleri kapsamaktadır. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırları şöyle sıralayabiliriz. 
1. Dolmabahçe Sarayı 
2. Beylerbeyi Sarayı 

. 3. Yıldız Şale Köşkü 
4. Küçüksu Kasrı 
5. Aynalıkavak Kasrı 
6. Ihlamur Kasrı 
7. Maslak Kasrı 
8. Yalova Atatürk Köşkü 
9. Florya Deniz Köşkü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 215) 
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MÎLLÎ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI : 
Dolmabahçe Sarayı, cariyeler dairesi, iç hazine gibi mekanların aslına uygun bir biçimde 

onarımlarının yapılışı komisyonumuzca takdirle karşılanmıştır. Ancak, bir yıla yakın bir süre
dir onarımları tamamlanan söz konusu mekanların açılışları yapılmamıştır. Açılmaması ile il
gili aksaklıklar giderilerek bir an önce geziye açılmasını arzu etmekteyiz. 

Yıldız Şale Köşkü Istabl-ı Amire-i Ferhan binalarında da çalışmaların durduğu görülmüş
tür. Onarım çalışmaları neden durmuştur. 

Millî saraylarımızda kadrolu personelin dışında 460 kadar geçici işçi çalışmaktadır. Bu 
işçilerin takibi gerekir. 

Gedikli cariyeler (Yeni Bina) binasının yeniden onarılarak Millî Saraylar Daire Başkanlı
ğına birimlerin bu mekâna taşınması sıkışık bir şekilde çalışan birimlerde rahatlık meydana 
getirdiği görülmüştür. 

TURİZM : 
Saray, köşk ve kasırlarımız, yalnız mimarî bir eser olarak sunulmamakta içersinde bulu

nan eşyaların kullanış şekli yerlerine göre tarihsel biçimi ile saray müze görüntüsünde ziyaret
çilere sunulmaktadır. 

1990 yılında; 144 588 öğrenci, 119 951 yerli, 288 772 yabancı, 3 520 protokol ve misafir 
olmak üzere 566 057 ziyaretçi tarafından saray, köşk ve kasırlarımız gezilmiş, bunun karşılığı 
olarak 2 840 683 100 TL. hâsılat elde edilmiştir. 

1991 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, 138 873 öğrenci, 83 917 yerli, 163 365 yabancı olmak 
üzere toplam 407 822 ziyaretçi tarafından saraylarımız gezilmiş ve 3 974 182 000 TL. hâsılat 
sağlanmıştır. 

Beylerbeyi sarayı ziyaretçi sayısı : 
1̂ 1.1991 - 31.12.1991 68 093 kişi, 1982 ziyaretçi sayısı 6 128 kişi. 
Dolmabahçe sarayı dışında kalan diğer saray, köşk ve kasırlarımız herhangi bir sayısal sı

nırlama olmadan gezildiği, Dolmabahçe Sarayının güvenlik ve tarihi yapısını koruma yönün
den günlük 1 500 kişi olarak sayısal sınırlandırma ile ziyarete açık bulundurulması olumlu kar
şılanmıştır. 

DOLMABAHÇE SARAYI : 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı bünyesi içinde bulunan Dolmabahçe Sarayı tarihimizin en 

değerli eserlerinden biridir. Kültür mirasımız olan bu paha biçilmez sanat eseri ziyaretçilere 
açıktır. 

a) Saat Kulesi ve ön bahçe , 
b) Hazine-i Hassa ve mefruşat daireleri (Millî Saraylar Daire Başkanlığı yönetim binaları) 
c) Has bahçe 
d) Dolmabahçe Sarayı (Mabeyn-i Hümayun muayede salonu, harem ve cariyeler dairesi) 
e) Kuşluk ve kuşluk bahçesi 
f) Camlı köşk 
g) Uzun yol (Mâbeyn-i Hümayunu ve camlı köşkü birbirine bağlayan koridor) 
h) Harem Bahçesi ve İç Hazine 
ı) Gedikli Cariyeler Dairesi 
j) Mutfaklar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi '. (S. Sayısı : 215) 
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k) Kızlarağası Dairesi 
I) Hareket Köşkleri ve Bahçesi 
n) Veliaht Dairesi (Resim Heykel Müzesi olarak MSÜ'ne bağlıdır.) 
Ayrıca harem bahçesinde inşaat ambarı olarak kullanılan iç hazine nin aslına uygun bir 

şekilde onarılarak personel sergi teşhir salonu haline getirilmesi sevindiricidir. 
Kristalli merdivenin çatı camlarının değiştirilmesi, gedikli cariyeler binasının geç de olsa 

bitirilerek Millî Saraylar Dairesine bağlı birimlerin bazı bölümlerinin bu mekana taşınması mem
nuniyet vericidir. 

Yangın söndürme ile ilgili yeni düzenleme çalışmaları, muayede salonu dış cephe onarımı, 
Abdulaziz odası, mavi salon, mavi oda tavan süslemeleri ile hazine kapı sağ kanat taş onarımı
nın devam ettiği görüldü. • 

Dolmabahçe Sarayının ek binasından olan Beşiktaş Kaymakamlığı ile Trafik Şube Mü
dürlüğü kullanımında müsahiban dairesi için içişleri Bakanlığına, Devlet Malzeme Ofisinin 
kullanımında bulunan Matbaa-ı Amire Bölümü için Maliye Bakanlığına, 

Deniz Müzesi Komutanlığı, Deniz Arşivi ve Deniz Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının bu
lunduğu Agavat ve Bendegan daireleri ile, askerlik şubeleri ve Beşiktaş Askeri Bölge Komutan
lığının kullanımında saraya ait bölümlerden oluşan saray eczanesi, tatlıhane, mutfaklar, fırın, 
değirmen, çamaşırhane, mefruşat ambarları, kuşhane gibi yapılar topluluğunun devri için Ge
nel Kurmay Başkanlığına söz konusu saraya ait mekanların iadesi için yazı yazıldığı söylenmiştir. 

BEYLERBEYİ SARAYI : 
Ana bina, sarı köşk, selamlık, deniz köşkü, harem deniz köşkü, mermer köşk, ahır köş

kü, set bahçeleri ve 1988 yılı Kasım ayında onarımı tamamlanan tünelde gerekli denetimler 
yapıldı. 

Bu sarayımızda da sondaj usulü ile esas demirbaş defterleri ile eşya sayımı yapıldı ve mu
tabakat sağlandı. 

Beylerbeyi Sarayı ziyaretçi sayısında önemli derecede artış olduğu ilgililer tarafından ifade 
edildi. 

Sarayın tertipli ve düzenli olduğu görüldü. 
Görevlilere teşekkür ediyoruz. 
AYNALIKAVAK KASRI : 
Kasımpaşa Taşkızak tersanemizin hemen yanında bulunan Aynalıkavak Kasrının önemli 

ölçüde restorasyonuna 1981 yılında başlanmış, 1985 yılında eşya düzenlemesi yapılan kasra saray-
müze biçimi verilmiş, ayrıca zemin katıda müze olarak değerlendirilerek "Türk Çalgıları Sergisi" 
ziyarete açılmıştır. 

Bu yaz yaptığımız denetimlerde kasrın tamamının yeniden onarıma alındığı görülmüştür. 
Kasırda Mal Saymanlığı tarafından oda ve salonlarda bulunan demirbaş eşya listeleri ve 

esas demirbaş defterleriyle sondaj usulü eşya sayımı yapılmış ve mutabakat sağlandığı görül
müştür. 

Daha önceki yıllardaki komisyon raporlarında temas edilen kasrın sınırları ile ilgili tapu 
tespitinin neticelenmediği söylenmiştir. 

KÜÇÜKSU KASRI : 
1978-1979 yıllarında; önemli ölçüde restorasyon yapılmış, 1983 yılında müze olarak ziya

rete açılmıştır. 
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Son birkaç yıldan beri zeminde meydana gelen çatlakların ileri boyutlara ulaşması nede-
, niyle Boğaziçi Üniversitesi ile temasa geçilmiş gelecek cevaba göre gereğinin yapılacağı ilgililer 

tarafından ifade edilmiştir. 
YILDIZ ŞALE KÖŞKÜ : 
Müstesna bir sanat eseri olan bu sarayımız 1978 yılında restore edilmiş, 1985 yılından iti

baren saray müze biçimiyle ziyarete açılmıştır. 
Bu sarayımızda da gerekli denetimler yapılmış, esas demirbaş defterleri ile mal saymanlığı 

tarafından oda ve salonlarda asılı bulunan demirbaş listeleri ile sayım yapılmış ye mutabakat 
sağlanmıştır. • ' • " . . ' 

Diğer saraylarımızda olduğu gibi yangına karşı bu sarayımızda da yeni bir çalışma maale
sef yapılmamış. 

MASLAK KASIRLARI : 
1982 yılında Millî Saraylara devredilen bu kasrımızda, Kasrri Hümayun (Büyük Ay Köş

kü) Mabeyn-ı Hümayun (Küçük Av Köşkü) limonluk, sera ve paşalar dairesi (Müştemilat bi
nası) ile çadır köşkünde (Kebap Köşkü) ve bahçelerde gerekli incelemeler yapıldı. 

Kasrın düzenli ve tertipli, olduğu görüldü. 
IHLAMUR KASRI : 
Merasim Köşkü ve Maiyet Köşkü binaları gezildi ve gerekli incelemeler yapıldı. Sondaj 

usulü ile esas demirbaş defterleri ile sayım yapıldı. Ve mutabakat sağlandı. 
Bahçe sınırları içinde bulunan ve personel lojmanları olarak kullanılan bina, yönetim bi

nası ve çocukların güzel sanat becerilerini geliştirecek atölye ve sergi salonu olarak planlanma
sı olumlu karşılanmıştır. 

SONUÇ OLARAK : 
Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlarda çalışan personelin sayı 

itibariyle yeterli olduğu kanaatindeyiz. Hizmet alanlarının çok geniş ve dağınık olması nedeni 
ile, görevin aksamaması bakımından münhal bulunan bazı kadrolara, özellikle uzman, sanat 
tarihçi, teknik eleman, lisan bilen kişilerin atanmasının yerinde olacağı görüşündeyiz. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığının, yeniden düzenlenmesi ite ilgili çalışmalarda kadronun 
sayısal olarak daha da artacağı ifade edilmiştir. 

İmkân* nispetinde mevsimlik geçici, mukaveleli kimseleri istihdam etmekte fayda olacağı 
kanaatindeyiz. 

Faydalı hizmetler verdiğine inandığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfının denetimi 
ile ilgili olarak İçtüzüğümüzde bir hüküm olmaması nedeniyle bu ünitede denetim yapılama
mıştır. Ancak çok fazla personel istihdam edildiği kaanatini taşıyoruz. 

Yeni içtüzük çıkarılırken meclis vakfının denetiminin bir şekle bağlanmasının yararlı ola
cağına inanıyoruz. Vakfın ne şekilde nereye harcama yaptığı bilinmelidir. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 215) 



İçtüzüğümüzün 153, 154, 155, 156 ncı maddeleri gereğince, Genel Kurulun bilgisine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Sözcü 

Fethullah Erbaş 
Van 
Üye • 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Üye 
Zeki Nacitarhan 

Kars 

Başkanvekili 
C. Sadi Pehlivanoğlu 

Ördü 
Üye 

Mikail Aydemir 
Ağrı 
Üye 

Nurhan Tekine! 
Kastamonu 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. , 
2. — Başbakanlık tezkereleri. 
3. — Meclis Soruşturması önergesi. 
4. — Meclis Araştırması önergeleri. 
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Ünitelerinin 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 ve Mütea
kip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/9) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma 
Tarihi : 8.1.1993) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî Sa
raylar ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153 
ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/10) (S. Sayısı: 215) (Da
ğıtma Tarihi: 8.1.1993) n 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

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

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

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

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 incî  İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8.— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

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

— a : '•• ... " : 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
11. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunlarını tes

pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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

14. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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

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

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

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

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iîişkin önergesi (10/29) 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün ,102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) • 

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

— > _ _ _ [ ! ] _ 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER , 
23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı

ğım dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
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) 

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

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

28. r- İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların Ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/40) 

33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) < 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

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

37.% — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

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

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddelerhıya-
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

_ : _ _ Q _ 
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44. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 

bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

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

49. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin tli Savur ilçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

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

52. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

54; —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 
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55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 1Q3 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

56. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

57. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar iledöviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

61. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

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

63. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

— : —— —E — 
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65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-

zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve/103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

69. —istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilİa ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

. 70. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

71. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl-

• c • 

masına ilişkin önergesi (10/76) 
72. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının 

Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/77) 

73. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Millet
vekili Aydın Güven Gürkan ve istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıy
la ilgili gerçeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 

_açılmasına ilişkin önergesi (10/79) —_ nn.-—: : — — 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/83) 

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

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

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

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

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

*7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

*8. — tstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

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

*10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

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

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

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

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

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

* 17. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

*20. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, T, Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*21. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*22. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

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

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri tline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

28. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

30.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

*37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

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

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

*41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

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

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

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

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

47. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nıri, ASALA'yâ yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANIAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

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

50. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'riın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

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

57. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

58. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın; bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) . 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) „ ' ' ,' 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

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

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

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

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

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

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

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

83. -— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

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

86. —İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

87. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

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

89. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. —' Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkayd'nın, TARÎŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) ' 

96.•— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ye şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

97. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyâcına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) , 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, •Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/286) 
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100. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

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

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

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

105. —-Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

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

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP/'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

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

115. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 
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116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

117. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

126. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

129. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 — . ^ . : . ; 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — 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) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi imam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

138. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

.140. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

146. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine kaüldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
mn kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalının, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın Ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

152. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

153.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

154. — 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) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zamanhizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

158. —• İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

159. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
- karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 
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167; — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarıria ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

170 Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

177. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka-. 
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

181. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

182. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

185. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/379) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

190. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. —r Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletveküi Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

21 
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221. — Sımak Milletvekili Selim SadalcW,~Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

223. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit işletmeleri A,Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/530) (1) ' . ' • . . 

227. — tçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü Soru önergesi (6/416) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

231. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık" alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) . * . - ' " . 

232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

239. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 
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240. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin^ Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

251. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) • ' • . 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

256. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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259. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nin Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlıkve tskân Bakanından sözlü soru önörgesi (6/543) (1) 

260. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhamı SosyaPın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

261. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'uri, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

262. —Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesU 
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

268. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan k'üçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. —• Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. —-Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

— ~24 İ — — — • : : • • '• • 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili JSalih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç-
lanmasina ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yerâlan SHP İstanbul ti 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

296. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
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297. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

301. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

303. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

305. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — İstanbul Milletvekili Halit Duhıankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu DemirePi izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 
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313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

321. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul-
landığı'iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi ipek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

327. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

328. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba-. 
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) -
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332. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

333. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) ' 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

340. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. — Erzurum Milletvekili Lütfü Eserigün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

346. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

347. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

348. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır-
, Iık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) , 

350. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
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351. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıt-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

353. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

355. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

356. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

357. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

359. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

360. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

361. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayıh Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
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 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 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 Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun 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 tarihi : 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. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Ya
yımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız " 
Ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevle
rini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzalan Bulunan Bakanlar ile Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Hakla
rında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 
202) (Dağıtma Tarihi: 8.1.1993) 
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10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, imar Bankasına Ay
rıcalıklar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar 
Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş 
Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/3) Esas Nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) 

11. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve^45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi 
A.Ş.ni Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Mustafa Taşar Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (S. Sayısı : 235) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 12. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) {S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

13. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

14. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30,6.1992) 

15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

16. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

17. — 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) 

18. _ Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

19. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel 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) 

21. — 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 : 15.6.1992) 

X 22. — 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) 

23. — 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) 

24. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S; Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

25. — 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) 

26. — 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) 

27. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 28. — 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 29. — 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) 
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X 30. — 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) 

31. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

32. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 33. — 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 34. — 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 35. — 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) 

36. — 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) 

37. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

38. — 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) 

39. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

41. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

'• '• — . 3 3 — 

- ~ . " » T A I İ ' I n l n T T 7 0 İ * / 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 42. — 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 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ye 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 44. — 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) 

45. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'in, 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) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)-

X 48. — 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) 

49. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25,5.1992) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 51. —• 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) 

52. — 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) 

_ [34] — — -
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53. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

54. — 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 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) . 

X 56. — 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 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) " 

X 58. — 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 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — 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) 

61. — 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) -

62. — 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) 

63. — 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) 

64. — 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) 
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65. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 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) 

66. — 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 tarihi: 21.9.1992) 

67. — 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 68. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin ilke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S, Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

69. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve İflâs Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

70. — 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 71. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — 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) 

73. — 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 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında işbirliği 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) 
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X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, tyi 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) 

X 77. — 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 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 79. — 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) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
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 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

82. — 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 83. — 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 84. — 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 85. — 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) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 
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88. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

89. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

90. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

91. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

92. —Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî -
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

93. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

95. —- Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

96. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Îçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

97. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

98. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

99. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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100. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağılma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

102. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

103. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

104. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

105. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

X 107. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

108. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Etkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

109. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

110. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 
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111. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

1,12. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsck ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
223) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


