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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞİTLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. —' BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Erman 

Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/858) 

2. — Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönü
şüne kadar, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/859) 

3. — Devlet eski Bakanı ibrahim özdemir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
eski Bakanı imren Aykut haklarında hazırlanan dosyaya dair Başbakanlık tez
keresine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/875) 
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4. — Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında hazırlanan dosyaya dair Baş
bakanlık tezkeresine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/876) 380:381 

5. — Bazı Milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/860) 384:386 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamento heyetinin, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığının davetine icabet etmesine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/861) 386 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Yeni Zelanda Parlamento 
Başkanının davetine beraberinde bir heyetle icabet etmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/862) 386:387 

8. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/413) (S. Sayısı : 187) geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/912) 387 

9. — 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 1 ilden kaldırılmasına, 
9 ilde uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/863) 438,529:534 

10. — Bitlis İlinde olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/864) 438:477, 

* 535:540 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 381 

1. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının, Bulgaristan'dan 
ülkemize gelen soydaşlarımızın iskânı ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde mev
zuata ve kanunlara aykırı hareket ederek Devleti zarara uğrattıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddia
sıyla, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski bakanları Işın Çelebi, İsmet 
özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım 
ve Köyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/16) 381:384 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 387 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 387 

1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son gün
lerde cezaevlerinde meydana gelen firar olaylarında ihmaİ ve kusuru bulundu
ğu iddiasıyla, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay hakkında gensoru açılmasına iliş
kin "önergesi (11/17) 387:427 

VI. — USÛL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 427 

1. — Bir hususun oya sunulmasının, bazı üyelerce açıkça işitilmemiş olma
sının, o hususun yeniden oylanmasını gerektirip gerektirmeyeceği hakkında 427:434 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 434 

1. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Surgurlu'nun, Adalet Baka
nı M. Seyfi Oktay'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması 434:438 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 478 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 478 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza

landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan'sözlü soru önergesi (6/115) 478 
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş

kın Tesisleri ile Kalealtı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) 478 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Göksun-Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146) 478 

4. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece-
Büyükçekmece-Silivri-Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir 
hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/147) 478 

5. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA Karton Sanayii hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 478 

6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 478:479 

7. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin karaman İli Ayrancı-
Kâzımkarabekir-Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis kara
kolu ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 479 

8. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin Karaman İlinin kalkın
mada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/231) v 479 

9. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin Karaman ili 
Kâzımkarabekir-Ayrancı-Sarıveliler ve Basyayla İlçeleri adalet sarayı, cezaevi ve 
bunların personel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/232) 479 

10. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek ile 
Karaman-Mersin karayolllanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/235) 479 

11. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 479:480 

12. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp 
açılmayacağına lişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 480 

13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni 
asıllıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 480 

14. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şir
ketin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 480 

— 359 — 
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15. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın^ bazı malların ithalinde alınacak 
vergi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mü
rekkebinin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/244) 480 

16. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Ter
mik Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 480 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin 
boşaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 480:481 

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/254) s 481 

19. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı id
dia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 481 

20. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 481 

21. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesi
nin nedenlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/260) / 481 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 481 

23.—Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan 
vergi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/262) . 481:482 

24.—Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın günlük bir gazetede yayınlanan 
"Kaçakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/267) 482 

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer 
aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/268) 482 

26. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün re
koltesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 482 

27. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ispir-lkizdere, Çobandede-
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/271) 482 

28. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliği
nin önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin sorusu ve Çevre 
Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı (6/272) 482:484 

29. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankarâ-Erzurum uçak se
ferleri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) _ 3 6 0 — 484 
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30.—Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik Genel Müdürlü
ğüne yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/274) 484 

31. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete so
kulan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/275) 484 

32. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdü
rünün görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/279) 484 

1 ı I 

33.—İstanbul Milletvekili HalitDumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
mu prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 484 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli ve Emet İlçesi SSK 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay' in cevabı (6/285) 484:486 

35. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
PTT'Ierin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına İliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 486 

36. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine 
yardım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/288) . 4 8 6 

37. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü som 
önergesi (6/289) 486 

38. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendisleri
nin istihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 486 

39. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tünç'un, Karakocan İlçesi Devlet 
Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/293) 487 

40. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve 
uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 487 

41. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapıl
ması düşünülen Elazığ E tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/296) 487 

42. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın, Diyarbakır-Bismil İlçesin
de ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına aldıktan sonra iş
kenceyle öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/297) 487 

43. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın, Diyarbakır-Hazro İlçesi Sa-
nerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 487 
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44. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına ge
tirilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer va
kıflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 487 

45. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 487 

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletveki
linin görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) 487:488 

ı 47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilasının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj af-
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 488 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 488 

49. — 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) 488 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları- ' 
nın Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedefle
rine ulaşıp ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 488 

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında 
Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 488:489 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanu
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 489 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 489 

54. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar 
hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/310) 489 

55. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstan
bul'dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/311) , 489 

56. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-
Kızılcahamam karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/312) 489 

57. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşlet
mesinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/313) _ 302 —• 4 9 0 
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58. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil llınç'un, Kuzova sulama projesine 
ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/314) 

59. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uy
gulama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3İ5) 

60. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun 
personel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/316) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik per
sonelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/317) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticileri
nin paralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/318) 

63. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal 
haline dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/319) 

64. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatniış'ın, Ankara-Keçiören Sana
toryum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/320) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ortaasya türkî cumhuri
yetlerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/321) 

66. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zo
runlu bekâret kontrolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/322) 

67. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/323) 

68. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/324) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen 
Yasadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

70. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika 
gezilerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda ge
tirdikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 
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71. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetle
rinden Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının du
rumuna ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

73. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

74. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka 
haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/334) 

75. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fab
rikasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/335) * 

76. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, K̂öy Hizmetlerinde parti
zanca tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/336) • 

77. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Cumhührbaşkanının yurt dışın
da yapılan tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/541) 

78. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Af
yon'da açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/337) 

79. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

80. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine ka
tıldığı iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

81. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Istanbul-Sait Halim Paşa 
Yalısı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

82. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölge
sinde 13 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/342) 

83. — Manisa Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan alkol fabri
kasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

84. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in ÇAY-KyR Genel Müdürlüğünde 
çalışan işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

85. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Oca-
ğı'na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/345) 

87. T- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Af
şin, Andırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, 
araç ve gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 
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88. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-
Andırın-Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/347) 494:495 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-
Hüyüklü Köyü Saglıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/348) 495 

90. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 495 

91. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirle
rinden biri hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 495 

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yol
cuların karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/350) 495 

93. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz 
gelen Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/351) 495 

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Di
yarbakır muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) 495 

95. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-
Kürtül ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 496 

96. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis-Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın Ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/355) 496 

97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde gör 
revli bir doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/356) 496 

98. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karade
niz Ekonomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/357) v 496 

99. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlü
ğü ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/358) 496 

100. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin başba-, 
kandan sözlü soru önergesi (6/359) 496 

101.—Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/360) 496:497 
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102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği id
dia edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 497 

103. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Gökova Santraline ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/362) 497 

104. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve burdur'un kalkın
mada öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/363) 497 

105. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK zirvesine katılanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 497 

106. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının im
zasının Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/365) 497 

107. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'Iü telefon
ların milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/366) 497 

108. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organların
da yer alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/367) 498 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddi
alarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 498 

110. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Em
lak Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/369) 498 

111. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara 
Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/370) 498 

112. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli 
boyutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına 
iilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) 498 

113. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda 
giderek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Çevre Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/372) 498 

114. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kir
liliğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 498 

115. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen de
niz kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirle
re ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 498 
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116. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izledi
ği personel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37S) 499 

117. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açı
lış törenleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozuklukları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 499 

118. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınla
nan "Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi,(6/377) 499 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'
ta görevli imamlar hakkında soruşturma açıldı iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/378) 499 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 499 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın mer
kez teşkilatı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen poli
tikalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 499 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetim
lerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 499 

123. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tüne yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/382) 499:500 

124. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 500 

125. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/385) 500 

126. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/386) " 500 

127. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/387) 500 

128. — Ağrı Milletvekili 'Vaşar Eryılmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 500 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapı
lan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/389) 500 

130. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 501 

131. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Surgurlu'nun, İsparta tli
ne yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/391) _ 367 _ 501 
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132. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 501 

133.— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/393) 501 

134. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta tline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/395) 501 

135. — tstanbul Milletvekili Sabri öztük'ün, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/396) 501 

• 136. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta tline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/397) 501 

137. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/398) 502 

138. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına «ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) . . ' . . . 502 

139. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/400) 502 

140. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/401) 502 

141. — tstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 502 

142.—Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/403) 502 

143. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhpn'un, İsparta tline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si(6/404) 502:503 

144. — Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/405) ; 503 

145. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) , 503 

— 368 — 



TJ*M.M. B : 78 9 . 3 . 1993 O : 1 

Sayfa 

146. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/407) 503 

147. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın.Isparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/408) 503 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 504 
1. — Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in, yapımı tamamlanan Tokat Ha

vaalanının ne zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ya
şar Topçu'nun yazılı cevabı (7/750) 504 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Türkiye'ye bazı ülkelerden 
kaçak olarak kesici takım uçları geldiği iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/775) 504:505 

3. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Şırnak'ta güvenlik güçlerince 
gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/783) 506:507 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Dış ticaret rejimini düzen
leyen 32 sayılı karara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çille-
rih yazılı cevabı (7/788) 507:508 

5. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, bazı gazete ve dergilerin dağıtım 
ve satışlarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/808) 508:511 

6. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Yatağan Termik Santraline ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı 
(7/813) 511:515 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İmar planı ve mevzua
tına aykırı yapılaşmalara karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/816) 515:516 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, sıfır faizli hayvancılık kredile
rinin il veya bölge bazında dağılımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Baka
nı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/840) 516:517 

9. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hollanda polisinin ihmal 
ve kötü muamelesi sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşımıza ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın yazılı cevabı (7/859) 517:518 

10. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş Genel Müdürlüğünde yol
suzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/866) 518:521 

11. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fi
yatlarını sürekli artırarak vatandaşı mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/891) 521:524 

12. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın yazılı cevabı (7/943) 524:525 

13. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet eski Bakanlarından biri 
hakkındaki Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun oylanmasına ilişkin so
rusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/1045) 525:528 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı, hava kirliliğinin oluşturduğu sağlık ve çevre sorunla
rına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Türkî cumhuriyetlerde cami yapılması için Di
yanet İşleri Başkanığınca açılan kampanya sonucu toplanan paraların, hükümetçe, maksadına 
uygun şekilde kullanılmadığına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, 

Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Fiskobirlik ile öz Gıda -îş Sendikası arasında
ki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Mehmet Tahir Köse, 

Cevap verdiler. 

Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çillef'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna ilişkin tezkerenin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, program değişikliğinden dolayı Belçi
ka'ya gidememesi nedeniyle işlemden kaldırılmasına; 

Rusya Federasyonuna gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dı
şişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in 
dönüşüne kadar, Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Burdur Milletvekili Mustafa Çiloğlu'nun, yurt dışındaki işçi ve vatandaşlarımızın sorun

larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis araştırması 
komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha düzenli ve ko-

ordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltılması için alınacak 
tedbirler ile, uygulanacak politikaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sıra
sında yapılacağı açıklandı. 

Genel Kurulun, 9.3.1993 Salı günü 14.00 - 17.00 ve 20.00 - 01.00 saatleri, 10.3.1993 Çar
şamba ve 11.3.1993 Perşembe günleri de 13.00 -17.00 ve 20.00 - 01.00 saatleri arasında çalışma
larını sürdürmesine; 9.3.1993 salı günü 14.00 -17.00 saatleri arasında (11/17) esas numaralı gensoru 
önergesinin, 20.00 - 01.00 saatleri arasında olağanüstü halle ilgili Başbakanlık tezkerelerinin 
görüşülmesine ve süre kaldığı takdirde sözlü sorulara geçilmesine; 10.3.1993 Çarşamba günü 
sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139), 
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Kanun tasarılarıyla 
Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin tlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı : 71), 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 
Çurum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134), 
Komisyonları raporlarının görüşülmesi; komisyon ve hükümet yetkilileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının (1/472) (S. Sayısı: 221) maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olunarak, 2 nci 
maddesi kabul edildi ve 3 üncü maddesi üzerinde bir süre göörüşüldü. 

Kanun tasarısının müzakeresi sırasında; 
Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova da, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu*nun, 
Şahıslarına sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

9 Mart 1993 Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 01.15'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Kadir Ramazan Coşkun 
Adana istanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• o - " "•• • ' • 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 3 . 1993 Pazartesi 

Raporlar 
1. — 1972 konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun bulundu

ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/277) (S. 
Sayısı.: 310) ) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cmhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî 
konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundugna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/493) (S. Sayısı : 313) (Dağıtma tari
hi : 8.3.1993) (GÜNDEME) 

3% — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azeybaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dişleri komisyonları raporları (1/444) (S. Sayı-r 
sı.': 314) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ha
va Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. Sayı
sı : 315) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) (GÜNDEME) 

.5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453) (S. Sayı
sı : 316) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tür
kistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye 
Dışişleri komisyonları raporları (1/486) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 83.1993) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Ziyaettin Selçuk Maruflu'nun, Millî Eğitim Bakanlığına devre

dilen ortaöğretim kurumlarındaki Millî Emlâka ait kantinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/615) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

2. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun Emlâk Bankasınca satın alınan 
makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

3. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Muruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.2.1993) , 

4. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

5. — îstanbuj Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1993) 
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6. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.2.1993) 

7. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.2.1993) 

8. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Yeni Harman Sigarasının üre
timine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) (Başkanhğa geliş ta
rihi : 26.2.1993) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalandığı id
dia edilen eroin şebekesine ilişkin tçişleri.Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) (Başkanhğa 
geliş tarihi : 23.1993) 

10. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1993) 

11. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerine faizle ilgili açıkla
malarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) (Başkanhğa geliş tarihi: 23.1993) 

12. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki heyelan 
tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve' İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.3.1993) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe 
belediyeleri hakkında İl tdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup olmadığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1993) -

14. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Mer
kezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/628) (Başkanhğa geliş tarihi : 4.3.1993) 

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı 
planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) (Baş
kanhğa geliş tarihi : 4.3.1993) 

16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür Yardım
cılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 43.1993) 

Yazılı soru önergeleri { 

1. — Artvin Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Çevre Bakanı hakkında günlük bir 
gazetede öne sürülen iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/982) (Başkanhğa 
geliş tarihi : 28.2.1993) , 

2. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. Metin 
Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/983) (Başkanhğa geliş tarihi: 25.2.1993) 

3. — Muş Milletvekili M. Emin Sever'in, Alazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. Me
tin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.2.1993) 

4. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'ın, Kamu ortaklığı İdaresi Başkanının bir yakı
nına faizsiz kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/985) (Başkan
lığa geliş tarihi : 26.2.1993) 
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, 5. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/986) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 26.2.1993) 

6. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. Metin 
Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1993) 

7. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/988) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

9. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

10. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. Metin 
Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1993) 

11. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. Metin 
Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1993) 

12. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/993) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

13. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/994) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2..1993) 

14. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/995) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

15. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/996) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

16. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/997) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

17. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/998) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

18. — istanbul Milletvekili imren Aykut'un, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/999) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

19. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile 
Av. M.etin Çan'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1000) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 
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20. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya 
ile Av. Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1001) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.2.1993) 

21. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. Metin 
Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1993) 

22. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1003) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

23. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Avukat 
Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1004) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile 
Avukat Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1005) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.2.1993) 

25. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya 
ile Avukat Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1006) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.2.1993) 

26. — Van Milletvekili Remzi Kartal'ın, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Avukat 
Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1007) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) , 

27. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, memur sendikalarının kapatılmasını öngö
ren genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1008) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

28. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddiri Selçuk Maruflu'nun, Personel Kanununda değişik
lik yapılmasına dair yetki kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen uygu
landığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1009) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

29. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, döner sermaye işletmelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1010) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

30. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, küçük esnafa yazarkasa alı
mında kolaylıklar sağlayan kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1011) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

31. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, bakanlığa bağlı döner serma
ye işletmelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1012) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 26.2.1993) 

32. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hurda ithalatında verilen nakliye 
fonu ile demir çelik ihracatında verilen teşvik fonuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1013) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

33. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sımak Valisine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1993) 
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34. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortak 
olduğu şirketlere ilişkin ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1015) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.2.1993) 

35. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince ASKİ 
ve EGO'da izlenen istihdam politikasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1016) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

36. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkan
lık Konutuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1017) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 26.2.1993) 

37. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen konserlere ve temel atma törenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/10İ8) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

38. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin basın 
ve yayın harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1019) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.2.1993) 

39f — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince yaktırı
lan üst geçit, köprülü kavşak, alt geçit ve viyadüklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1020) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

40. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Söğütözü'nde inşa edilen şehirle
rarası otobüs terminaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1021) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.2.1993) 

41. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince yabancı 
kaynaklardan sağlanan fonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1022) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

42. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan 
zamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1023) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.2.1993) 

43. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Ankara Metrosuna ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

44. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Elazığ'da kaybolan Dr. Hasan Kaya ile Av. 
Metin Çan'a ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tari
hi : 1.3.1993) 

45. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğü tarafın
dan, yapılan imtihana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.3.1993) 

46. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kuzey Irak bölgesine yapılan insani yar
dımların dağıtımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1027) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.3.1993) 

47. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Otomotiv Sanayi tmal, Tadil ve Montaj 
Yönetmeliği'ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1028) (Başkanlığa 
geliş tarihi : U.1993) 
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48. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından 
hazırlanan Tütün Raporu'na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1029) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.1993) 

49. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğünce yapı
lan iki sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1030) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.1993) 

50. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın'ın Karpuzlu İlçesine Ziraat Bankası 
Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1031) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.3.1993) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, üst düzey yöneim kadrolarında gö
revden alınan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1032) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.1993) 

52. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Muğla-Dalaman kapalı spor tesisle
rinin ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.1993) 

'53. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1034) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1993) 

54. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir lise 
öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.1993) 

55. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin hazırladı
ğı Tütün Raporuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1036) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.1993) 

56. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'da inşa edilmekte olan TV pro
düksiyon merkezi inşaatının durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi : 33.1993) 

57. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Mareşal Çakmak Hastanesi ek binasının 
ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1038) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 33.1993) 

58. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1039) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 33.1993) 

59. —,Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, turizm yatırımlarını teşvik paketine ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi : 33.1993) 

60. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'mın, Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığına tekrar 
alınması için yapılan başvuruya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1041) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 33.1993) 

61. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Eyüp Belediye Başkanı ile ilgili olarak bir 
gazetede yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1042) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 43.1993) 

62. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'in Ankara'dan Di
yarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi : 43.1993) 

63. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, Akyazı-Kazancı ve Söğütlü ilçelerinde 
yapımı devam eden mısır kurutma tesislerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1044) (Başkanlığa geliş tarihi : 43.1993) 
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9. . 3 . 1993 Sah 

• Tasan 
1. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira

lan Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/516) (Sağlık ve Sos
yal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1993) 

Teklifler 
1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2429 

Sayılı Kanunun 2/A Maddesine tki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/649) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1993) 

2. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril-
mesi, Bu Kanunlara Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/650) 
(Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1993) 

3. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Denizli tünde Üç tlçe Kurulmasına İlişkin Ka
nun Teklifi (2/651) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.1993) 

4. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir İlinde Türkeli Adıyla bir tlçe Ku
rulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/652) (İçişleri ve Plan ve bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.3.1993) 

Yazılı Soru Önergesi 
1.— Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet eski Bakanlarından biri hakkındaki Meclis 

Soruşturması komisyonu Raporunun oylanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi baş
kanından yazılı soru Önergesi (7/1045) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülkemize ge

len soydaşlarımızın iskânı ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde mevzuata ve kanunlara aykırı 
hareket ederek Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski bakanları 
Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep Ercüment Könukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, ta
rım ve Köyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/16) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.3.1993) 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıl din m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

_ 0 ; ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın üyele

rin, mevcuduyetlerini, yüksek sesle ve el işaretiyle bildirmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dö

nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/858) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mart 1993 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri

yetine gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Türkân Akyol'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Tu

rizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/859) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ITB Berlin Turizm Fuarına katılmak üzere, 6 Mart 1993 tarihinde Almanya'ya gidecek 
olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı 
M. Seyfi Oktay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. < 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Devlet eski Bakanı İbrahim özdemir'in ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı 

İmren Aykut haklarında hazırlanan dosyaya dair Başbakanlık tezkeresine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/875) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Genel Kurula iki ayrı sunuşu 
vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Devlet eski Bakanı İbrahim özdemir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren 

Aykut haklarındaki soruşturma raporu, Başbakanlığın 2 Mart 1993 tarihli 06-00200 sayılı ya
zılarına ekli olarak Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımı
za intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis soruşturması önergeleri 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dos
yayla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunma
dığından, yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurulu sunulması ve anılan dos
yanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımzca uygun mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan son
ra, Başbakanlığımızda bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. , 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
, ' Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Etibank Genel Müdürlüğünce eski bakanlardan Sayın İmren Aykut ve Sayın İbrahim öz

demir'in konaklama ücretlerinin' karşılanması konusunun Yüce Meclisin takdirine sunulması 
uygun görülmüştür. 

Konuya ilişkin 19.2.1993 gün ve Rp. 1993/2-4 sayılı soruşturma raporu ve 1.3.1993 gün 
ve M : 418 sayılı onay ilişikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 üncü maddesine göre gereğini takdir ve tensipleri
nize arz ederim. 

Süleyman Demirel 
« • ' ' , Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ^ 
4. — Sağlık eski Bakam Halil Şıvgın hakkında hazırlanan dosyaya dair Başbakanlık tez

keresine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/876) 
BAŞKAN — Diğer sunuşu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkındaki soruşturma raporu, Başbakanlığın 2 Mart 1993 

tarihli 06-00201 sayılı yazılarına ekli olarak Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapıl
mak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 
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Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis soruşturması önergeleri 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosya 
ile ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi re'sen yürütmesi mümkün bulunmadı
ğından, yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dos
yanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan son
ra, Başkanlığımızda bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Sağlık eski Bakanı Sayın Halil Şıvgın'in Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Eğitim Vakfı arasında 

imzalanan video kaseti yapımı ile ilgili sözleşme ve sonrasındaki gelişmeler hakkında Sağlık 
Bakanlığı müfettişlerince yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 9.11.1992 gün ve 14-11-13 
sayılı soruşturma raporu ile bu rapora ait M : 419 sayı ve 1.3.1993 tarihli "Olur" ilişiktedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 üncü maddesine göre gereğini takdirlerinize arz 
ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan t 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ-. 
TIRMASI ÖNERGELERİ 

/. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülkemize ge
len soydaşlarımızın iskânı ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde mevzuata ve kanunlara aykırı 
hareket ederek devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski bakanla
rı Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, 
Tanm veKöyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/16) 

BAŞKAN — Bir meclis soruşturması önergesi vardır; önerge, bastırılıp sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen ve 10 Şubat 1993 
günkü ve Teftiş 06-00127 sayılı yazı üzerine, Başkanlığımızın 16.2.1993 günkü Genel Kurulun 
68 inci Birleşiminde yapılan sunuşta Başbakanlık Teftiş Kurulunun düzenlediği 18.12.1992 
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günkü ve RP. 1992/6.2.2.2. sayılı yazı ekinde TBMM Başkanlığına gönderilen teftiş raporu
nun değerlendirilmesi istenmektedir. 

Başbakanlığın yazısına bağlı Başbakanlık Başmüfettişi Muhsin Biçer tarafından düzenle
nen 18.12.1992 gün Rp. 1992/6.2.2.2. sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda iddia edilen konular tarafımızdan incelenmiş, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 
Bulgaristan'dan 2.6.1989 tarihinde göç eden soydaşların Mayıs 1990 sonu itibariyle 

212 688*i Türkiye'de kalmıştır. 
Bunların, 
Koordinasyonu Başbakanlık makamının 9.6.1989 günkü 0809 sayılı ve 20.9.1989/10 sayılı 

genelgeleri ile Devlet eski bakanı Sayın Ercüment Konukman görevlendirilmiştir. 
Koordinasyon ile görevlendirilen Sayın Bakan, ülkemizde göçmen kabulü ve iskânını dü

zenleyen 2150 sayılı Kanuna ve bu kanunun ek ve değişiklikleri ile düzenlenen 3202 sayılı Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna aykırı olarak, is
kânı ve konut yapımı işlemini bizzat yaptırmaya başlamıştır. 

Bu durumda yaptığı, yaptırdığı tüm icraat kanunlara, aykırı olarak yapılmıştır. 
Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman ile Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek arasında 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurul Başkanı, yaptırılacak konutların fi
nansmanına ilişkin olarak protokol, yapılmıştır. Sayın Cemil Çiçek protokolün Fon Kurulun
da karara bağlanmasını ve Sayın Başbakanın onayının alınmasını sağlamamıştır. 

Harcamalar tamamen mevzuata ve kanunlara aykırı olarak yapılmıştır. Avrupa tskân Fo
nundan sağlanan kredinin 2510 ve 3202 sayılı kanunlar gereğince özel tskân Fonuna aktarıl
ması gerekirken aktarılmamıştır. ' • 

Yapılan icraatın tamamen keyfi, kanunsuz, nizamsız, düzensiz yapılması yüzünden büyük 
haksız kazançlar sağlanmış, devlet büyük zararlara uğratılmıştır. 

Yapılan yanlış, kanunsuz uygulamalardan örnek; 
tstanbul-Pendik toplu Konut İnşaat alanında; Tepeağaç Metal ve inşaat Sanayii A.Ş. ta

rafından yapımı taahhüt edilen 3150 adet göçmen konutu inşaatı ile ilgili olarak, götürü bedel 
karşılığı arsa temini ve bu arsalar üzerinde konut yapımına dair sözleşmede (5.10.1990 noter 
tasdik tarihli) imzası bulunan yüklenici firma tarafından; gerek sözleşmede ve gerekse 25.9.1990 
tarihli ve tnş. Koor. 254 sayılı firma teklif mektubunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, söz
leşme tarihinde müteahhit firma mülkiyetinde bulunmayan 17 adet arsanın, firma mülkiyetin
de bulunduğunun beyan edildiği, bu beyanın doğru olup almadığına bakılmaksızın, mezkûr 
firma ile inşaat ve İmar A.Ş Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile sözleşme imzala
dıkları ve sözleşmeyi Devlet eski Bakanı Sayın Ercüment Konukman'ın onayladığı görülmüştür. 

Mezkûr müteahhit firma tarafından sözleşmenin noterlikçe tescilini müteakip 486 gün içinde 
peyderpey olmak üzere bahse konu arsaların 7 adedi Yönetim Kurulu Başkanlığını Devlet eski 
Bakanı Ercüment Konukman'ın yaptığı S.S. Yükselen Yurt Yapı Kooperatifinden satın almış 
olduğu, geri kalan 10 adet arsanın ise S.S. Türk Basın Birliği Konut Yapı Kooperatifinden sa
tın aldığı ve bu arsaların kooperatiflerce müteahhit firmaya satıldığı fiyat ile müteahhit firma
ca Devlet Bakanlığına satıldığı fiyat arasında 1991 yılı fiyatları ile devlet aleyhine 10 992 084 
276 TL zarar meydana geldiği tespit edilmiştir. 
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Yüksek Planlama Kurulu 27.11.1990 gün ve 90/T-103 Sayılı Kararla Sayın Ercüment Ko-
nukman'ın teklifine uygun olarak soydaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere 20 bin adede 
kadar konut yapılması ve satın alınması, satışı ve geri ödeme esaslarının tespiti ile Avrupa İs
kân Fonundan sağlanan 250 milyon Amerikan Doları Kredinin 150 milyon dolarının kullanıl
ması hususunda Devlet Bakanlığını (Sayın Ercüment Konukman'ı) yetkili kılmıştır. 

Y.P.K. Kararı 2501 ve 3202 sayılı Kanunlar yürürlükte iken açıkça ve tamamen mevzuata 
aykırıdır. 

Hükümet değişikliği sebebi ile 27.6.1991 günlü Başbakanlık oluru ile koordinasyon ile Devlet 
eski Bakanı Sayın Mehmet Çevik görevlendirilmiştir. Sayın Mehmet Çevik'de Sayın Ercüment 
Konulcman'ın icraatına paralel bir icraat yaparak uygulamaya devam etmiştir. Bu cümleden 
olarak; 

/ . 
Tekirdağ-Çorlu 400 konut inşaatlarında ek sözleşmeler yaparak sözleşme fiyatları değişti

rilmek suretiyle yüklenici firmalara 7 277 292 000 TL fazla ödeme yaptırılarak devlet zarara 
uğratılmıştır. 

Yukarıda kısmen de olsa izah edilebilen sebeplerden dolayı; 
1. Y.P.K. Kararında imzaları bulunan eski Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut, Devlet es

ki Bakanları Sayın Işın Çelebi, Sayın ismet özarslan, Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı 
Sayın Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un, 

2. Usulsüz ihaleler, uygulamalarla görevlerini kötüye kullanan Devlet eski Bakanı Sayın 
Prof. Dr. Ercüment konukman'ın ve birlikteki ilgililerin Devlet eski Bakanı Sayın Mehmet Çe
vik ve birlikteki ilgililerin, 

3. Sosyal Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu Başkanı sıfatı ile, yaptırılacak konutların fi
nansmanına ilişkin olarak fon kurulunca karara bağlanıp, Sayın Başbakan'ın onayını alma
dan, protokol yapılmasını sağlayan Sayın Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek'in, 

Haklarında, Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üze
re, Yüce Meclisçe Anayasa'nın 100 üncü maddesi ve İçtüzük uyarınca Meclis soruşturması açıl
masına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Nevzat Ercan İsmet Atilla Cafer Sadık Keseroğlu 
Sakarya Afyon Sinop 

Ali Uzun İhsan Saraçlar Ertekin Durutürk 
Zonguldak Samsun İsparta 

Evren Bulut Halil İbrahim Artvinli Adil Aydın 
Edirne Kocaeli Antalya 

Mehmet Gözlükaya Arslan Adnan Türkoğlu * Mehmet Cemal öztaylan 
Denizli Çorum Balıkesir 

M. Kâzım Dinç Mikail Aydemir ismail Kalkandelen 
Kocaeli Ağrı Kocaeli 

Tevfik Diker Haydar Baylaz Nevzat Çobanoğlu 
Manisa Bingöl izmir 

Osman Seyfi Melih Pabuçcuoğlu Abdurrezzak Yavuz 
Nevşehir Balıkesir Şanlıurfa 
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Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Şinasi Alttner 
Zonguldak 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Ömer Şeker 
Kpnya 

trfettin Akar 
. Muğla 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Osman Özbek 
Konya 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

Tevfik Türesin 
Bolu 

Şükrü Erdem 
Bursa \ 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Muhtar Mahramlı 
• Tekirdağ 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Hasan Kılıç 
Ordu 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Turgut Tekin 
Adana 

M. Sabri Güner 
Kars 

Haluk Müftüler 
Denizli 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Bestami Teke 
Hatay 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Özkan 
İzmir 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Rıza akçalı 
Manisa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Soruşturma önergesinin görüşme günü, Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurulun 

onayına sunulacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/860) 
BAŞKAN— Bazı Sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığının tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin

li sayılmaları, Başkanlık Divanının 4.3.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

• x - ; ' - . . ' . Başkanı 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ, hastalığı nedeniyle 23.2.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 12 gün, 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç, hastalığı nedeniyle 19.2.1993 tarihinden geçerli ol
mak üzere 23 gün, 

Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak, hastalığı nedeniyle 3.2.1993 tarihinden geçer
li olmak üzere 20 gün, 
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Ankara Milletvekili Ömer Ekinci, hastalığı nedeniyle 20.2.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 14 gün, 

Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu, mazereti nedeniyle 18.2.1993 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün, 

İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi, mazereti nedeniyle 25.1.1993 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün, 

İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy, hastalığı nedeniyle 4.12.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 50 gün've 17.2.1993 tarihinden tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün, 

İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman, mazereti nedeniyle 20.1.1993 tarihin
den geçerli olmak üzere 22 gün, 

Kayseri Milletvekili Salih'Kapusuz, hastalığı nedeniyle 2.2.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 18 gün, . 

Konya Milletvekili Abit Kıvrak, hastalığı nedeniyle 22.2.1993 tarihinden geçerli olmak üzere 
23 gün, 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir, hastalığı nedeniyle 8.2.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 19 gün, 

Tekirdağ Milletvekili Fethiye özver, mazereti nedeniyle 10.2.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 37 gün, 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 
"Adana Milletvekili Orhan Şehdağ, hastalığı nedeniyle 23.2.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 12 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiştir. 
"Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç, hastalığı nedeniyle 19.2.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 23 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak, hastalığı nedeniyle 3.2.1993 tarihinden ge

çerli olmak üzere 20 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ankara Milletvekili Ömer Ekinci, hastalığı nedeniyle 20.2.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 14 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu, mazereti nedeniyle 18.2.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi, mazereti nedeniyle 25.1.1993 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy, hastalığı nedeniyle 4.12.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 50 gün ve 17.2.1993 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"İstanbul Milletvekili Recep Ercüment JConukman, mazereti nedeniyle 20.1.1993 tarihin
den geçerli olmak üzere 22 gün." 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, hastalığı nedeniyle 2.2.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 18 gün," 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Konya Milletvekili Abit Kıvrak, hastalığı nedeniyle 22.2.1993 Sarihinden geçerli olmak 

üzere 23. gün." 
BAŞKAN— Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Muş Milletvekili Muzaffer Demir, hastalığı nedeniyle 8.2.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 19 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Tekirdağ Milletvekili Fethiye özver, mazereti nedeniyle 10.2.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 37 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamento heyetinin, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Başbakanlığının davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/861) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; ayrı ayrı oku

tup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
KKTC Başbakanlığından alınan 25 Ocak 1993 tarihli bir mektup ile Türkiye Büyük Millet 

Meclisinden bir Paprlamento Heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine davet edilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

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

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Yeni Zelenda Parlamento Başkanının da
vetine beraberinde bir heyetle icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/862) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Yeni Zelanda Parlamento Başkanından alınan bir mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının Başkanlığında altı milletvekilimizden oluşacak bir Parlamento Heyetimiz Başkent 
Wellington'daki Atatürk Parkında yapılacak Anzak Günü kutlamalarına katılmak ve parla-
menterlerarası istişarelerde bulunmak üzere, 24-29 Nisan 1993 tarihlerinde Yeni Zelanda'ya davet 
edilmektedir. 
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Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

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

8. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği îhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/413) (S. Sayısı: 187) geri 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/912) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29.5.1992 tarihli ve B.02.0.KKG/101-350/04792 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımız ile başkanlığınıza sunulan, "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiktik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı"nın İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri verilmesini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Söz konusu tasarı Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. Bu nedenle, ta
sarının geri verilmesi hususunda Genel Kurulun kararını alacağım. 

Tasarının geri verilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son günlerde cezaevlerin
de meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla, Adalet Bakanı Sey
fi Oktay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/17) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 2.3.1993 tarihli 75 inci birleşiminde alınan karar gereğince, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son günlerde cezaevlerinde meyda
na gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla Adalet Bakanı Mehmet Seyfi 
Oktay hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 inci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Gensoru önergesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. » 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekli gerekçemizde belirtilen sebeplerle; son günlerde cezaevlerinde meydana gelen firar 

olaylarındaki ihmal ve kusurlarından dolayı Adalet Bakanı Seyfi Oktay hakkında Anayasanın 
99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan (Denizli) 
v ' ve arkadaşları 

Gerekçe 
Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay, Bakanlık görevine başladığı günden beri tutum ve dav

ranışlarıyla ve bilhassa cezaevlerinin yönetimindeki menfî kararlarıyla birçok noktada adalet 
teşkilatını ve bilhassa cezaevi yönetimlerini görev yapamaz hale getirmiştir. 

Hükümetin işe başladığı günden hemen sonra, daha güvenoyu almadan, o gün SHP'li, 
bugün HEP'li olan milletvekillerini Eskişehir'deki özel cezaevine göndererek, kendisi tarafın
dan teşkil edilen bu siyasî heyete yine kendisi tarafından hazırlanan rapora istinaden söz konu
su cezaevini kapatmıştır. Adalet Bakanı Seyfi Oktay, hiçbir mevzuatta yeri olmayan böyle bir 
davranışla ve bu siyasî heyetin hazırladığı raporla âdeta bir insan hakları ve demokrasi gösteri
si yapmış, öte yandan Türkiye'deki bütün cezaevlerinin iç ve dış güvenliğinden sorumlu görev
lilere gözdağı verilmiştir. 

Sayın Adalet Bakanı, bilahara Meclise sevk edilen ve iktidar partilerinin oylarıyla kabul 
edilen kanunlar ve bu kanunlara dayanarak bakanlıkta yaptığı icraatla bir tasfiye ve kadrolaş
ma hareketine girmiştir. Bu tasfiye hareketi cezaevlerine kadar ulaşmıştır. Bu tasfiye hareketi 
-önce Bakanlık idarî kadrolarında yürürlüğe konmuş, cezaevlerine kadar yaygınlaştırılmıştır. 
Sayın Bakan, cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu tasfiye işlemini yaparken, liyakat esasına 
değil, kendi kafasındaki ayrıma göre dengeler kurduğunu açıkça ifade ederek bölücülük yap
maktan kaçınmamıştır. / 

Bu yanlış tatbikat devletin güvenlik güçlerini tedirgin etmiş, zaman zaman resmî görevli
ler bakanın vicahında veya gıyabında alenî gösteri yapar duruma gelmiştir. Hukuk devleti ilke
si açısından fevkalade vahim olan bu görüntülere rağmen tedbirler alınmamıştır. O kadar ki, 
Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı ve teşkilatı arasındaki söz düellosu basının günlük konuları 
haline gelmiştir. • 

Adalet Bakanlığının, Bakanın bu tutumu sonucu cezaevleri üzerinde denetimsizliği o hale 
gelmişti ki, idare ve güvenlik görevlileri Cezaevi sorumlularını ve hatta valiler, Adalet Bakanı
nı resmî yazılarla uyarmak zorunluluğunu duymuşlardır. 

Ne var ki, Bakanın daha başlangıçtaki menfî tutumundan etkilenen görevliler valinin ika-
• zina rağmen görevlerini yapmamışlar ve gerekli tedbirleri alamamışlardır, öyleki, Nevşehir Ce
zaevinden vakî firar olaylarından sonra Adalet Bakanı kendi vazifesi ve sorumluluğunu başka
sına ihale etmeye kalkışmış, ciddiyetle kabili telif olmayan "Cezaevlerinde sayımı ben mi ya
pacaktım?" gibi siyasî sorumluluk şuurundan yoksun, basit ve devlet adamına yakışmayan 
savunmalara sarılmıştır. Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinde mahkûm yok
laması yaptıramayacak kadar acze düşmüştür. Şöyle ki, firarlardan sonra yapılan soruşturma
lar neticesinde cezaevlerinden daha önceki tarihlerde de firarlar olduğu, bunlardan hiç kimse
nin haberdar olmadığı ortaya çıkmıştır. Şu anda dahi cezaevlerinden Bakanın göreve başladığı 
tarihten bugüne kaç hükümlü veya tutuklunun firar ettiğinden Bakanlığın haberi olduğu şüp
helidir. Göreve başlarken Eskişehir Cezaevini boşaltma gibi bir gösteriye giren Bakan, allak-
bullak olan cezaevi anarşisi karşısında bu yerlere yaklaşmaya cesaret bile etmemektedir. 
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Adalet Bakanının icraatı ortadadır, sonuçlan ortadadır, aczi ve çaresizliği da ortadadır. 
Yani bir tnfaz Kanunu, adlî zabıta ve cezaevlerinin dış güvenliği yönündeki yeni hazırlıktan 

I 

tamamen maksatlıdır. 
Cezaevleri anarşisi, ülkede devam eden terörün tansiyonunu yükseltmiş, halkımızın hu

zursuzluğunu doruk noktasına çıkarmıştır. 
Adalet Bakanının bugüne kadar yürüttüğü kadrolaşmanın sonuçları işte bu firar olayla'rı-

dır. Bundan sonra kadrolaşmaya devam etmesi, ülkeyi çok daha vahim ve içinden çıkılmaz bir 
kaosa sürükleyecektir. 
' Kamuoyunun güvenini kaybeden, devletin aslî müesseselerini tahrip eden, kendi siyasî so

rumluluğunu başkalarına yıkmaya çalışan Adalet Bakanının görevde kalması sakıncalı hale gel
miştir. Bu sebeple Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca Adalet Bakanı 
Seyfi Oktay hakkında gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

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

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili bakan ve gruplar için 20'şer dakikadır. 
önerge sahibi olarak, Sayın Halit Dumankaya... 
Buyurun Sayın Dumankaya. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bakanla

rın ayrı ayrı dosyalarını tutmaktayım (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) Bu Adalet Baka
nının dosyası ise, çok kabarık bir dosyadır. Bundan daha kabarık dosya vardır; ama, o bakan, 
yaptığının bedelini, istifa etmek suretiyle ödemişti. 

Üzülerek ifade etmek istiyorum ki, Sayın Adalet Bakanı o kadar vurdumduymaz ki, isti
fayı düşünmemektedir. -

Değerli milletvekilleri, bugün burada çok önemli iki konuyu görüşeceğiz. Biri, güneydo
ğudaki terör olaylarıdır; öbürü de, Adalet Bakanlığının şemsiyesi altında bulunan cezaevlerin
deki terör olaylarıdır. 

Gönül arzu ederdi ki, terör olaylarının görüşüldüğü bu Mecliste şeffaflığın gereği, vatan
daşlarımıza, bu görüşmeler televizyon vericileriyle verilseydi; ama buradaki şeffaflık sadece 
lafta kalmış; ancak, bunun yerine cezaevleri şeffaflaştırılmıştır!.. 

Bu Hükümetin ve bu Bakanı o ilk icraatı Eskişehir Cezaevini boşaltması olmuştur. Halbu
ki Eskişehir Cezaevi, diğer cezaevlerinden daha modern bir yapıya sahipti. Kendim gittim, tet
kik ettim; 1 kişilik ve 4 kişilik koğuşlarda tünel kazılması, organize eylem yapılması mümkün 
değildir. 

MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) — 4 kişilik koğuş yok orada; ben gittim, gördüm. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — 4 kişilik koğuşlar da vardı. 
MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) — Bu arada yapıldıysa bilmiyorum. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, terörist mahkûmların bas

kısı sonucu, Sayın Bakan, ilk iş olarak burayı boşaltmıştır 
Eskişehir Cezaevi boşaltıldıktan iki ay sonra, Grubumuz bir ihbarı değerlendirmiş, bir 

sözlü soru önergesi vermiş ve Sayın Bakana, "Cezaevlerinden 5 kişi kaçtı; ne diyorsunuz?" 
diye sormuştu. Sayın Bakan o zaman küplere binmişti ve "Cezaevlerinde böyle bir olay yok
tur; bu, muhalefetin oyunudur" demişti; fakat, bu beyanından 8 saat sonra Kayseri Cezaevin
den 11 kişi kaçmıştı!.. 
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Bu olay karşısında, Sayın Bakan, üzüntüye kapılmış ve istifaya karar vermişti. Bu, basına 
da böyle yansıdı. Sayın Bakanı, istifadan DYP'li bir bakan vazgeçirdi; keşke geçirmeseydi!.. 

Değerli milletvekilleri, cezaevlerinden kaçma olaylarıyla ilgili olarak Nevşehir'deki cezae
vinde inceleme yaptım. Zannediyorum* Bakandan sonra o cezaevine ilk giren milletvekili de 
bendim. 

Cezaevlerinde siyasî baskı had safhadadır. Nevşehir Cezaevinde, siyasîlerin yakınları terö
rist mahkûmlar kalmaktadır; mesela, Patnos Belediye Başkanının yakınları orada mahkûm ola
rak kalmaktadır; diğer siyasîlerin yakınları da burada mahkûm olarak yatmaktadır. 

Cezaevleri Genel Müdürü, bu teröristlerin yakınlarına kartlar yazıyor ve kart hamili kişi
lere, cezaevlerinin bütün kapıları açılıyor. Sabah, akşam, her zaman, terörist mahkûmların ya
kınları, istedikleri gibi, bu cezaevlerine rahatça girip çıkabilmektedirler. 

Tünel Kazılması bir senaryodur. Tünelin, koğuşa kazıldığını düşündüğümde, savcı beni 
umumî merdivenin altına getirdi ve bu umumî merdivenin altında, "tünelden bir kedi geçir, 
bir kişi geçir" dedim, "mümkün değildir" dedi. Tünele ayrıca gidip gelmek için, oradaki top
rağı taşımak için iki demir kapıdan geçmek lazımdır; toprak dolu torbayı omuzuna alacaksın 
bir kapıyı açacaksın ondan sonra da öbür kapı açılacak!.. 

Bu, gülünçtür. Bu cezaevinde, teröristler, duruma hâkimdir. 
Bayrampaşa Cezaevi de bundan farklı değildir. Bayrampaşa Cezaevine, kapıda 8 saat bek

ledikten sonra içeri girebildim. Oradan da önce 6 mahkûm kaçırılmış; ama, kimsenin haberi 
olmamış. Nevşehir Cezaevi olayı ortaya çıkınca 5 gariban daha kaçırılıyor, sonra da yakalanı
yor. O cezaevinde de siyasî mahkûmların kaldığı 17 koğuş birbirine açıktır; bir koğuştan diğe
rine her an girilebilir, her an ziyaret edilebilir. 

Değerli milletvekilleri, yakınınızdaki Ankara Cezaevinde durum değişik mi? Ankara Ce
zaevinde, görev yapacak personeli, içeride yatan terörist mahkûmlar tayin etmektedir! 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Nasıl oluyor o?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — 3'ü başgardiyan olmak üzere, 10 kişinin isimlerini 

tutuklu olup, içeriden çıkan avukatlar veriyor! Cezaevi müdürü bunlardan memnundur. Savcı 
memnundur; ama, bunların tayinleri çıkarılmıştır; gidin tetkik edin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Sizin zamanınızda on katıydı bu... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Malatya Cezaevinde de du

rum değişik değildir; orada da koğuşların duvarlarına Apo'nun resimleri asılmaktadır. Keza, 
Mardin Cezaevi de aynı şekildedir. 

Değerli milletvekilleri, Bekaa Vadisine veya Filistin'e gidip eğitilmeye lüzum yoktur; çün
kü, cezaevleri, artık toplu eğitim merkezleri olmuştur!.. 

Değerli milletvekilleri, cezaevlerindeki bu olaylardan sonra, gariban beş on kişi mahke
meye verilmiştir; ama, esas suçlular dışarıdadır. 

Suçlu kimdir? Cezaevleri Genel Müdürüdür. Kart yazıp, terörist mahkûmların, yakınları
nı rahatlıkla cezaevinde görmelerini sağladığı için, suçlu odur. Yine, Cezaevleri Genel Müdü
rü, teröristlerle anlaşıp, protokol yapıp, teröristleri, karşısına, siyasî temsilci olarak koyduğu 
için, suçludur. 

Suçlu kimdir? Suçlu, Adalet Bakanıdır. Nedir suçu? Türkiye Cumhuriyetinin .valisi, dev
letin valisi, bu Hükümetin valisi, ihbarı alıyor ve cezaevlerine telefon ediyor. Cezaevleri 
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Genel Müdürüne telefon ediyor; ama netice alamıyor. Netice alamadığı için bu sefer de isim 
bildirerek yazı yazıyor; fakat, Bakan, valiyle alay ediyor, onun yazısına bir ay sonra cevap veri
yor ve daha önce isimleri bildirilen bu terörist mahkûmlar cezaevinden kaçıyor!.. 

Sizlere, Eskişehir'de cereyan eden bir olayı anlatmak istiyorum. Sayın Adalet Bakanı, Es
kişehir Cezaevine gidiyor ve bu cezaevinde, yatan, daha önce 4 polis, 5 Mehmetçik'i öldüren 
ve "Kahrolsun Türkiye, yaşasın Apo" diye bağıran kişiyi, mahkûmlara verilecek kumanyayla 
ilgili olarak savcılığa çağırıyor ve -dikkat edin- savcılıkta bu kişiyle öpüşüyor, bu kişi, Bakanın 
karşısına oturuyor, sigarasını yakıyor ve Türkiye Cumhuriyetinin Adalet Bakanı, bununla pa
zarlık ediyor! 

Cezaevlerinde bu gördüklerimi alt alta yazdığım zaman, bende uyanan kanaat şudur : Ada
let Bakanı gaflet içindedir, Adalet Bakanı dalâlet içindedir, Adalet Bakanı hıyanet içindedir! 
(SHP sıralarından gürültüler; ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya... Sayın Dumankaya... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — O nedenle, bu Bakan oylarınızla derhal düşürül

melidir. Eğer düşürmezseniz, buna güvenoyu verirseniz, bu Sayın Bakan çok daha kötü işler 
yapacaktır ve ülkeyi çok daha kötü yönlere götürecektir. Onun için, buna güvenoyu verenler, 
huzursuz olacaktır, mesul olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, bir dakikanızı rica ediyorum... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, konuşmanız esnasında Sayın Adalet Bakanına hakereta-

zim sözler söylenildi ve Yüce Meclis tarafından da bu sözlerinize karşı reaksiyon gösterildi. 
Lütfen bunu tavzih eder misiniz; gayet kısa ve size yakışır bir şekilde... 

HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Tutanakları siz alın, ben de alıp inceleyeyim; on
dan sonra, eğer özür dilenecekse dilerim. (SHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sen ne konuştuğunu bilmiyor musun Sayın Du
mankaya? 

HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Tutanakları siz inceleyin, ben de inceleyeyim; eğer 
özür dilenecekse, ben özür dilerim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Şahsına ve görevine hakaret bahis mevzuu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Siz ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz? Ayıptır! Her 

şeyin bir önemi var... 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Elkatmış, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; cezaevlerindeki firar olaylarından dolayı Adalet Bakını Sayın M. Seyfi Oktay hak
kında verilmiş bulunan gensoru hakkında Refah Partimizin görüşlerini bildirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubumuz adına, hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Değerli milletvekilleri, bir devletin temel görevlerinden birisi de, ülkedeki adaleti tesis et
mek, kamu düzenini sağlamak, suç işlenmesini önlemek için gerekli bütün tedbirleri almak 
ve buna rağmen suç işlendiğinde ise, suçluları yakalayıp adalete teslim etmek, onları yargılayıp 
tecziye etmek ve cezalarını da infaz etmektir. 

Maalesef, ülkemizde işbaşında bulunan hükümetler, bu görevlerini layıkı veçhile yerine 
getirmemektedirler, özellikle de suç işlenmesini önleyecek olan manevî eğitime önem verilme
mektedir. 

Biz Refah Partisi olarak, ülkemizde insanımız ruhen ve ahlaken inançlarımıza göre eğitil
meden ve sonra da iktisaden kalkındırılmadan, kısaca, adil bir düzen kurulmadan, suç işlen
mesinin azaltılamayacağına, anarşinin önlenmeyeceğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, özellikle Sayın Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı olmasından sonra, ada
let teşkilatımız laçka hale gelmiştir. 

Tarafsız olması gereken Adalet Bakanlığı, Sayın Bakanın göreve gelmesiyle, bu özelliğini 
yitirmiştir. Sayın Bakan, kendi düşünce ve inançlarına uygun bir kadrolaşmaya girmiş ve Ada
let Bakanlığının bütün birimlerini değiştirmiştir. Sakıncalı olduğu belirtilen kişileri dahi yük
sek görevlere getirmiştir. 

Birinci by-pass kanununun çıkmasıyla da, Bakanın, yargı üzerindeki etkisi ve yetkisi art
mıştır. öyle ki, bu duruma bizzat yüksek yargı organlarının sayın üyeleriyle, diğer adlî yargı 
organlarının sayın hâkimleri de isyan etme noktasına kadar gelmişlerdir; hatta, cumhuriyet 
,tarihİ boyunca ilk defa, Sayın Bakan hakkında yüksek yargı organlarından olan yargıtay Üye
lerince "Sayın Bakan Oktay'a deklarasyon" diye bir deklarasyon da yayımlamışlardır. 

Sayın Bakan, Bakanlığın işlerini ve üstlendiği görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle 
yükümlü olmasına rağmen, bu görevini unutmuş ve aksine, bir militan gibi, bazı gruplara hiz
meti esas almıştır. Bu cümleden olarak, Sayın Bakan, göreve atandığı 20.11.1991 tarihinde, ilk 
olarak Eskişehir'e gidip, Eskişehir Cezaevini kapatmakla icraata başlamıştır. 

Elbette ki, cezaevlerinin ıslahı ve işkencenin önlenmesi gerekir. Biz Refah Partisi olarak, 
işkenceye şiddetle karşıyız ve insana insan gibi muamele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yal
nız, ıslah başka şey, teröristlere moral ve destek vermek başka şeydir. 

Sayın Bakan, hiç araştırmadan, düşünmeden ve sırf bazı gruplara destek vermek için, ilk 
icraat olarak, Eskişehir'e gitmiş ve Eskişehir Cezaevini kapatmıştır. 

Bakan, bu hareketiyle, teröristlere güven ve destek vermiştir. 
işte, Sayın Bakanın bu hareketinden sonradır ki, cezaevlerinden toplu firarlar başlamıştır. 
Sayın Bakanın göreve başladığı günden bugüne kadar cezaevlerinden 246 kişi firar etmiş

tir ve bu firar edenler de beyin takımındandır. 
Bu sayıdaki firarlar ve özellikle de bu firarların toplu firarlar şeklinde olması ve cezaevle

rinin âdeta yol geçen hanına dönüşmesi, Sayın Adalet Bakanının yanlı tutum ve davranışların
dan kaynaklanmaktadır. Sayın Bakan, "Ne yapayım; cezaevlerine ben mi gardiyanlık yapa
yım, ben mi nöbet tutayım?' demekle sorumluluktan kurtulamaz. Bu sözler acziyetin bir ikra
rıdır ve bize 'okullar olmasa Millî Eğitimi ne güzel idare ederdim" diyen Millî Eğitim Bakanını 
hatırlatmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 112 nci maddesinin ikinci fıkrası, her 
bakanın, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de so
rumlu olduğunu beyan etmektedir. Yine, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun S inci maddesinin ikinci fıkrası da, "Bakan, emri altındakilerin faaliyet 
ve işlerinden de sorumludur" demektedir. 

Yasanın bu amir hükümleri karşısında Sayın Bakan sorumluluktan kurtulamaz, sorumlu
luktan kaçamaz. 

Sayın Bakanın sorumluluktan kurtulabilmesi için, firarların olduğu cezaevlerinde gerekli 
tedbirleri almış olması gerekir. Biz, Sayın Bakanın gerekli tedbirleri almadığı kanaatindeyiz. 

Şimdi, olaylara birlikte bakalım. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 16 fici madde
sinin birinci fıkrası aynen şöyle diyor : "Bu kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olan
ların cezaları tek kişilik veya 3 kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında 
infaz edilir." Altını çizerek tekrar ediyorum; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrası, "Bu kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların cezaları, 
tek kişilik veya 3 kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir" 
demektedir. 

Şimdi, mahkûmların kaçtığı Nevşehir Cezaevini ele alalım. Nevşehir Cezaevi, (E) tipi yarı 
açık ceza ve tutukevidir. Kaçan mahkûmlar, terör suçlarından hüküm giymişlerdir. Koğuşlar 
20 kişiliktir; kanunda, "tek kişilik veya 3 kişilik olması gerekir" diyordu. 

Bu mahkûmların Nevşehir Cezaevine konmaları, baştan, yasaya aykırıdır. Bu nedenle, Sayın 
Bakan sorumluluktan kaçamaz, sorumludur. Ortada âdeta kasıt vardır; Mahkûmlar sanki, kaç
sınlar diyerek Nevşehir Cezaevine getirilmişlerdir. 

Mahkûmların Nevşehir Cezaevine şevkinden evvel bu cezaevinin durumu, Bakanlıkça, her 
yönüyle tetkik edilmeliydi, öncelikle, bu cezaevinin kuruluş yeri hatalıdır; pomza (bims) tabir 
edilen hafif ve izolasyon özelliği olan bir toprak üzerine kurulmuştur. Bunu, gazete manşetlerin
de, Sayın Bakan da aynen söylüyor. Bu toprak yapısı, tünel kazmaya çok elverişlidir, üstelik ses 
de duyulmaz; çünkü, izolasyon özelliği var; nitekim, Sayın Bakan da bu hususu aynen kabul ediyor. 

Halbuki, Sayın Bakanın bu hükümlüleri Nevşehir'e sevk etmeden önce bu incelemeyi yap
ması gerekirdi. Hükümlüler kaçtıktan sonra dövünmenin âlemi yok. Bu görevi ihmal ettiği için 
de sorumludur. 

Terör suçlularının bulunduğu cezaevlerindeki yönetici ve görevlilerin özel eğitime tabi tu
tulan kişiler olması gerekir. Halbuki, Nevşehir Cezaevindeki görevliler, hiçbir özel eğitim gör
memişlerdir. 

Nevşehir Cezaevine, peyderpey olmak üzere, olay gününe kadar -aldığım bilgilere göre-
400 kadar, terör suçlusu gelmiştir. Halbuki, Nevşehir Cezaevi kadrosu yetersizdir. Cezaevi yö
netimince Bakanlıktan, aşağı yukarı bir yıl evvel 10 başgardiyan, 30 gardiyan talep edilmiş; 
ancak, bu istek yerine getirilmemiştir. 

Acaba, bu istek neden yerine getirilmemiştir? bunu düşünmek gerekir. Teröristlerin kaç
masına zemin hazırlanmak için mi, personel takviyesi yapılmamıştır? 

Nevşehir Cezaevine kurul tasdikli iş yurdu'mümessili de tayin edilmemiştir. Mademki bu
raya teröristleri gönderiyorsunuz, o halde buraya kurul tasdikli iş yurdu mümessilinin tayin 
edilmesi gerekir. Bunu tayin etmek de Bakanın görevidir, Bakanlığın görevidir. 
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Teröristlerin bulunduğu bu cezaevine, neden müstakil bir iş yurdu mümessili savcı tayin 
edilmemiştir? Ancak teröristler kaçtıktan sonra, Muhittin Kaya isimli Cumhuriyet Savcısı ar
kadaşımız iş mümessili olarak tayin edilmiştir. 

Bu, Bakanlığın kusuru ve ihmali değil midir? Daha önce bu arkadaş bakanlıkça tayin edilmiş 
olsaydı, belki bu olaylar olmayacaktı. , 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Müneccim mi, nereden bilsin?! Sen biliyordun da, 
kaçacaklarını daha önce neden söylemedin?! 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Demek ki siz biliyorsunuz kaçacaklarını; şimdi belli 
oldu. Zaten biz biliyorduk da... . 

, Teröristlerin bulunduğu bu cezaevine bölük kurulması için yönetimin 10 ay önceki yazısı
na rağmen, jandarma bölüğü de kurulmamıştır. Olay günü cezaevinde 8 jandarma görevlidir; 
ki, bu da çok yetersizdir. Çok büyük bir cezaevini bu kadar jandarmanın beklemesi mümkün 
değildir. 2 jandarma devriyesi olması gerekirken, maalesef, her ne hikmetse, ne sebeptense, 
jandarma devriyesi de yoktur. Hele hele, hükümlülerin kaçmış oldukları tünelin batı tarafın
daki orta kulede hiçbir jandarma nöbetçisi de yoktur. Daha doğrusu, bu kulenin kapısı, pen
ceresi de yoktur. Esasen, bu jandarma kulelerinin cam ve çerçeveleri de yok. Zaten, kaçanlar 
da, nöbetçi olmayan batıdaki orta jandarma kulesinin altından tünel açıp kaçmışlardır. Şayet 
bu kulede nöbetçi jandarma olsaydı, bu tüneli kazamazlar ve kaçamazlardı. Bu kuleye nöbetçi 
jandarma; ancak, sanıklar, hükümlüler kaçtıktan sonra konulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, firar sonrasında verdiği beyanatta, "Biz, 
daha evvel firar olacağını istihbarat ettik ve cezaevi yönetimini de uyardık" demektedir. 

Cezaevinde 15 günde bir arama gerçekleştirilmektedir. Bu uyarı üzerine cezaevi yönetimi, 
11.2.1993 tarihinde, cezaevinde arama yapılması için jandarmaya yazı yazmış; ancak, er kifa
yetsizliğinden, 12.2.1993 tarihinde yapılması gereken arama yapılamamış, bu arama çok daha 
sonraki tarihlerde yapılmıştır. 

Sayın Bakan, madem Nevşehir Cezaevinden firarlar olacağını öğrenmiş ve cezaevini de 
uyarmış; neden cezaevi yönetiminin kadro isteklerini acilen yerine getirmemiş, neden güvenlik 
tedbirlerini artırmamış? Sadece uyarmak yeter mi? Uyarmakla sorumluluktan kurtulunabilir 
mi? Kaldı ki, cezaevi müdürlüğü tarafından, emniyet yönünden cezaevinde alınması gereken 
tedbirler, bizzat Cezaevi Müdürü tarafından, üstelik krokisi de çizilmek üzere, Bakanlıktan is
tenmiş, buna da bir cevap verilmemiştir. Sayın Bakan sorumluluğu, görevi, cumhuriyet savcı
sına ve cezaevi yönetimlerine, gardiyanlara atmaktadır ve böylelikle de sorumluluktan kurtu
lacağını zannetmektedir. 

Bakanlık, görevini yapsaydı, cezaevi yönetiminin kadro ve diğer taleplerini zamanında ye
rine getirseydi -mademki firarla ilgili bilgisi, istihbaratı da varmış, bunu da almış- cezaevi dı
şında da gerekli tertibatı alsaydı, acaba bu firarlar olur muydu? 

Kaldı ki, firarlardan bir müddet evvel, Kayseri Barosuna mensup bir kısım avukat arka
daşlar, Adalet Bakanlığına ihbarda da bulunmuşlar; ama maalesef, ne Bakanı bulabilmişler 
ne müsteşarı ne genel müdürü ve ne de genel müdür muavinini bulabilmişler. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Nereye gitmişler? 
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MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın göreve başla
masıyla birlikte, cezaevlerinde, terör suçluları hep birlikte aynı koğuşlarda tutulmuştur. Hatta, 
bu yetmiyormuş gibi, Sayın Bakanın emriyle, hücre ve koğuş kapıları açılarak, mahkûmların 
koridorlarda birlikte bulunmaları, eğitim ve plan yapmaları sağlanmıştır. Bu konuda, Sayın 
Bakanın gazetelerde beyanatları var. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — İlla 20 dakikayı doldurman gerekmez; jandarma ça
vuşu gibi!.. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Nevşehir Cezaevinde koğuş kapıları açık bırakıldı
ğı için, mahkûmların tünel kazmalarına ve toplu firar etmelerine zemin hazırlanmıştır. Her 
ne kadar, koğuş kapılarının açık bırakılmasından cezaevi yöneticileri sorumlu tutuluyorsa da, 
bu açık bırakma, bakanın bir emridir. Bu konuda, Bakanın basında çıkan birçok demeci var
dır; zaman olmadığı için bu demeçleri okuyamayacağım. O halde, emir Bakana ait olduğuna 
göre, sorumluluk da Sayın Bakana aittir ve bunun neticesine de katlanmalıdır. 

Sayın Bakan, Bayrampaşa Cezaevine, anarşik olaylardan dolayı yargılanan ve sakıncalı 
olduğu bildirilen Cabbar Özer'i, acaba neden müdür olarak tayin etti? Bu Cabbar özer ki, 
birtakım anarşik olaylara karışmış, görevinden alınmış ve "sakıncalıdır" diye hakkında ra
porlar tanzim edilmiştir; bu rapoprlar gazetelerde de yayımlanmıştır. 

Nevşehir Cezaevinde kazılan tünel, binanın yapı itibariyle, en uygun yerinde ve bilerek 
kazılmıştır. Daha doğrusu, cezaevinin planı teröristlere bildirilmiştir. Bu planı kim bildirmiş
tir? Bu konunun da araştırılması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, cezaevleri yol geçen hanına döndükten, mahkûmlar kaçtıktan son
radır ki, Sayın Adalet Bakanı, cezaevlerinin ıslahından bahsetmeye başlamış ve bu konuda Ame
rika'dan paralı uzman getirmiştir. Bir buçuk yıldır neden bu işleri yapmamıştır? Şimdi ise Sa
yın Bakan birtakım acı itiraflarda bulunuyor ve bu konularda gazetelerde çıkan birçok beya
natlar var. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Gazeteleri herkes okuyor; zorlama kendini. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Neyse, sonra söylersin. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Gocunmayın canım. 
Şimdi sizlere bazı gazetelerden başlıklar okuyacağım : 
"Adalet Bakanı Seyfi Oktay'dan acı itiraf: Adalet Bakanlığını bir şebeke yönetiyor." Bu

nu Bakan söylüyor. 
"Menfaat odakları yok edilecek." Ne oldu, edildi mi? 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sabret. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Yine beyanatlarda, kurtarılmış cezaevleri bulundu

ğu söyleniyor. 
Yine, dünkü bir gazetede İstanbul Cumhuriyet Savcısı Avni Bilgin : "Tutukluların gardi

yan elbisesine benzer elbiselerle kaçacakları ihbarını almıştık. Buna göre tedbirlerimizi aldık; 
ancak maalesef, aldığımız tedbirleri uygulatamadık" diyor. Acaba, onu uygulamayanlar kim?! 
Sayın Bakanın üst görevlere getirdiği kişiler mi? Acaba, Cabbar özer mi? ' 

Firardan ancak iki gün sonfta" cezaevine girilebilmiştir. Sayın Bakan da cezaevine gireme
miştir. Maalesef, cezaevine girebilmek için de, mahkûmlarla 25 maddelik bir anlaşma imzalan-
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mistir, Bu anlaşmayı, Bakanlık adına Müsteşar Yardımcısı imzalamıştır.. Bakanlık, mahkûm
larla nasıl anlaşma imzalayabilir? Acaba, bu anlaşmada neler vardır? Devlet, teröristlere ne 
gibi vaat ve destek sözü vermiştir? Bakanın böyle bir yetkisi var mıdır? Devlet bu kadar ayağa 
düşürülür mü? öncelikle, Sayın Bakanın bunun hesabını vermesi gerekir. 

Sayın Bakanın talimatlarıyla, cezaevleri, teröristlere teslim edilmiştir. Nevşehir Cezaevin
de her koğuşa, bakanın emriyle, talimatname ve yasaya aykırı olarak, büyük tüpler konulmuş
tur. Buna neden gerek görülmüştür? Tüpler orada duruyor. 

Bütün bu acı itiraflar, Sayın Bakanın yönetimindeki Adalet Bakanlığının içinde bulundu
ğu aczi göstermektedir. Sadece yakınmak, itirafta bulunmak meseleyi halletmez ve sorumlulu
ğu ortadan kaldırmaz. Bu durumda, bu işi beceremeyen Sayın Bakanın, istifa etmesinden baş
ka yol yoktur. En doğru ve en onurlu hareket de budur; ancak, Sayın Bakan istifa etmemekte 
direnmektedir, , 

Değerli arkadaşlar, görevini yapmayan, görevini ihmal eden ve istifa etmemekte direnen 
Sayın Bakan, Hükümetin DYP kanadında da hoşnutsuzluklara sebep olmaktadır, işte, şimdi 
yine bazı gazetelerden bazı başlıklar okuyorum : 

Hürriyet Gazetesinde iki üç gün yayımlanan bir haber : "Bakandan bakana büyük suçlama" 
"Hükümette firar kavgası" 

Gene, basına intikal ettiği kadarıyla, bir kısım DYP'li milletvekili arkadaşlarımız da, firar 
olaylarından Bakanın sorumlu olduğunu ifade etmektedirler. 

Değerli arkadaşlar, yüzlerce masum kişiyi ve güvenlik güçlerimizi öldüren kişilerin ceza
evlerinden firar etmesine sebep olan Sayın Adalet Bakanının görevde kalması sakıncalıdır. Na
sıl ki, bir kamu görevlisi, ihmalinden dolayı bir suç işlediğinde, soruşturmanın selameti yö
nünden açığa alınıyorsa, bu firar olaylarının açıklığa kavuşturulabilmesi, suçluların tespit ve 
tecziyesi için de, sayın Adalet Bakanının, görevinden alınması gerekir. Bu, hepimiz için vicdanî 
bir görevdir. Şayet, kaçan kişiler gene birtakım eylemlerde bulunur ve gene bir kısım insanları
mızın kanına girerlerse, bunun vebalinden vemanevî mesuliyetinden kurtulmamız için, siz de
ğerli milletvekillerinin, bu gensoru önergemizi desteklemesini istiyor, bu vesileyle, hepinize say
gılar ve sevgiler sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; gensoru önergemiz üzerine Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
yüksek huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlarken, söylemek isterim ki, bizim gensoru önergesini vermemizden son
ra, basınımızın ve Grubumuza mensup milletvekili arkadaşlarımızın bu konuda yaptığı çalış
malar, gerçeklerin çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Benim konuşmam, 
olayların teferruatına ilişkin olmayacaktır ve Yüce Heyetinizin, basınımızın yazdığı yazıları ve 
Grubumuza mensup arkadaşlarımızın açıklamalarını da bu konuşmayla birlikte değerlendire
rek, karar vereceğine inanmaktayım. 
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Firar olayları bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Firar olaylarının açığa çıkardığı gerçeğe cesa
retle eğilmeliyiz. İşte, her şey apaçık ortadadır. Teröristlerin bulunduğu cezaevleri, bugün, Türkiye 
Cumhuriyetinin mutlak hüküm ve tasarrufu altında değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çıkardığı yasalar ve bu yasalara dayanarak yürürlüğe konulan infaz tüzükleri, bu cezaevlerinde 
işletilmemektedir. Cezaevleri, terör ve cinayet suçluları için uygulamalı birer cürüm kolejine 
dönüştürülmüştür. Buralarda her türlü beyin yıkama, suç propagandası, örgütsel eğitim, kaç
ma ve cinayet provası yapılmakta ve gerçekleştirilmektedir. Cezaevleri, bölücü teröristlerin Şam, 
Bekaa ve Zaho'dan daha güvenli rehabilitasyon kampı görünümündedir. Adı henüz konulma
mış bebekleri, güçten düşmüş yaşlıları, terhisine iki gün kalmış mehmetçikleri hiçbir ayınm 
gözetmeden öldüren insanlık dışı caniler, basının deyimiyle, "cezaevlerinin kralları" olmuşlardır. 

Bir taraftan terörle mücadele ediliyor; güvenlik güçlerinin, hâkim, savcı ve adliye görevli
lerimizin hayatlarını hiçe sayarak kanlı eylemlerdeki gerçeği ortaya çıkarma çabaları sürüyor, 
mahkûmiyet kararları kesinleşiyor; diğer taraftan, iş, cezaevi safhasına gelince, teröristin leylî 
meccanî tatili başlıyor... Bu durum, terör suçları konusunda devletin bütün caydırıcı görüntü
sünü silip süpürmektedir. Terörist, istediği kadar, korunmalı, güvenli ve fiyakalı eğitim yap
maktadır; istediği kadar, tatil yapmaktadır. Teröristlerin siyasî temsilcileri vardır. Terör mah
kûmları, cezaevi protokolünde cezaevi yöneticilerinin önündedir. Terörle mücadele kanunları
nın, infaz tüzüklerinin, cezaevi yönetmeliklerinin ve yasaların üstündedirler; kadın koğuşları 
dahil, istedikleri yere girip çıkma haklan vardır; kendi aralarında ıslah olma belirtileri görü
lenleri yargılama ve ölüm cezası dahil, cezalandırma ve infaz etme yetkileri vardır. Bunları, 
sadece varsayım olarak söylemiyorum, olaylara dayandırarak söylüyorum. Çantam belgelerle 
doludur, gensoru açıldığı takdirde, bu belgeleri de yüce Meclisin tutanaklanna kaydettirmeyi 
tarihî bir görev sayıyorum. 

Teröristler, canları yeni eylem yapmak istediği zaman, ellerini kollarını sallaya sallaya ce
zaevinden çıkıp gitme imkânını da bulmaktadırlar; hem de, devletin valisinin, devletin jandar-
ma kumandanının ısrarlı uyarılarına rağmen. Bu durumda, cezaevlerindeki bugünkü düzene, 
bir hukuk devletinin ıslah ve caydırma, düzeni olarak bakmak mümkün değildir. Cezaevlerin
deki düzen, bilinçli bir biçimde çürütülmüştür. Ortada, sebebi çok açık bir düzen bozukluğu, 
çürümüşlük ve kokuşmuşluk vardır. Buna yol açanlar ya gaflet ve dalalet içindedirler ya da, 
düpedüz, demokratik hukuk devletine ihanet içindedirler. 

Suçları belirleme ve ceza yaptırımları uygulama yetkisi devletin tekelindedir. Bu bakım
dan, toplumda huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda cezaevleri, devletin kilit kurumla-
rındandır. Cezaevi koğuşu ile karakol odasının veya mahkeme salonunun işlevleri ayn ayrı olsa 
bile, devletin koyduğu kuralları ayakta tutmak bakımından hiçbir farktan yoktur. Karakolda 
başlayıp, cezaevi koğuşunda tamamlanan devletin suçu önleyici ve suçluyu caydıncı gücü, her
hangi bir aşamada erozyona uğratılırsa, toplum ve vatandaşlar korumasız kalır; cezaevinde çöken 
hukuk düzenini, cezaevi dışında da ayakta tutmak imkansızlaşır. 

Sayın milletvekilleri, bugün teröristlerin bulunduğu cezaevleri, maalesef, her türlü kanun
suzluğun yarış alanı konumuna sokulmuştur; personel etkisizleştirilmiş, sindirilmiş ve dışlan
mıştır; kader kurbanı mahkûmlar bile cezalarını huzur içinde tamamlama imkânından mah
rum bırakılmıştır. Devletin elinde emanet olan mahkûmların ve görevlilerin can güvenlikleri, 
hatta hapishanedeki kader kurbanı kadınların onurları bile korunamamaktadır. Kadın hüküm
lülerin durumu konusunda basında yer alan haberler, toplumda çok derin tartışmasız fiilî 
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hâkimiyetleri açığa çıkınca, daha da önem kazanmıştır. Bu konuda toplumda bazı sorular gi
derek yayılmakta, bazı şüpheler zihinlere yavaş yavaş çöreklenmektedir. Sırp vahşetinin başka 
boyutta tekrarı mahiyetinde bir olayın çıkmayacağına, hükümlü aileleri ve tüm kamuoyu inan
dıramamıştır. Bir demokratik hukuk devletinde, cezaevinde, teröristlerin başka bloklarda ta
ciz hareketlerine girişebileceği endişelerinin doğması bile, sorumlu bakan için yeteri kadar mah- 'i 
cubiyet vericidir. 

Bugün, terör suçluları için yalnız koğuşlar değil, koridorlar, blok geçişleri ve diledikleri 
diğer mahaller, Türkiye Cumhuriyetinden kurtarılmış bölge statüsündedir. 

Bu durum ve ortam kendiliğinden oluşmadı, son firarlar da, alışılmış, istatistik kayıtları
na geçmiş eski firarların koşulları ve biçimi içinde gerçekleşmedi. 

Koğuş duvarları suç malzemeleriyle donatılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların değil, her
hangi bir vatandaşın, kendi özel mülkiyetindeki çalışma odasına asamayacağı, suçu ve suçluyu 
övücü afişler, devletin infaz kurumlarında, devlet görevlilerinin gözü önünde sergilenmektedir. 

Konusu cinayet olan piyesler, Sırp vahşetini bile gölgeleyecek gözü dönmüşlükle koğuş
larda sahneye konulmakta, perde açıldığında, kurban rolündekilerin şişlenmiş cesedi bulun- . 
maktadır. Cellat rolündeki katillerle ise, devlet, cezaevi düzeninin kurallarını saptamak, cezae
vini yönetmek konusunda pazarlıklar yapmaktadır. Bunlara -ne demekse o- siyasî temsilci sta
tüsü tanınmaktadır! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu koşullar firarlarla oluşmadı; firarlar, bu koşulların 
sonucudur. Bu ortam, biriktirilmiş yanlışlıkların, ihmallerin, gafletlerin eseridir. 

Nevşehir'deki tünelin başı, Eskişehir'dedir. Nevşehir Cezaevinde kırılan, taban betonu de
ğildir, devletin güvenilirliğidir. Devlet güvenilirliğine ve devlet kararlılığına ilk kazma Eskişe
hir'de vurulmuştur. 

Eskişehir Cezaevinin kapatılmasıyla, terör odaklarına ve teröristlere, yüzlerce görev şehi
di güvenlik görevlisinin sırtından ucuz bir zafer sunulmuştur. Anayasa ve hukuk dışı bir anla
yışla, yargı bağımsızlığı zedelenmiş, kanunsuz adalet dönemi başlatılmıştır. 

Kadrolaşma terörüyle, cezaevlerinde yasalara bağlı yönetimlerin sindirilmesi harekâtına 
girişilmiştir. Kadrolaşma harekâtı, cezaevlerine, teröristlerin insafına terk edilen yönetimler şek
linde yansımıştır. 

Yıllardır devletin imkânları ölçüsünde başlatılan değiştirme, ıslah, eğitim ye yeniden top
luma kazandırma çabaları, terör odaklarının istekleri doğrultusunda terk edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kabile popülizmiyle hareket eden belli çevreler dışında, her düşünce
ye, her görüşe ve her katkıya kapalı olan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış daima önyar
gılı, militanca ve sinsice tuzaklarla birlikte yol alır; aklın, hür düşüncenin ve nesnelliğin körel-
tildiği zihnî labirentlerde dolanır. Halbuki, kamu görev ve yetkileri, açık, dürüst uzlaşmacı ve 
her şeyden önce hukuka saygılı bir anlayışla yürütülmelidir. İnsanlık tarihinde, devlet yönet
menin, hukuktan daha kestirme yolu bulunamamıştır. Devlete ait yetkileri kullanırken, huku
kun dışında özel amaçlı yollar deneyenler, kendilerini, kamu yararına değil, belli özel odakla
rın özel çıkarlarına endeksleyenler, başarısızlığa mahkûmdurlar. Kamunun emaneti olan yet
kiler, görevlilerin keyfî değerlendirmeleriyle kullanılamaz. Bu türlü sapmalar, sapanları er geç 
pişman edecek sonuçlar doğurur. Hiçbir kamu görevi, görevlisinin özel saplantılarına, idefisk-
lerine ve obsesyonlarına kurban edilemez. 
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Milletimizin terörle mücadele için en değerli evlatlarını ateşe sürdüğü bir dönemde, göre
vi, terörü etkisizleştirmek olanlar, saflarını iyi belirlemelidirler. Hukuk devletinin, karakoldan 
koğuşa kadar hâkimiyetini mi sağlayacaklardır, yoksa, yakalanan teröristlerin istirahatlerini 
mi ön planda tutacaklardır?.. 

Bu konuda hiçbir görevli, en ufak kararsızlık ve duraksama geçirme hakkına sahip değil
dir. Cumhuriyet hükümetlerinin hiçbir üyesi, gerçekte değil, görüntüde bile görev verdiği, ate
şe sürdüğü vatan evlatlarının işini zorlaştıracak konumda bulunamaz. 

Ülkemiz ve milletimiz için hayatlarını ortaya koyanlarla aynı safta yer almayı içlerine sin
diremeyenlerin, deneyebilecekleri daha onurlu yollar vardır; bunu sözlükler, 'istifa' kelimesiy
le açıklamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gensorunun muhatabı olan Sayın Bakan, göreve gel
diği günden beri, huzur ve güvenlik için yıllardır oluşturulan yapılara bir tuğla dahi koyma
dan, bunları yıkma eylemlerine girişmiştir. 

Sayın Bakan göreve geldiğinde, bizim ceza ve infaz sistemimiz elbette yeterli bir mükem
meliyet içerisinde değildi, elbette ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekli yönleri bulunuyordu; 
ama» cumhuriyetin 70 yılda geliştirdiği infaz sistemi, bütün dünyaya, bir işkence mekanizması 
gibi sunulmayı hak etmemişti. Hele, kamu düzeninin temel kurumlarından birini yönlendir
mekle görevli bir bakanın, kamu düzenine de, onu sağlayan kurumlara da savaş açanların cep
hesinde yer almasını haklı kılacak hiçbir gerekçe yoktu. 

Sayın Bakan, Eskişehir cezaevinin üstüne, sanki Bastil'e yürüyormuş gibi yürüdü. Hiçbir 
denge kurulmadan, hiçbir altyapı geliştirilmeden CMUIC, anayasal yargı sistemine ve huzurun 
kapısı olan güvenlik teşkilatına karşı koçbaşı gibi kullanıldı. Kişiler için yasa yapmak gibi ilkel 
anlayışlarla; yürütme, yargı, yasama ve yönetim ilkeleri paspas edildi. Vezir kellesi alan fer
manlara benzer düzenlemelerle, yargı bağımsızlığı, hiçbir hukuk devletinde görülmesi imkân
sız keyfîliğin gölgesine itildi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, devlet varlığının simgesi olan, karakol, 
mahkeme ve cezaevi gibi, huzur ve güvenlik kurumlarına sürekli saldırı içindedir. Türkiye'de, 
yıllardır bu saldırılan yönlendiren iç ve dış şer "odakları vardır, onların amaçları bellidir; an-

,<cak, Sayın Bakanın da, -açıklarsa, öğreneceğimiz amaçlarla- düzenin kilit kurumlarını yıprat
ma saldırılarıyla işbirliği konumuna düştüğü inkâr edilemez. Bakanlığın bir biriminde, kimliği 

1 ve özelliği bizce bilinen tek kişi dışında, bütün görevlileri yenileyen Sayın Bakanın kadrolaşma 
hevesi açıktır. 

Avrupa konseyi standartlarındaki infaz tüzüğüyle, iki şehit savcının kanları pahasına ku
rulan sistem, yozlaştırılmış, dışlanmış ve rafa kaldırılmıştır. Şimdiki anarşi sistemi içinde, ilgili 
kurumlara oldu bittiler yapılarak, infaz kanunları getirilmektedir. Bu tasarıda da hedeflenen, 
30 bin kişilik silahlı bir kadrodur. Sayın Bakanın kadrolaşma hevesini, bu tasarı da açıkça or
taya koymaktadır. Ancak, kadrolaşma hevesi, devletin güvenlik ve infaz sistemine saldırılara, 
görevlileri, terörist uşağı konumuna düşülmeye varıp dayanmamalıdır. Bu tabir bana ait değil. 
bizzat görevlilerin, basın mensuplarına, şahitler huzurunda ifade ettikleri bir benzetmedir. Eğer 
bu noktalara varılmışsa, bu hevesler kursaklarda bırakılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; firar olayları, Sayın Adalet Bakanının reform maske
sini düşürmüştür. Düşen maskenin arkasında, toplumda,ve kamuoyunda soru yumakları 
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oluşturan çarpık görünümler ortaya çıkmıştır. Cezaevlerinde araştırmalar yapan milletvekili 
arkadaşlarımızın açıklamaları, görevlilerin ifadeleri; valilik, jandarma, savcılık, bakanlık, ce
zaevi yönetimleri arasındaki yazışmalarla ortaya çıkan tüyler ürpertici gerçekler, bu soru yu
maklarının unsurlarıdır. Günlerdir cevap bekleniyor; Sayın Bakan, kurduğu sistemi, daha doğ
rusu, sistemi tahrip etme yolunda kat ettiği mesafeyi haklı kılacak bir açıklama yapamıyor. 
tnfaz sistemi, yapılan ihbara ve ihbar üzerine değerlendirme ve ek tedbir alındığı iddialarına 
rağmen, firarları önleyemeyecek ölçüde tahrip edilmişse, demokrasilerde bunun sorumlusu bel
lidir. Sorumlu bakan, istifa yoluyla, kamuoyundaki güvensizliği, kuşkuları ve kaygı dolu soru
ları yanıtlayamıyorsa, sorular Meclise yönelir ve günümüzde de böyle olmuştur. 

İşte, görüştüğümüz gensoru önergesi, Meclise yönelen sorgulamayı cevaplamak amacıyla 
verilmiştir. Yüce Meclis, önergeyi gündeme alarak, hem aydınlanmak hem de kamuoyunu ay
dınlatmak göreviyle karşı karşıyadır. 

Bu konuda, Yüce Meclis tarafından, hiçbir kaygının gölgesine düşmeden, hiçbir önyargı
ya kapılmadan karar verileceğini umuyorum. 

Hepinize Anavatan Paprtisi Grubu adına saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun. (SHP sırala

rından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, Adalet bakanı hak
kında verdikleri gensoru önergesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisin bütün üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay hakkında gensoru açılmasını is
teyen önerge, haksız suçlamalar, gerçek dışı bilgiler ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan an
latımlarla doludur. « 

Yüce Meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmek, haksız suçlamaları yanıtlamak için, konu
nun ayrıntılarıyla irdelenmesini yararlı görüyoruz. 

Gensoru önergesinin hemen başında, Adalet Bakanının, bugün HBP'li olan bir siyasî he
yetin hazırladığı rapora dayanarak, Eskişehir özel Tip Cezaevini kapattığı iddia edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu sözler, bu suçlamalar, tümüyle gerçek dışıdır, yalana dayalıdır. 
Eskişehir Cezaeviyle ilgili olarak, o tarihlerde SHP Grubu adına 4 kişilik bjr heyetin, olayı 
incelemek üzere gittiği doğrudur. Bu heyet içinde yer alan, rapor hazırlayan üyelerden, şu anda 
biri partimizin Genel Sekreter yardımcısı, biri de Grup Yönetim Kurulu üyemizdir. Demek ki, 
bu heyette yer alanların tümü gitmemiştir. 

Başka bir nokta : Sayın Bakan, olayın kamuoyunda güncel hale gelmesi üzerine, insan 
haklarından sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Kahraman ve milletvekillerinden oluşan bir he
yetle birlikte, daha sonraki tarihte Eskişehir'e gitmiş, yerinde incelemeler yapmış, demin ANAP 
sözcülerinden birinin söylediği gibi, 5 kişiyi öldüren hükümlüyle de öpüşerek görüşmemiştir; 
bu da tümüyle yalandır. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Kayıtlarda var. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Görüşme huzurumuzda olmuştur, öyle bir öpüşme 
olayı da olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Devlet arşivlerinde var; ben de şahidim. 
BAŞKAN — Sayın Balcılar, hatibin sözünü kesmeyin lütfen. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Hangi kayıtlarda var kardeşim? Ben de vardım... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — ICayıtlarda var. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Görüşme huzurumuzda oldu. 
Değerli milletvekilleri, başka bir nokta : Adalet Bakanı, bu siyasî heyetin raporuna daya

narak değil, Bakanlar Kurulunun tavsiye kararına dayanarak, Eskişehir özel Tip Cezaevinin 
kapatılması yönündeki tavsiye kararına dayanarak, bu cezaevinin boşaltılması yoluna gitmiş
tir. Bakanlar Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararı, 25.11.1991 tarihlidir. Üç günlük süre içeri
sinde, doktor denetimi sonucu, 28.11.1991 tarihinde buradan, başka cezaevlerine tahliyeler baş
lamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu söylediğim hususlarla ilgili olarak Sayın Adalet Bakanının açık
laması, Bakanlar Kurulunun tavsiye kararı, Grubumuz adına temsilci olarak inceleme yapan 
dört kişilik heyetin düzenlediği rapor, Eskişehir Cezaevinin tahliyesi ve tahliye ile ilgili 206 sa
nığın kayıtları buradadır. 

Bu cezaevinde, tahliye tarihi itibariyle 206 tutuklu ve hükümlü bulunmaktaydı. Bu 206 
tutuklu ve hükümlüden 126'sı, şu anda diğer cezaevlerinde cezalarının infazını beklemektedir 
ve kaçanlar arasında bunlardan tek bir kişi de bulunmamaktadır. Ayrıca, 80 kişiden 42 kişi, 
tutukluyken tahliye edilmiş, 38 kişinin ise, hükmünü infaz ettiklerinden, meşruten tahliyeleri 
yönüne gidilmiştir. 

Gerçek durum bu iken, olayı saptırmanın, gerçeği inkâr etmenin, ülkemize de, kimseye 
de yarar sağlamayacağı açıktır. 

Değerli arkadaşlarım, Eskişehir özel Tip Cezaevinden tahliye edilen bu hükümlüler ve 
tutuklular, değişik yerlere gönderilmişlerdir. Demek ki, cezaevleriyle ilgili olarak verilen bu bilgiler 
doğru değildir. 

Eskişehir Cezaevinin kapatılması olgusunun teröre kaynaklık ettiği iddiası da, inandırıcı 
olmaktan uzaktır. 

Değerli arkadaşlarım, buradaki 126 kişinin cezası infaz ediliyor; 38 kişi de yasal cezasını 
çekerek meşruten tahliye edilmiş. Şayet işi bu noktaya getirirsek, "buradan tahliye olanlar'' 
veya "burası kapatıldı, başka yere gönderildi" denenler, terörün kaynağı ise-12.4.1991 tarihin
de Terörte Mücadele Yasası çıkarıldı, bu yasaya, tnfaz Yasasının bir hükmü değiştirilerek bir 
madde eklendi ve o tarihte 3 bine yakın kişi (içlerinde çoğunluğu da siyasî tutuklu ve hükümlü 
olanlardı) tahliye edildi- o zaman, terörün kaynağını, 206 kişinin dışarı bırakılmasında değil, 
3 bin kişinin dışarı bırakılmasında aramak gerekir diye düşünüyoruz. Fakat, gerçek bu da de
ğil. Terörün kaynağını oluşturan başka temel nedenler var, bunun üzerine gidilmesi gerekiyor 
ve Hükümet de kararlılıkla bunun üzerine gidiyor. 
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Değerli arkadaşlarım, önergede başka bir suçlama noktası da, kadrolarla ilgilidir, öner
gede, "Bakanlıkta, cumhuriyet tarihinde görülmemiş kadro hareketine girişilmiştir" deniyor. 

. Bu da tümüyle gerçek dışıdır. 
Bakanlık üst düzey bürokratları arasında, bakanlık merkez teşkilatından gelme 4 kişi bu

lunmaktadır. Bunlardan biri, Ankara Yargıcı Bekir Yılmaz, biri Trabzon Yargıcı Osman Has-
gün, biri İzmir Cumhuriyet Savcısı Gündüz Akgül ve dördüncüsü de, Anayasa Mahkemesi Ra
portörlüğünden gelen Fulya Kantarcıoğlu'dur. Bunun dışında, Bakanlık merkez teşkilatına başka 
bir yerden veya açıktan atamayla bürokrat getirilmemiştir. Belli yerlere getirilenlerin Tümü, 
ANAP döneminde onurla görev yapan ve mümtazen terfileri bulunan kişilerdir. Arkadaş, baş
müfettiştir. Teftiş kurulu başkanı yapılmıştır; genel müdür yardımcısıdır, genel müdür yapıl
mıştır; ama, yine onlar da sizin, bizim bürokratlarımızda, bu devletin bürokratlarıdır. x 

Değerli arkadaşlarım, konuya, kadrolaşma hareketi açısından baktığımız zaman, ANAP'm, 
ANAP sözcülerinin şu kürsüden millete ve Yüce Meclise söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Kadrolaşma konusunda haksızlık yapıyorsun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yok... Yapma. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet; Sizler, 25 yılını, 30 yılını bu devlete hizmet vere

rek geçirmiş kişiler dururken, devlete tek bir gün hizmeti olmayan, çift pasaportlu vatandaşla
rı getirenlersiniz. (SHP sıralarından alkışlar) Sizler, hakimlik sınavı, hem sözlü, hem yazılı ya
pıldığı halde, bu yasal bir zorunluluk olduğu halde, yazılı sınavı kaldırıp sadece mülakatla adam 
alan bir heyetin temsilcilerisiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hâkim mi, hakem mi?.. Hakem diye geçti de... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, hâkimlik sınavına aday alıyorsunuz, bu sınavı 

yaparken yazılıyı kaldırıyorsunuz ve sadece mülakatla adam alarak, kendi yandaşlarınızı kad
rolara doldurmaya çalışıyorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hakem mi, hâkim mi? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Hâkim. 
Değerli arkadaşlarım, başka bir nokta da şudur : önergede deniyor ki; "Kadrolaşma ha

reketi o kadar yaygınlaştırıldı ki, cezaevlerine kadar indirildi." Buna da yanıt kolay. 
Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 639 cezaevi var. Bu 639 cezaevinin 136'sı idare 

memurluğuyla, 503'ü de müdürlükle yenitilmektedir. Bu müdürlerden 221 tanesi 1983 önce
sinde atanmış, 282 müdür de ANAP döneminde, 1983-1991 yılları arasında atanmış müdürler
dir. Bu Hükümet döneminde, sayın Adalet Bakanı, hiçbir müdürü dışarıdan getirmiş de, "Sen 
şuraya müdürsün" dememiştir. Sadece kadro... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Bayrampaşa!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bayrampaşa Cezaevi Müdürü, 1982'de müdürdür. Si

zin döneminizde dokuz-on yıl müdürlük yapmıştır ve oraya gönderilen müdür de görevi kabul 
etmediği için, Sayın Bakan onu göndermek zorunda kalmıştır. Evet, Bayrampaşa Cezaevi Mü
dürünün durumu da budur, bunu da bilin suçlamanızı da ona göre yapın. 

'HALlT DUMANKAYA (İstanbul) — Sicili bozuk, sicili. * 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Nevşehir Cezaevinin durumu
na geliyorum. Nevşehir Cezaevinin kadro cetveli elimde. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Gelelim kaçan mahkûmlara... kaçtılar mı, kaç
madılar mı? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, sizin kadrolaşma hareketinizin belgesi. Biz, müm-
tazen terfi eden, yıllarını bu devlete hizmet vermiş kişileri göreve getirirken, siz, görevini kötü
ye kullandığı Yargıtay kararıyla saptanmış adamları devletin odak noktasına getiriyorsunuz. 
tşte belgesi... 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Biz mi kaçırdık? Mahkûmları biz mi kaçırdık? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet değerli arkadaşlarım, bakınız, Nevşehir'deki kadro 

cetveline bakınız; şu da Nevşehir'in kadro cetveli... orada, 1 tane müdür, 3 tane ikinci müdür, 
108 tane de infaz koruma görevlisi çalışmaktadır. Bu infaz koruma görevlilerinden 92 tanesi 
1983-1991 yılları arasında göreve getirilmiştir. Müdür, eski müdürdür. İkinci müdürlerden biri 
de, yine eski müdürdür, 2 ikinci müdür de başka yerden naklen oraya gelmiştir. Demek ki, 
bu Hükümet döneminde Nevşehir Cezaevine dışarıdan tek bir atama, tek bir infaz koruma 
memuru getirilmemiştir. 

Sayın ANAP milletvekillerinden bazılarının suçlaması şöyle : "Efendim, biz gittik, tüne
lin çıkışından adam bile geçemezdi" ve bazı sözcüler de "Kasıtlı kaçırma olayları var" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer işin içinde kasıt aranacaksa -ki, biz aslında öyle düşünmüyoruz-
şu yorumu da yapabiliriz : "Kadrolar sizin, atanan insanlar da sizin; acaba Hükümeti ve Ba
kanı yıpratmak için, onlarla anlaşıp da siz mi kaçırdınız?" diye bir soru da sorulabilir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Fakat, yine de buna içimiz elvermiyor, gönlümüz elvermiyor, böyle söyle
mek istemiyoruz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — o zaman, valinin yazdığı yazıya cevap verin. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, gerçek durum budur, kadrolar da buradadır. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, ANAP milletvekilleri cezaevlerini dolaşıyorlar. İşte belge

si, işte imzalı yazılar : "Bu milletvekilleri cezaevine geldiler, müdürle görüşüp gittiler, cezaevi
ni gezmediler" deniyor. İşte belgesi, buyurun... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O yanlış, o yanlış. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — onlar sizinkiler canım, sizinkiler... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunun üzerinde anlaşmamız la

zım : Kısır çekişmelerle bir yere varamayız. Cezaevlerinden, dün insanlar kaçmıştır, önceki yıl
larda da kaçmıştır, bugün de kaçmıştır. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Cezaevlerinde hastalık
ların olduğunu, rahatsızlıkların olduğunu, orada sağlıklı bir yapılanma olmadığını da kabul 
etmemiz lazım. 

öyküler yazılmış, firar öyküleri ve genelde 1980-1991 yılları arasını kapsıyor. Bu öyküler
de, Metris Cezaevi, Erzincan Cezaevi, Kırşehir Cezaevi yazılmış, hepsi yazılmış ve Metris Ce
zaevi için söylenen şu... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kayseri'yi de yazıyor mu? 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, lütfen... 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — "Firarilerin mühendislik harikası" deniyor. Buyurun, 
sizin döneminizde yapılmış... Hem iç koruması, hem dış koruması askerler tarafından yapıldı
ğı halde, 29 terörist, eylemci oradan kaçmıştı sizin döneminizde. 

Değerli arkadaşlarım/ben buradan sizi de suçlamak istemiyorum. Şunu diyorum : Ceza
evlerinden her dönemde, tutuklular, hükümlüler kaçmıştır. 1986 yılında kaçan insan sayısı, 
495'tir... . ' ' * ' • ' 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Türkiye'de mi? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, Türkiye'de. 
1989 yılında 386'dır... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kaçmamış, kaçırılmış... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — O zaman, "Siz kaçırdınız" deriz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yapma yahu!.; 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, cezaevlerinde olum

suz bir yapılanma var. Şimdi, bu olumsuz yapılanmanın somut örneklerini, Sayın Sungurlu'
nun gazetelere, Meclis tutanaklarına intikal eden beyanlarını okuyarak, hemen geçeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 5 bin kişi aldılar; kaçıranlar onlar. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sungurlu'nun açıklaması şu değerli arkadaşlarım : 

"Cezaevlerinde utanç verici durumlar oluyor..." Buyurun... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Kim söylüyor bunu?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Adalet Bakanı Sungurlu'nun dehşet verici açıklama

sı; "Cezaevlerine mahkûmlar hâkim...' Buyurun değerli arkadaşlarım!.. ' 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Kim söylüyor, kim?,. ' 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — "Cezaevlerine hâkim değiliz..." Bunu, ANAP döne

minin Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu söylüyor. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Bir daha söyle de, anlasınlar. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — "Cezaevlerinde eylem durmaz..." Adalet Bakanı 

söylüyor. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Durmadan bunu söyle. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) <— "Cezaevlerinde eylem durmaz..." Sayın Oltan Sun

gurlu... Buyurun... • 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Yüksek sesle, daha yüksek sesle söyle, duysunlar. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — "Ben cezaevlerini gezerken, altımda tünel kazılıyor

du..." Oltan Sungurlu... * \ 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Bir daha söyle. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Buyurun, buyurun... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Oltan Sungurlu, teröristlerle öpüşmedi; onu da söyle. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — "Firar edenler, nasıl kaçtıklarını dönüp bize anlatmı

yorlar." Oltan Sungurlu... Buyurun... s 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, o mazide kaldı... 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Çok önemli bir açıklama daha var değerli arkadaşla
rım. Bakın; "Babalar, gardiyanlara devletten daha fazla veriyor" diyor Sayın Oltan Sungurlu. 
Adalet Bakanı... Buyurun!.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, şimdiki hale bakalım... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Adalet eski Bakanı Sayın Şakir 

Şeker ne diyor, bakın : "Cezaevi firarı devlet zaafıdır; ya cezaevlerinde durumu kontrol altın
da tutacağız ya da firar olmayacak şekilde cezaevlerini yeniden yapılandırıcağız." 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ihmam işte, Eskişehir Cezaevini onun için yaptık; 
siz boşalttınız. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Eskişehir Cezaevini onun için yaptık zaten. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Demek ki değerli arkadaşlarım, cezaevlerinden kaçış, 

cezaevlerindeki olumsuz durum, bugünün sorunu değildir: dünün sorunudur, sizlerin de soru-
nunuzdu, sizlerin de başını ağrıttı. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Onun için Eskişehir Cezaevini yaptık. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Başka bir nokta, başka bir konu değerli arkadaşla

rım: bakınız, Sayın Bülent Akarcalı'nın, "Ceza ve Tevkifevlerini Ziyaret ve İnceleme Komisyo
nu Birinci Raporu" var elimde ve 1985 yılına ait. Demek ki, bu hastalıklar varmış, komisyon 
kurdurmuşsunuz, inceleme yaptırmışsınız. Bakınız raporda ne diyor... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, o da eskidendi. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ve, çok.karşı çıktınız... Sayın sözcü, -gensoru önerge

sinde de belirtilmiş bu husus- "Bakan gözdağı verdi de, cezaevinin iç ve dış görevlileri iş yap
madılar." diyor. "Bakınız, 10 Mart 1983 tarih ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun, dış korunmada yetkiyi savcıdan alıp jandarmaya vermiştir. Başka bir 
deyişle, dış koruma, adlî emirden çıkarılıp, idarî emre bağlanmıştır. Sivil amir olan cezaevi mü
dürü, kapıda jandarma tarafından aranır duruma getirilmiştir. Bu uygulamayı düzeltmek ge
rekir. Sistemin sivilleştirilmesi, jandarmanın yıpranmasını da önleyecektir," Evet, bu, Bülent 
Akarcalı'nın komisyon raporu... 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanının yaptığı ne? Cezaevinden kaçışları önlemek, ora
daki olumsuz yapılanmayı engellemek, çok yakındığınız cezaevinde teröristlerin ̂ birbirlerini eğit
mesini engellemek, bunun için Devletin gücünü burada' artırmak istiyor, iç güvenlik sorunu
nu, cezaevindeki iç olumsuzlukları denetim altına almak istiyor. Yeni infaz yasa taslağındaki 
"Adli kolluk" adı altında getirilen sistem ve yapılmak istenen de budur. -

Eskişehir Cezaevinin konumu : • -
Değerli arkadaşlar, bu konuda raporlar var. Sayın Mehmet Topaç'a... 
(Mikrofon, otomatik' cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz doldu. Size, saygılarınızı sunabilmeniz için bir dakika 

daha süre veriyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu cezaevi, bir defa, cezaevi standart kurallarına uy

gun değil ve tadilat projesi nedeniyle kaçışa çok uygun hale getirilmiş ve fizikî yapısı çok bo
zuk. Orada kalan insanların kısa sürede bunalıma düşeceği anlaşılmış. Amerika'da ve başka 
ülkelerde "cellulary dizayn" denilen bu tip cezaevleri de 150 yıl önce kapatılmış. Niçin bunu 
savunuyorsunuz, niçin çağdaş bir yöntem getirilmesini istemiyorsunuz? 
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Değerli arkadaşlarım, biz Grup olarak, bu önergenin, Bakanın hatalarını ortaya koyan, 
o nedenle bu hatalardan arınmasını sağlayan bir önerge olduğu kanısında değiliz. Bu önerge
ye, Bakanlıkta başlatılan, adalet sistemindeki demokratikleşmeyi, çağdaşlaşmayı ve başlatılan 
reform../ 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Yılmaz. Zapta geçmiyor sözleriniz. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Hareketlerini engelleyici gördüğünüz için, katılmadı

ğımızı belirtir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Uğur Aksöz, buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve arkadaşlarının, son günlerde cezaevlerinde 
meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla, Adalet Bakanı Sayın 
Seyfi Oktay hakkında vermiş oldukları gensoru önergesine karşı, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini aktarmak üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri hepiniz gensoru önergesini ve oradaki suçlamaları dinlediniz. Ben 
bu defa çok değişik bir yöntem uygulayacağım: hiç yorum yapmadan, önergeye imza koyan 
partilerin en yetkili kişilerinin muhtelif tarihlerdeki konuşmalarından örnekler sunacağım. Bu 
konuşmaların, bu önergeyi nasıl çürüttüğünü; önergecilerin eski konuşmalarıyla, bugünkü Sayın 
Bakanı bilmeden nasıl savunduklarını hayret ve ibretle göreceksiniz. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Siz, düzeltmeye geldiniz!.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi başlıyoruz : Yıl 1983, tarih 11 Ekim. Danışma Mecli

sinde Abdullah Pulat Gözübüyük konuşuyor : "Ceza ve tutukevlerimizin durumu son derece 
perişandır" Yıl 1986, tarih 5 Kasım, komisyonda Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu konuşu
yor : "Türkiye'deki bütün cezaevleri yeterlidir demek mümkün değildir." Şimdi dikkat edin 
"Adalet Bakanlığının bütün meselelerini bir anda çözmemiz de mümkün değildir." 

Yıl 1988, tarih 5 Mart, yine komisyondayız ve yine Sayın Sungurlu konuşuyor : "Cezaev-
lerimiz, savcılarımızın kontrolü altındadır. Her cezaevinin kendi yönetmeliği vardır. Ondan sonra 
hareket kabiliyeti de, hareket etme kabiliyeti de, cezaevine bakan müdürün ve savcınındır." 

Şimdi dikkat edin, tarihî bir laf ediyor : "Ben, buradan Adalet Bakanı olarak bütün olay
ları takibe kalkarsam, üç gün sonra anarşi çıkar." 

Bunlar Sayın Sungurlu'nun sözleri; ama, aynı davranışı bugünkü Sayın Bakandan bekli
yorlar!.. 

Devam ediyor Sayın Sungurlu : "tnfaz koruma memurunun çok meziyetli olması lazım. 
Mahkûmlara insan muamelesi yapması lazım, eğitmesi lazım, merhametli olması lazım. Biz, 
bunları meslek içi eğitimle vermeye çalışıyoruz; ama -yine tarihî bir laf ediyor- bunları dünya 
verebildi mi ki?" dünyanın veremediğini bizim bakandan niye istiyorsunuz?! 

Aynı oturumda cezaevlerine milletvekillerinin girip girmemeleri konusunda bir soru so
ran Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'e, Sayın Sungurlu'nun cevabı aynen şöyle: "Giremez 
efendim, giremez tabiî. Mesele hiçbir zaman kolay değildir, fevkalade zordur." 
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Yine aynı oturumda benzer bir soru soran İzmir Milletvekili Birgen Keleş'e de Sayın Ba
ltan şöyle söylüyor : "Ama, her milletvekili de, kendisini, cezaevi müfettişi, savcı, kanun koyu
cu kabul eder de, olayın içerisine balıklama girerse, sayın milletvekilimiz, İzmir'e gidip de ne 
yapabilecektiniz? Orada Türkiye Cumhuriyetinin başka kanunları mı tatbik ediliyor? Orada 
görevli müdür var, savcı var... Onlar bizim savcılarımız değil mi?" buyuruyorlar. 

Peki, bugün Tükiye'de tatbik edilen kanunlar, başka kanunlar mı: oradaki müdürler, ora
daki savcılar, bizim savcılarımız değil mi arkadaşlar?! 

Yıl 1988, tarih 7 Kasım, komisyonda Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç konuşuyor bu 
defa : "Firar olaylarının tahkikatı devam ediyor. Tabiî bu iki şekilde oluyor; ya dıştan hazırlık
la oluyor ya da içeriden muayyen bir hazırlıkla oluyor." 

İzahat bu kadar... İyi bilmiş (!) Sayın Bakan;''ya dıştan oluyor ya içeriden oluyor" diyor... 
Tarih 8 Kasım 1989, komisyonda yine Sayın Sungurlu konuşuyor, bakınız neler diyor : 

'Buraları sık sık gündeme getirmeyin; bu bize kâr getirmez, cezaevinde yaşayan insanlara da 
kâr getirmez. Bir sorun çıkarsa biz ne yapıyoruz? Normal memurlar hakkında tahkikatı ve 
adlî tahkikatı yapıyoruz. Yapabileceğimiz farklı bir uygulama da söz konusu değil." 

Yani, "bir bakanın, tahkikattan başka yapacağı bir şey yok" diyor Sayın Sungurlu. 
Bizim bakan ne yapmış? Derhal tahkikatını yapmış, incelemiş... Başka bir uygulama yok

sa, başkasını ve farklısını bizden niye istiyorsunuz?! 
Tarih 7 Kasım 1990, bu defa komisyonda Sayın Sungurlu bakınız neler diyor : "ortada 

her cezaevinin kendine mahsus yönetmeliği var. Avrupa cezaevleri kurallarında açık görüş var 
mı? bu loıdar görüş, bu kadar serbestlik var mı? Dışarıdan yiyecek, dışarıdan elbise, dışarıdan 
çamaşır var mı? Eğer, bu devletin bakanıysak, biz, ancak devletin kabul ettiği kaideleri kabul 
ederiz, onun ötesini ne siz bizden isteyin, ne de kimse istesin." ama önergeciler, ötesini istiyor
lar ve önergeyi de dinledik! 

Aynı yılın 14 Aralık gününe geliyoruz, bu defa Meclisteyiz ve kürsüye Adalet Bakanı Ve
kili Sayın Kâmran İnan konuşuyor, bakınız o da neler söylüyor : 'Yani, hâkim teminatı... Gü
zel; büyük saygım var; ama, bir sayın bakan, müsteşarını veya umum müdürünü değiştireme
yecek mi? Onunla çalışmaya mahkûm mu edilecek? Bu adaletin bağımsızlığına ve insan hak
larına uygun bir hâdise midir? Bu mümkün müdür efendim?' diyorlar. 

Evet, mümkün müdür beyler?!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan Vekili devam ediyor : "Takip buyurdunuz belki, İngiltere'de 10 gün süren 

ve 3 kişinin ölümüne sebebiyet veren bir cezaevi isyanı oldu, altı ay evvel oldu. Fransa'da ise 
her ay olmaktadır. Bunu bir bakıma tabiî görmek lazımdır." 

Evet, bu da Bakanın sözü... Bu, tabiî ise, bu önerge gayri tabiî değil mi?! (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bakın, 1992 yılına geliyorum. Hiç telaş etmeyin ve laf atmayın. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Devletin valisinin yazısına... 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, lütfen... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Ben dua ediyorum, her gün bir önerge verin ki, ANAP'ın 

bütün çamaşırları ortaya çıksın... (DYP sıralarından alkışlar) 
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Yıl 1992 : Mecliste Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülüyor; Bakan, Sayın Seyfi Oktay ve 
kürsüye Refah Partisini temsilen Sayın Ali Oğuz çıkıyor; bakınız Sayın Oğuz neler söylüyor : 
"koalisyon Hükümetinin Sayın Adalet Bakanı Meclise peşpeşe sevk ettiği kanunlarla, adeta 
bir reform yapma gayreti içerisine girmiştir. Gerekçesi ne olursa olsun, böyle bir reforma ihti
yaç var."'diyor ve Bakanımızı takdir ediyorlar. 

Kendisine teşekkür ediyoruz. 
Yine yıl 1992; Mecliste 50 nci Birleşim ve kürsüde bu defa ANAP Grubu adına Sayın Mu

rat Başesgioğlu konuşuyor, onu dinliyoruz : "Bu dönemde adalet Bakanlığı çok ağır bir yük 
altına sokulmuştur; sanki Hükümeti oluşturan partilerimizin demokratikleşme, adalet refor
mu, devletin yeniden yapılanması gibi bütün ağırlığını adalet Bakanımız üstlenmiş, çok ağır 
bir yük altına sokulmuştur." diyerek, o da Sayın bakanı övmektedir; ona da teşekkür ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergeye imza koyan ANAP'Iı ve Refah Partili yet
kililerin, sayın Bakanı muhtelif tarihlerde -bilmeden ve istemeden- nasıl savunduklarını, ben
zer olaylarda kendilerinin döneminde neler söylediklerini dinlediniz. Bakın, ben bu sözlere hiçbir 
şey katmadım ve yorum da yapmıyorum. Esasen olay o kadar net ki, yoruma ihtiyaç da yok 
ama, yine de sizlere birkaç rakamsal bilgi vermek istiyorum; o zaman önerge sahiplerinin sa
mimiyetini ve ciddiyetini anlayacaksınız. 

Bakalım bu firarlar neymiş, tüneller neymiş, ANAP döneminde neler olmuş; şöyle bir iz
leyelim : 1983 yılından 1991 yılına kadar olan sekiz yıllık ANAP döneminde -dikkat buyurun 
8 yıllık dönemde- cezaevlerinden tam 2 577 kişi firar etmiş. Bakın, şimdi kalemi alıyoruz eli
mize -onlar böyle kalemle konuşmayı severdi- ve bir başka hesapla, ANAP'ın 8 yıllık döne
minde yılda 322 kişi, ayda 27 kişi, yani 8 yıl boyunca aşağı yukarı her gün 1 kişi kaçmış, bu, 
firar edenlerin sayısı. Maşallah devleti iyi yönetmişler (!) diyoruz. Devleti çok iyi (!) yönetmiş
ler, her gün 1 kişi kaçmış. Yolgeçen hanı... 

Şimdi de dönüyoruz tünel meselesine; bakalım bu tüneller neymiş? 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Siz de kaçırın, devam edin! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Beyler, ben rakam veriyorum, açarsınız kitapları, bakarsınız... 
Yine aynı dönemde istanbul'da 30 metrelik, Aydın'da 50 metrelik, Gaziantep'te 23 metre

lik, Malatya'da 28 metrelik, Bursa'da 38 metrelik, Çanakkale'de 68 metrelik tünel kazıldığı 
tespit edilmiştir, sizin raporlarınızla. 

Sadece 1988 yılında, sadece 1988'de Kırşehir Cezaevinden tam 123 metre tünelle, 18 azılı 
terörist kaçmıştır, ANAP döneminde. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ BULUT (izmir) — Açın kapıları, açın; geç kaldınız! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, önerge verirken, insanın azıcık düşünmesi lazım. 

burada daha kötü bir şey söylemek istemiyorum; ama, azıcık düşünmesi lazım diyorum. 

Şimdi, personel durumuna geliyorum; çok kısa rakamlar veriyorum. Personel konusunda 
verdiklerim de ıstitistikî bilgilerdir ve hesap kitap oradadır : ANAP döneminde alınan toplam 
9 bin kişiden sadece 4 200'ü sınavla alınmıştır ve bu bellidir; ama, geriye kalan 4 800'ünün 
hangi sınavla, hangi ölçüyle, hangi yasayla, hangi kararnameyle alındığı bilinememektedir. 

— 408 — 



T.B.M.M. B : 70 9 . 3 . 1993 O : 1 

Sayın Sungurlu'nun dediği gibi, eğer cezaevlerinin iki sorumlusu varsa, biri müdür, diğeri 
savcı ise ve onlar bizim müdürümüz, onlar bizim savcımız ise, şimdi gelelim bü savcı ve müdü
rün durumlarına, statülerine : Bakınız, Nevşehir Cezaevi Savcısının -olayların olduğu Nevşe
hir Cezaevi Savcısının- atanma yılı 1991'dir; yani Nevşehir'deki savcıyı ANAP atamış. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Nevşehir'de kapılar açık, savcının bir suçu yok ki! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Cezaevi müdürünün atanma yılı ise 1987'dir. Yani, her iki 

kilit görevdeki memurun atanması da, bugünkü Bakan tarafından yapılmamıştır; bu kesindir. 
Yine, yapılan araştırmada, Nevşehir Cezaevine bugünkü Bakan tarafından atanmış bir tek1 

koruma memuru veya bir tek infaz memuru olmadığı tespit edilmiştir, kayıtlar oradadır. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, savcı sizin döneminizde, cezaevi binası sizin döneminizde, laçkalık sizin dönemi
nizde, koruma müdürü sizin döneminizde, koruma memuru sizin döneminizde; ama, kaçak 
olunca, "gel Sayın bakan..."! Bu mu demokrasi anlayışınız?! (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Nevşehir'de kapılar açık... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — İsterseniz, biraz da mevzuata bakalım. Şimdi, ' 'Sayın Ba

kan kendine göre birtakım mevzuat yaptı da, firarlar ondan oldu" dersiniz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Dersiniz, dersiniz, biliyorum; ama, onu da diyemeyeceksiniz. Çünkü, firar olan 
cezaevlerinde uygulanan mevzuatı araştırdım; orada iki kitap uygulanıyor : birisi, ANAP'lı, 
zamanın Bakanı Mehmet Topaç tarafından yayınlanan Disiplin Yönetmeliği; bugün aynen uy
gulanan yönetmeliktir; yani, ANAP döneminde hazırlanan, yayınlanan, ANAP'lı bakanın im
zasını taşıyan Disiplin Yönetmeliği orada aynen uygulanıyor; bugünkü Sayın Bakanın yazdığı, 
çizdiği bir yönetmelik yok. 

İkincisi de, Asayiş ve Güvenlik Genelgesidir. bu genelge de ANAP'lı Bakan Oltan Surgur-
Iu zamanında yayınlanmıştır. Yani, bugün cezaevlerinde uygulanan mevzuatın tümü, ANAP 
döneminden kalmadır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Uygulamak önemli. 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Bu önerge ANAP hakkında mı verildi?! 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Çok güzel demagoji yapıyorsunuz. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın başkan, değerli üyeler: konuşmamın başından beri 

önerge sahiplerinin tutanaklara geçmiş sözlerini sizlere naklettim, resmî rakamlar da verdim; 
olay netleşti. Şimdi, birileri suçüstü yakalandı; ama, o birilerinin, kendi sözleriyle yakalanma
sı bana yetmez; ayrıca, o birilerini, Türkiye'de kamuoyunu oluşturan, kamuoyunun aynası olan 
basının da yakalaması lazım. İşte, şimdi de basından örnekler sunuyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Bu kılıflar yeter mi?! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — öğrenirsiniz efendim, öğrenirsiniz. 
Bakınız, 21 kasım 1988 tarihli Hürriyet Gazetesi : "Cezaevleri için kavga, iki bakanlık 

birbirlerini suçluyor. İçişleri Bakanlığı, cezaevlerinin iç güvenliğini, Adalet Bakanlığının sağla
yamadığını öne sürüyor; Adalet Bakanlığı yetkilileri ise, firarların sorumlusu olarak İçişleri 
Bakanlığını gösteriyor." İbret levhası... bu bir... (ANAP sıralarından gürültüler; SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 
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CENGİZ BULUT (İzmir) — ANAP mı iktidarda?... 
ADALET BAKANI M. SEYFl OKTAY (Devamla) — "ANAP mı iktidarda?" diyorlar... 

iktidarda mı, değil mi, Türkiye anlayamadı ki! ANAP, rüzgar gibi geldi geçti!.. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Hadi be sen de!.. 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi ikincisine geliyoruz : "Adalet Bakanından dehşet ve
rici açıklama : Cezaevlerine mahkûmlar hâkim. "Tarih 8 Ağustos 1989. 

CENGİZ BULUT (tzmir) — Daha kaç kişi bırakacaksınız; bunu bilelim... 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — 23 Mayıs 1988, Hürriyet Gazetesi İnanılmaz gaflet, kam
yonlar dolusu toprak. PKK'Uların kazdıkları tünelden çıkan kamyonlar dolusu toprak, cezae
vinin bahçesinde bulundu." Buyurun... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Siz onu da bulamadınız... 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Tarih, 27 Ağustos 1989, Türkiye Gazetesi : ' 'Adalet Bakanı 
Sungurlu söylüyor : "Cezaevlerinde eylem durmaz." 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Onları anladık da, daha kaç kişiyi bırakacaksınız?! 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — 9 Ağustos 1989, Hürriyet Gazetesi; bakınız çok önemli bir 
şey yazmış : "ANAP'ın cezaevi raporuna ANAP'tan hasıraltı" İyi mi?!.. ANAP heyet gön
dermiş, araştırmış, rapor almış, onu hasıraltına atmış! Biliyorsunuz, hep öyle yaparlar... Ba
kın, aşağıda da Adalet Bakanı bağırıyor: "Cezaevleri için çaresiziz; bize öneri getirin." 
Buyurun!.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Onları anladık da, bu Bakanın hiç mi suçu yok?! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bekleyin, bekleyin... Yani, siz testiyi kıracaksınız, testiyi 

orta yerde bırakıp kaçakcaksıntz; sonra biz testiyi toplamadan "hani su nerede?" diyeceksi
niz! Bunu yutan kaldı mı Türkiye'de?! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın milletvekili, bugüne gel... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Durun canım, daha bitmedi! 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onlar bilinmeyen şeyler değil ki, şimdiki durumu anlat. 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — 11 Şubat 1990, Sungurlu ne diyor bakın : "Cezaevlerine 
ne oldu, biz de bilmiyoruz; firarlar bir muamma..." İyi mi?!. Keşke fala baktırsaydı!.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın milletvekilim, bugüne gel. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — İyi dinleyin, Hürriyet, 16 Şubat 1990; teröristin arkadaşı 

anlatıyor. "CemaPi cezaevi yönetimi kaçırdı" demiş. Kim vardı o dönemde iktidarda, bil
miyorum! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onlar bilinmeyen şeyler değil ki, şimdiki durumu anlat. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, bilinen şeylerse... Bakın, "bunlar bilinmeyen şey

ler değil" diyorsunuz, bilinen şeyse, hangi yüzle bu önergeyi veriyorsunuz?! 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen gensoru önergesini okumamışsın. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Yine Oltan Sungurlu konuşuyor; 14 Haziran 1990 : "Efen

dim, nasıl firar ettiklerini ne bileyim ben! Geri dönüp, bana nasıl kaçtıklarını anlatmıyorlar 
ki.." (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) Tam Aziz Nesin'lik hikâye, tam 
komedi!.. 
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Son olay... şimdi hep beraber, gülelim mi, ağlayalım mı, mizah istiyorsunız gülün; ama, 
devleti düşünüyorsak, ağlamamız lazım, Devleti, ANAP'ın nereye getirdiğini görün. 30 Hazi
ran 1989 tarihli Günaydın Gazetesinde Sayın Adalet Bakanı Sungurlu bakın ne diyor : "Ben, 
mahkûmlarla yukarıda sohbet ediyordum; ne bileyim, altımda tünel kazıyorlarmış!" (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) Buyurun... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen gensoruyu okumamışsın. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün, biz burada sadece bir 

tespit yaptık. Bakın, hiç yorum yapmadım, Sayın Bakanı, ben hiç savunmadım, bu konuda 
bir kelime etmedim. 

CENGİZ BULUT (tzmir) — Zaten savunmak istemiyorsun... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Onların eski konuşmalarını, rakamlar ve eski gazeteleri gün

deme getirdim, Sayın Bakanımız temize çıktı. 

Şimdi bakınız, ben sözlerimi bitireceğim; çünkü, siz laf atar durursunuz; bu, suçluluk psi-
kolojisidir, bütün suçlular suçüstü olunca hep bağırırlar... O bakımdan, sözlerimi 6 Mart Cu
martesi günkü Hürriyet Gazetesinde, cezaevlerini araştıran, inceleyen Gazeteci Sayın Nuriye 
Akman'm yazi dizisine başlarken yazdığı bir küçücük notla bitirmek istiyorum; bu hepinize 
ders olsun. Bakın, bir gazeteci 2 günde cezaevi gerçeğini anlamış, siz 8 yılda anlayamamış gö
rünüyorsunuz. Bakın ne diyor gazeteci: "Yalnız gördüklerimizi ve dinlediklerimizi anlattık. 
Yorumlarımız, izlenimlerimizi gölgelemesine izin vermedik. Amacımız, ne cezaevi yönetimini 
ne de mahkûmları suçlamak. Gerçek şu ki; Bu durum, cezaevlerinde, dünden bugüne oluşma
dı. Bu sorun, yılların birikiminin ürünüdür." 

Hepinize saygılar sunuyorum : (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hasan Akyol, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri: Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının son günlerde cezaevlerinde mey
dana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla, Adalet Bakanı Seyfi Oktay 
hakkında Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 1Ö7 nci maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin 
önergeleri hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda-
yim. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

17 Şubat 1993 günü, Nevşehir Cezaevinden 18 siyasî suçlu, 35 metre tünel kazarak kaçma
yı başarmışlardır. 

Bu olaydan iki gün sonra İstanbul Bayrampaşa Cezaevinden 6 kişi daha kaçmaya teşeşb-
büs etmiş, bunlardan 5'i yakalanmış, l'i kaçmıştır. 

Yine, bu cezaevinde son yapılan sayımda 6 siyasî tutuklunun kaçtıkları tespit edilmiştir. 

Yine bu arada Kırşehir-Çiçekdağı İlçesindeki cezaevinden Mahmut Turan isimli bir tu
tuklunun kaçtığı da tespit edilmiştir. 

Cezaevi olayları bununla da bitmiyor. Yine, aynı zaman süreci içinde Bayrampaşa Cezae
vinde 2 mahkûm şişlenerek öldürülüyor. 5.3.1993 tarihinde bir gardiyan şişlenerek yaralanıyor 
ve koğuşlarda kasten yangın çıkarılıyor. 20.2.1993 tarihli gazetelerden, Nevşehir Cezaevindeki 
mahpus kadınların hamile bırakıldığı-ve bu nedenle muayene edilmek istendiği; kadın mahpus
ların buna isyan ettiklerini gazetelerden okuyoruz. 
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Bazı cezaevi önlerinde tutuklu ve mahkûm yakınlarının içeride de mahkûmların açlık ey
lemlerine giriştiklerini görüyoruz, tüm bu olayların oluşu esnasında ve olmasından sonra bazı 
koğuşlara görevlilerin giremediğini, hatta Bakanın dahi hemen giremediğini, bazı koğuşlarda 
örgüt bayrağı asılı olduğunu, örgüt disiplini uygulandığını, teorik eğitim görüldüğünü yine ga
zetelerden okuduk; bu da bir gerçektir. 

Bu toz duman arasında birtakım talihsiz açıklamalar ve beyanatlar da yapıldı, hem de 
en yetkili ağızlardan bunları dinledik. Örnek : İktidara gelir gelmez insan haklan ve demokra
si adına kapatılan Eskişehir Cezaevinin tekrar cezaevi olarak açılacağı gündeme geldi. 

Sayın Başbakanımız, cezaevindeki durumdan, firarlardan ve adaletin zamanında gerçek-'. 
leşmediğinden- yakındı. 

tçişleri Bakanımız Sayın tsmet Sezgin büyük bir pişkinlikle, Adalet Bakanını, cezaevinde
ki firarlar nedeniyle eleştirdi. 

Bazı Doğru Yol Partili milletvekilleri eleştirdi ve istifaya çağırdı. Bazı köşe yazarları da 
Adalet Bakanını istifaya davet etti. 

Nevşehir Valisinin, yetkilileri ve bu arada Bakanı, Bakanın da cezaevi yetkililerini uyardı
ğı belirtildi. 

MİT'in de, bu cezaevlerinden firar olacağını yetkililere haber verdiğini okuduk. 
Gardiyanlar cezaevinde can güvenliklerinin olmadığını, tabancalarının dahi bulunmadı

ğını, 2-2,5 milyon maaşa bu işin yapılmayacağını açıkladılar. -
Kamuoyuna açıklanan ve cevaevi yetkililerince hazırlanan ve imzalanan, cezaevi arama 

ve yoklama zaptının, yalan ve uydurma olduğu alnaşıldı ve açıklandı. Son olaylar ve gelişme
ler budur. 

Şunu bildirmekte yarar olduğu kanaatindeyiz : Son cezaevi firarları, ne ilktir ve bu gidişle 
ne de son olacaktır. Cezaevlerimizin yol geçen hanı olduğunu, bugün en yetkili ağızlar dahi 
söylüyorlar. Cezaevi firarlarında 13 yılda 780 metre tünel kazılmış; son 16 yılda toplam 7 984 
kişi firar etmiş, bunlardan 5 306'sı yakalanmamamıştır. 

Sırf ANAP döneminde, yani, ANAP'ın.9 yıllık dönemi içinde 2 577 kişi cezaevlerinden 
firar etmiştir. 

DYP-SHP Hükümetinin kurulması ve Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay zamanında 
16.2.1992 tarihinde Kayseri Cezaevinden 68 metre uzunluğunda tünel kazarak 11 terörist firar 
etmiştir. 

17.2.1993 tarihinde Nevşehir Cezaevinden 40 metre tünel kazarak 18 teröristin firar ettiği
ni -yakın bir zamanda olduğu için- biliyoruz. Buna Bayrampaşa Cezaevinden -tünel kazmayarak-
kaçan 7 teröristi de ilave etmek gerekir. 

Cezaevlerimizden firarlar, şu anda, şu gün olmuyorsa eğer, firar etmek isteyen yok de
mektir veya vakti saati gelmemiş demektir yahut da içeride kaçacak kişi kalmamış demektedir. 
Yoksa, kaçmayı kafasına koyan herkes kaçabiliyor! ' 

Ülkemizde suç işleyen adi suçlu veya teröristi, güvenlik güçleri, tüm güçlüklere ve hatta 
canı, kanı pahasına yakalıyor, adalete teslim ediyor, mahkemelerimiz sanığa gerekli cezayı ve
riyor ve cezaevine koyuyoruz : gelin görün ki, mahkûmu, mahkûmiyetinin sonuna kadar ceza
evinde tutamıyoruz! 
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Biraz evvel anlattığım gibi, cezaevlerimiz yol geçen ham olmuş, isteyen, istediğinde kaçabiliyor. 
Dikkat edilirse, kaçanların yüzde 100'ü teröristtir, terör suçlusudur. Eğer, biz, terörden 

mahkûm olmuş birisini mahkûmiyetinin sonuna kadar cezaevinde tutamazsak, bu ülkede te
rörü nasıl önleyeceğiz? 

Kaçan bu teröristler kolay yakalanmıyor, çok can alıyorlar ve çok can aldılar. Şimdi bunların 
kaçmış olması, onları yakalayan güvenlik güçleri üzerinde büyük bir olumsuzluk ve moral çökün
tüsü yaratıyor; halkımızın devlete olan güvenini zedeliyor; halka korku, dehşet ve ümitsizlik çökü
yor. Belki, bu kişiler kaçtıkları andan itibaren daha çok can alacaklar. Cezaevine girmeden önce 
öldürdükleri insanların yalanlan bir kez daha perişan duruma düşecekler ve düşmektedirler. 

Peki, tüm bu olumsuzlukları yaratmaya devlet ve hükümet olarak ne hakkımız vardır? 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir mahkûmu cezaevinde tutamayacak kadar aciz midir? bunu, 
yani devletin güçsüzlüğünü ve hele acizliğini kabul etmemiz mümkün değildir, doğanın tüm 
olumsuzluklarına rağmen ve tüm tehlikelere rağmen, dağda, bayırda, canı pahasına teröristi 
yakalayan bu güvenlik güçleri, dört duvar arasına aldıkları bu insanları haydi haydi orada tu
tarlar; bundan hiçbir endişemiz yok. 

Bir yerlerde hatalar yapıyoruz, bazı beceriksizliklerimiz var, kasta varan ihmallerimiz var 
demek istiyorum. 

Bir kere, olayı çözme kararlılığımız yok. Yapıyormuş, çözüyormuş, çezecekmiş gibi davra
nıyoruz; aslında bir aldatmaca içindeyiz. 

Cezaevleri yönetiminin iki başlı olduğunu herkes biliyor ve herkes tenkit ediyor, ama, onun 
çözümüne çalışan yok. 

Bilindiği gibi, cezaevlerinin iç yönetimi, infaz görevlilerine ait ve bunlar Adalet Bakanlığı
na bağlı; dış güvenliği ise, jandarmaya ait ve jandarma da İçişleri Bakanlığına bağlı. 

Sayın Adalet Bakanımız göreve geldiği günden beri, cezaevlerinin iç ve dış güvenliğinin 
Adalet Bakanlığına bağlanacağını söylemesine rağmen, bugüne kadar bu hususta somut bir 
adım atamamıştır. 

Bu iki başlıklı, aslında başsızlıktır; öncelikle bunun çözülmesi gerekir; ama, bu yapılma
dı, yapılmıyor. 

Kazılan tüneller, Adalet Bakanlığının sorumlu olduğu.cezaevinin içinden başlıyor, İçişleri 
bakanının sorumlu olduğu cezaevi avlusunun dışından çıkıyor... O nedenle, tünel yoluyla kaç
malarda her iki Bakanlık sorumludur. O nedenle, bu gensorunun sadece Adalet Bakam hak
kında verilmesi doğru değildir; bu gensoru, aynı zamanda içişleri Bakanı hakkında da olmalı
dır, öyle sayılmalıdır. 

Cezaevlerimizin fizikî yapısı bozuktur, binalar zayıftır, kazılmaya, yıkılmaya müsaittir. Hü
kümet kurulur kurulmaz, cezaevleri yapımıyla da yükümlü olan Bayındırlık ve Islcân Bakam 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı, cezaevi ihalelerini durdurmuştur. "Biz, cezaevlerini kapatmaya, 
boşaltmaya geldik, yeni cezaevi istemiyoruz" demiş, ANAP zamanında yapımına karar veri
len tüm cezaevi ihale dosyalarını bir tarafa atmıştır.. Bu da bir hata olmuştur. 

Cezaevlerimizin teknik donanımı yoktur. Cezaevlerinin etrafına döşenecek sismik bir kablo, 
en küçük titreşimde ikaz vermektedir: ama, bunu yapabilmek için, cezaevlerinin öncelikle şe
hir dışına taşınması gerekmektedir. 

Cezaevi koşullarının insanileştirilmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatının be
lirlediği koşullara uygun bir tek cezaevimiz olmadığı, yetkililer tarafından belirtiliyor. 

Cezaevlerimizin içinde, bir kere, devlet hâkim değil. Mahkûmlar, cezaevi içinde, örgütlere 
göre yerleştirilmiş ve bu durum, örgütlenmenin cezaevi içinde devam etmesine ve hem de sağ
lıklı devam etmesine yol açıyor. 
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Mahpusların can güvenliği olmadığı gibi, cezaevi görevlilerinin de can güvenliği yok. 
İnfazın, çağdaş, güvenli, insancıl hale sokulması ve bunun için sistemin tepeden tırnağa 

gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: cezaevlerimizdeki durumları, yalnızf bugünkü değil, 

çok önceden beri olan durumlarını daha iyi anlayabilmek için, fazla uzağa gitmeye ve cezaev
lerini dolaşmaya gerek bile yok. Anayasamızın 67 nci maddesinin son fıkrası seçme, seçilme 
ve siyasî faaliyette bulunma hakkını düzenliyor ve "silah altında bulunan er ve erbaşlarla, as
kerî öğrenciler, ceza ve tevkif evinde bulunan tutuklular ve hükümlüler oy,kullanamazlar" diyor. 

Bize kalırsa, cezaevindeki hükümlüler de oy kullanmalı. Hadi o mahkeme,kararıyla mah
kûm olmuş diyelim, oy kullanamaz diyelim; tutuklu, sanık kişidir, yani suçlu olduğu sanılan 
kişidir, hakkında henüz mahkeme karar vermemiştir, öyleyse, bu kişiyi oy kullanma hakkın
dan nasıl mahrum edebilirsiniz? Oy kullanma hakkı gibi en tabiî, insan haklarının en başında 
gelen bu haktan, tutuklu bulunan, henüz daha mahkûm olmamış insanı mahrum bırakmak, 
hakka, hukuka aykırıdır. . 

Tutuklu bir insanın oy kullanamayışı, Anayasamıza neden girmiştir, biliyor musunuz? Ce-
zaevlerimizin terör yuvası, örgüt yuvasyı haline, cezaevîerimizi gücü gücüne yeten insanların 
yuvası haline getirdiğimiz için ve orada özgür oy kullanmasını temin edemeyeceğimiz için, tu
tuklu bir insanın en tabiî hakkı olan oy kullanma hakkını elinden almışız. 

Buna ne hakkımız var? Bu bir insanlık ve hukuk ayıbıdır. 
Bütün bu durumlar, sistemin çürümekte olduğunu, yönetimin çelişkiler, zafiyetler ve da

ğınıklıklar içinde bulunduğunu göstermektedir. 
Hükümetler gelir, gider, nasıl bir iz bıraktıklarını tarih yazar; bakanlar da öyledir: yani 

bakanlar da, gelir, gider, onların da bıraktığı izi tarih yazar. 
Durumu şimdi ekonomide idare ediyor görünen bu Hükümet, koalisyon Hükümeti, eko

nomiden çok demokratikleşmede odaklaşıyordu; 12 Eylüle karşı bir çıkışı vaat ediyordu; 12 
Eylül ve 1983 rejimini aşma amacını vaat ediyordu; hedef bu idi. Protokollerinde yazılı olanla
rı gerçekleştirme amacındaydılar. Bunun için Meclisi çalıştırmak gerekirdi: ama, 500 gününü 
doldurmadan, "ben hasımlarımla baş edebilirim, Tanrı beni dostlarımdan korusun" noktası
na düştüler. Kendi içlerindeki çekişmelerin yanında, devletin en üst kademesinde kavga başlat
tılar ve devleti, işlemez, Meclisi, çalışmaz duruma getirdiler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: hakkında verilen gensoruyu görüştüğümüz Sayın Ada
let Bakanı, kendisini istifaya davet eden milletvekillerine ve basına, istifa etmeyeceğini ve istifa 
etmeme gerekçesini şöyle sıralıyor : "Benim zamanımda, önceki yıllara göre, daha az firar ol
muştur. Benim zamanımda kazılan tünellerin uzunluğu, daha önceki hükümetlerin zamanından 
daha kısadır." Bu savunmaya dayanıyor. 

Bu tür savunmaları biz Sayın Bakana gerçekten yakıştıramıyoruz. Biz, Sayın Bakanın bu 
firar olaylarından üzüldüğünü ve bir şeyler yapma çabası içinde olduğunu biliyoruz. Böylesine 
ciddî bildiğimiz bir Bakandan ve devlet adamından, böylesine gayri ciddî saydığımız savunmalar 
duymak, bizi gerçekten üzmektedir. Bu tür sözler, onu asla sorumluluktan kurtaramaz. Eğer Sa
yın Bakan, istifa etmeme nedenini, "benim zamanımda kazılan tüneller daha kısa, benim zama
nımda firar daha az" gibi gayri ciddî savunmaları yerine, "yakınlarına iş ve çıkar sağlayan, tril
yonluk kredi sağlayanlar istifa etmez, makamında otururken, valilerle kapışıp, "ya o ya ben" 
diyen; fakat, valinin de, kendisinin de makamında oturduğu bakanlar yerinde dururken, ben ne
den istifa edecekmişim?!" deseydi, savunması daha gerçekçi olurdu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, "ben üzerime düşen görevi yaptım, ben sorumlu değilim" diyor. Oysa bi
zim tespitlerimiz, Sayın Bakanım, hiç de öyle görünmüyor... Bir kere, Sayın Bakan, Türkiye 
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Büyük Millet Meclisinin bu kürsüsünden yapılan hiçbir uyarıyı dikkate almamıştır. 18.2.1991 
tarihinde ve 17 nci Birleşimde istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın, İstanbul Bayrampa
şa Cezaeviyle ilgili konuşmasına, Kastamonu Milletvekili Sayın Refik Arslan'ın Adalet Bakan
lığındaki hâkim adayları imtihanı ve Adalet Bakanlığındaki kadrolaşmayla ilgili 24.9.1992 ta
rihli gündem dışı konuşmasına, 15.12.1992 tarihli ve 16 ncı Birleşimde Kahramanmaraş Millet
vekili Sayın ökkeş Şendiller'in cezaeviyle ilgili uygulamalar hakkındaki gündem dışı konuş
masına cevap dahî vermemiştir. 

Bu konuşmalar birer uyarı niteliğinde idi. Bu uyarılara kulak asıp, gereğini yapmadığı için 
Sayın Bakan kusurludur ve sorumluluğu vardır. 

Sayın Adalet Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
kendi bütçesiyle ilgili konuşmasında, sanığa "buyurun karakola" dedikten sonra, hükümlülü
ğünün sonuna kadar yeni düzenlemeler yapılacağını ve adalet kolluğu yasa tasarısını, avukat
lık kanunu yasa tasarısını, ceza infaz yasa tasarısını, çocuk mahkemeleri yasa tasarısını, basın 
kanunuyla ilgili tasarıyı ve yargılamanın hızlandırılmasıyla ilgili yasa tasarılarını Meclise sevk 
edeceğini ve Meclisten geçireceğini söylemiş olmasına rağmen, bugüne kadar bunların hiçbiri
sini yapmadığı için kusurludur ve sorumludur. 

Son olaylar nedeniyle, İçişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin'in, Doğru Yol Partisi milletve
killeri Sayın Osman Seyfi'nin Şinasi Altıner'in ve Sayın Başbakanın açıklamalarına göre de 
kusurludur ve sorumludur. 

Sayın Bakan, cezaevi koğuşlarına, görevlilerin girememesi: fakat giriyormuş gibi yapıp za
bıtlar tutulması ve bu zabıtları bu kürsüden okuması nedeniyle kusurludur ve sorumludur. 

MİT uyarılarını, ilgili vali uyarılarını, zamanında tam ve doğru olarak değerlendireme
mesi nedeniyle kusurludur ve sorumludur. 

Sayın Bakan, göreve gelir gelmez işi iyice anlayıp kavramadan Eskişehir Cezaevini kapat
ması ve şimdi de tekrar açmak istemesi nedeniyle kusurludur ve sorumludur. 

Sayın Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirdiğimiz ve fakat Sayın Cumhurbaş
kanınca bazı gerekçelerle veto edilen birinci CMUK yerine, Cumhurbaşkanının isteğine uyup, 
ikinci defa Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla Meclisin önüne geldiği için kusurludur ve 
sorumludur. 

Hâkim ve savcı açığını bildiği ve birçok kere kamuoyuna açıkladığı halde hâlâ doldura
madığı; adliyelerde işlerin iyice yoğunlaşmasına neden olması ve hâkim ve savcıların ve adliye 
personelinin ekonomik ve sosyal haklarını hâlâ iyileştiremediği için kusurludur ve sorumludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, "benim kastım yok, benim kusurum yok; 
o nedenle sorumluluğum da olamaz" diyorsa, ona hukukta bir de "kusursuz sorumluluk" 
ilkesinin olduğunu hatırlatmak isterim. Sayın Bakanın kastı, kusuru yoksa, kusursuz sorum
luluğu vardır. O nedenle, bunun gereğini yapmak gerekirdi. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Akyol, size bir dakika süre veriyorum. 
HASAN AKYOL (Devamla) — Kamuoyu da kendisinden bunu bekliyordu, kendisine de 

yakışan bu olacaktı. Belki bugün sayı fazlasıyla gensorudan kurtulabilir: ama, kamuoyu vic
danına göre Sayın Bakan sorumluluktan kurtulamayacaktır. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli arkadaşlarım. (CHP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay, buyurun efendim. 
Sizin süreniz de 20 dakikadır Sayın Bakan. (SHP sıralarından alkışlar) 
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ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hakkımda verilen gensoru önergesindeki iddia ve suçlamalara ilişkin görüş belirtmek üzere hu
zurlarınızdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın üyeler, bu gensoru .tartışmaları bana göre iki önemli sonuç getirecektir : Birincisi, 
köklü bir sorun olan infaz ve cezaevi sorununun tüm boyutlarıyla açıklık kazanması; ikincisi 
ise, İktidarla, Anamuhalefet Partisinin ülke sorunlarına bakışları ve bakışlarındaki tutarlılık 
ve ciddiyetin ortaya konulmasıdır. 

Şimdi bu soruna yakından bir bakalım... Ülkemizde bugün 674 adet cezaevi mevcut. Bun
lardan hiçbirisi, bu Hükümet döneminde, bizim dönemimizde yapılanmadı. Oysaki, cezaevle-
rimizde yaşanan olumsuzluklar, büyük ölçüde, bina yapılanmasından kaynaklanmaktadır. 

Cezaevlerimizin tamamı, bugünkü örgütlü terör olaylarının yaşanmadığı bir dönemin an
layışı ve koşullarına göre projelendirilerek inşa edilmiştir. Bu nedenle, günün terör faaliyetleri
nin getirdiği gereksinimleri karşılamaktan bir hayli uzaktır. 

Bir defa, binalar muhkem değil; birçoğu toprak zemin üzerine oturtulmuş, taban zemini 
tırnakla kazılabilecek durumda. 

, Nevşehir Cezaevinde olduğu gibi, bir kısmının yer seçiminde hata edilmiştir. 
Yine, Nevşehir Cezaevinde olduğu gibi, bunların büyük bir kısmında, zemine yalnızca üç-beş 

santimlik beton atılmıştır. Çoğu yerde çimentonun yarısı çalınmıştır. Cezaevlerinin yüzde 99'u 
20, 40, 60 hatta 110 kişilik koğuşlar şeklinde yapılandırılmıştır. Kapılar tuğla duvarlara monte 
edildiği için, beş-on kişinin yüklenmesiyle kapı bir tarafta, duvar bir tarafta kalabilmektedir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Babaya söyle, Babaya!.. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Binaların hiçbirinin teknik donanı

mı yoktur. Gözetleme kuleleri ve ışıklandırma tümüyle yetersizdir. 
Cezaevi yönetimi ise bir başka olumsuzluktur. Cezaevi yönetimi üç başlı ve bunlar üç ayrı 

otoriteye bağlı üç ayrı otoriteden talimat almaktadır; bir tarafta Cumhuriyet savcısı, bir taraf
ta jandarma ve bir tarafta da cezaevi müdürlüğü. 

Personel durumuna bakıyorsunuz; sayı olarak yetersiz, meslekî eğitimi yok, ücret düzeyi 
ise, görevin zor koşullarını ve riskini karşılamaktan çok uzak ve personelin lojmanı da yok. 
Personel, evine gidip gelirken, can emniyeti açısından güvencesiz kalmakta ve korku içinde ya
şamaktadır. 

Bunlar, benim Adalet Bakanı olarak gözlemlerim. Tabiî, Cumhuriyet döneminde cezaev
leriyle ilgili birçok sorumlu insan gelip geçmiştir. Şimdi, geçmişte sorumluluk taşıyan insanla
rımız ne diyor acaba? Gerçi, geçmişte söylediklerinin bir bölümünü değerli sözcü arkadaşları
mız belirttiler; ama, onları bir kez daha dinleyelim diye düşünüyorum. 

Arkadaşlarımız, cezaevlerinin durumunun içler acısı olduğunu belirttiler. Cezaevlerini en 
fazla gezen, dolaşan durumda bulunduğum için, bendeniz de bu kanaate iştirak etmekteyim. 
Cezaevlerimizin infaz rejimi maalesef yeterli değildir. 

Adlî müesseselerin perişanlığından bahsettiler; haklıdırlar. 
Bütçemizin kifayetsizliğinden bahsettiler; yine haklıdırlar. Bunları Sayın Şevket Kazan 

söylüyor. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)— Kaç senesinde Sayın Bakan?.. 
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ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Başka sorumlular ne söylüyor 
acaba?.. 

Tarihi, yeri var; bunlar hep belgelidir efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 1974. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Tabiî, 1974 olabilir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Neler yapmışız?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Müsaade buyurun, var tabiî, ben 

bugünkü durumu anlatıyorum. O günkü durumla bugünkü durumu anlatıyorum; müsaade 
buyurursanız konuşmamı tamamlayayım efendim. 

"Cezaevlerine mahkûmlar hâkim. Mahkûmları serbest bıraksak cezaevlerine atom bom
bası bile sokarlar. Tüneller niye kazılıyor, nasıl kazılıyor? Bir cezaevi içinde her yere girebilsek 
bu kadar tünel kazılabilir mi? Mümkün değil. Açıkça söylüyorum, cezaevleri içerisine istediği
miz ölçüde giremiyoruz." Devam ediyor aynı sorumlu : "Cezaevlerinde utanç verici uygula
malar olduğunu kabul ediyorum. Biz devlet olarak, bir gardiyana ne kadar maaş verebiliyo
ruz? Ancak, bir baba, devletin verdiğinden daha fazlasını verebiliyor. İşte bizim en büyük sı
kıntımız bu. Cezaevleri için çaresiziz... -bunlar gazetecilere ifade ediliyor- ...'gazeteci olarak 
öneri getirin.' Tünel kazan insanlar, yetenekli insanlardır. Tahliyeden sonra, bunları, karayol
ları tünellerinde çalıştıralım..." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)— Ankara Metrosunda çalıştırın! 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — "Türkiye'de cezaevleri meselesi kı

sa zamanda bir bakanın veya bir bakanlığın halledebileceği kolaylıkta bir mesele değildir. Ben 
Eskişehir Cezaevinde kahvaltı yaparken, meğerse altımda tünel kazıyorlarmış. 

Cezaevlerimizde gerçekleştirilen firarlar çok orijinal. Bunların nasıl kaçtığını bilemem; 
çünkü, geri kaçan, geri dönüp nasıl kaçtığını söylemiyor ki! Firarların nasıl gerçekleştirildiğini 
bilmediğimizden, yeterli tedbirleri de alamıyoruz. Bu adamlar nasıl kaçar, akıl sır erdiremiyorum! 

Cezaevlerinde hadise olur, hesabı Adalet Bakanından sorulur. Savcı bağımsızdır. Adalet 
Bakanının, o savcıya, ne emir vermeye ne müdahale etmeye yetkisi vardır. Her cezaevinin ken
di yönetmeliği vardır. Ondan sonra hareket kabiliyeti de, hareket etme kabiliyeti de, cezaevine 
bakan müdürün ve savcınındır. Ben Adalet Bakanı olarak buradan bütün olayları takip etmeye 
kalkarsam 3 gün sonra anarşi çıkar. 

Cezaevlerindeki en büyük kötülüklerden birisi de, cezaevi ağalığıdır. Cezaevi meselesi fev
kalade zor bir olaydır. Cezaevleri güllük gülistanlıktır diyemeyiz." Bunlar da, çok değerli eski 
Bakanımız Sayın Sungurlu'nun beyanları. 

Şimdi, bir başka yetkili ne söylüyor, ona bakalım : "Alınan tüm önlemlere ve gösterilen 
tüm gayretlere rağmen, cezaevi ve tutukevlerinde meydana gelen ferdî ve toplu firar olaylarının 
önlenememesi, özellikle de siyasî tutuklu ve hükümlü firar olaylarının artması, güvenlik önlem
lerinde önemli zafiyetlerin bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Ceza ve tutukevleri binalarıy
la, çevresindeki güvenlik sistemlerinin tesisi konusunda herhangi bir usul ve düzenleme yöntemi 
bulunmadığı görülmektedir." Bunlar da içişleri eski Bakanı Sayın Kalemli'nin beyanları... 

Sayın Bülent Akarcalı başkanlığında oluşturulan komisyon raporundaysa, "Cezaevi dış 
koruması jandarmadan alınıp, sivilleştirilmelidir" denmektedir. 
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Bugün, "Adalet Bakanı silahlı ordu oluşturacak" diye, bizim, cezaevi yönetimini tek baş
lı hale götürme konusundaki çalışmalarımızı, böyle maksatlı bir şekilde -maalesef üzüntüyle 
karşılıyorum-belirtiyorlar. 

BURHAN KARA (Giresun) — Tünel nasıldı? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Görülüyor ki, firarlar ve cezaevle-

rimizdeki tüm koşullar yılların yapılanmasından ve birikiminden kaynaklanmaktadır. 
1970 yılından bu tarafa 13 865 kişi firar etmiştir/Firarlar sistemden kaynaklanmasa, her 

iktidar döneminde, her yıl -hiçbir yıl yoktur ki firar olayı cereyan etmemiş olsun- her iktidar 
döneminde firar olur muydu, eğer sistem bu şekilde çarpık olmasaydı? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Niye değiştirmediniz Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Geliyorum, anlatacağım. 
Bu firarların 2 577'si ise yalnızca ANAP döneminde gerçekleşmiştir. ANAP döneminde 

kazılan tünellerin uzunluğunun 583 metreye ulaştığını ifade edecek olursak sistemin yetersizli
ği ortaya çıkmaz mı? 

Bu sistem, ANAP'ın 8 yıllık iktidarı döneminde pekiştirilerek aynen uygulanan bir sis
temdir. Oysaki ANAP yönetimi, firarların ve bu olumsuzlukların nedeni olarak beni göster
mektedir. 

Görüyorsunuz ki, ANAP'ın 300 milletvekilli iktidarı, koskoca 8 yıllık bir süreyi sorum
suzca harcamış ve heder etmiştir; ama, bizim 15 aylık dönemimiz, devleti etkili kılma ve de
mokratikleşme çabalarıyla doludur. (ANAP sıralarından "Belli oluyor!" sesleri) Bu çerçeve 
içinde ceza infaz sistemimizi çağın anlayışına ve ülkenin gereksinimlerine uydurabilmek ama
cıyla yaptığımız, günleri ve geceleri dolduran yoğun çalışmaları, Yüce Meclisimize bir kez da
ha hatırlatmak istiyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — CMUK gibi! ' • ' - , ' . 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — İşte bu çalışmaların bir ürünü ola

rak, bu çarpık ve köhne sistemin temelden değiştirilmesi ve yenilenmesi için çözüm ürettik. 
Bu konuda Cumhuriyetin en köktenci reformunu gerçekleştirecek hazırlıkları yaptık; önünüze 
çağdaş ve örnek bir infaz sistemi koyduk. 

Sayın milletvekilleri, bir yandan bu köktenci reformun gerçekleşmesi yönündeki çalışma
lar sürerken, diğer yandan da, mevcut sistemi ojuşturan yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri 
de, hiçbir değişiklik yapmadan, ANAP dönemindeki mevzuat neyse, ANAP dönemindeki ku
rallar ve hükümler heyse, aynen ve titizlikle uygulama çabası içerisinde olduk. Ancak, belli 
alışkanlıklar ve belli zaaflar, yanlış bir sistem içinde, bu gayretlerimiz tam bir başarıya ulaşamadı. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Eskişehir Cezaevine gel. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Oraya da geleceğim, müsaade bu

yurun, kesmeyin. 
Sayın Başkanım, bakın, araya giriliyor. Daha sonra süreyi dikkate almanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, siz konuşmaya devam ediyorsunuz. 
Muhterem arkadaşlar, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Öyle ki, Nevşehir Cezaevindeki fi

rardan sonra; çeşitli talimatlarımıza rağmen, "Dikkatli olun. Daha önceki uyarılarımıza rağ-
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men, sizi uyarmamıza ve talimatlarımıza rağmen, yine de Nevşehir'den kaçma olmuştur. Dik
kat edin" dedikten bir gün sonra, Bayrampaşa'da sayım yapılıyor; maalesef, üzüntüyle ifade 
etmek istiyorum, sayımın ertesi günü de bir firar olayı gerçekleşiyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; gensoru önergesini verenler, yoğun bir biçimde ve hiçbir vic
danî ölçüye bağlı kalmadan, kadrolaşmadan söz etmişlerdir; son firar olaylarının, tarafımdan 
atanmış infaz koruma memurlarının müsamahasıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişlerdir. (ANAP 
sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) 

Bu tutarsız ve insafsız iddiaya biraz açıklık getirmek istiyorum. Hemen ifade edeyim, fi
rardan önce Nevşehir Cezaevinde görev yapan 112 personelden 20'si ANAP döneminden önce 
atanmış... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Yani, bu mazeret mi? 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — ...kalan 92'si de ANAP döneminde 
atanmıştır. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Bu mazeret mi?.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Militanları doldurdunuz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Asıl suçluları bulun, dava açın. Sindirmek için dava açı

yorsunuz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Buna Cumhuriyet savaları da dahildir. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sindirmek için dava açıyorsunuz; asıl suçluları bulun. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen... 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bayrampaşa'da da hakkında dava 
açılan kişilerin 83'ü, yine ANAP döneminde atanan kişilerdir. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Niye haklarında dava açmıyorsun? 

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Müsaade buyurun, olayı anlata
yım. Bu durumda, sizin mantığınıza uygun olarak, "Nevşehir ve Bayrampaşa firarlarında ANAP 
parmağı var" denebilir mi? Bunu söylemek, vicdan ve akılla bağdaşır mı? 

Bugün cezaevlerimizde müdür sınıfında olan 503 personel var. 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Cezaevlerinin kapılarını açın!.. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya... 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu 503 personelden bir tanesi dahi, 
bizim dönemimizde müdür seviyesine yükseltilmemiştir. Dikkatinize sunuyorum, bir tane mü
dür atamamız yoktur bu dönem içerisinde... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Müdürler kaçırmıyor zaten, gardiyanlar kaçırıyor. 
BAŞKAN — Sayın Ertekin, lütfen... 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Biz yalnızca, var olan müdürler ara
sında nakil işlemi yapmakla yetinmiş bulunuyoruz; bunu da elden geldiğince sınırlı tutmuş bu
lunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size bir gerçeği daha sunayım da, değerli Anamuhalefet Parti
sinin geçmişteki icraatlarını daha rahat değerlendirebilirsiniz. Bugün Adalet Bakanlığında yak-
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laşık 48 bin personel görev yapmaktadır. Bu personelin 32 bini, yaklaşık yüzde 66'sı, ANAP 
döneminde atanmıştır. 

MUSTAFA BAHRt KİBAR (Ordu) — ANAP kadar başına taş düşsün! 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Terbiyesizlik yapma! 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —' Adalet Bakanlığında hangi usul ve 

prosedüre göre personel atanmaktadır; bunu öncelikle Sayın Sungurlu'dan dinleyelim. Bakı
nız ne diyorlar : "Mahallî adalet komisyonlarımız var; mahallî memurları tayin eder, nakle
derler. Cezalandırırlar. Yani bir zabıt kâtibinin, bir gardiyanın, ne tayini ne nakli ne de ceza
landırılması, Adalet Bakanlığının yetkisinde değildir." 

Evet, bu ifade gerçek. Personel alımında adalet komisyonları yetkili bulunuyor. Bizim za
manımızda da bu sistem aynen uygulanmaktadır; herhangi bir değişiklik sözkonusu değil. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya)— Pazarlık sistemi... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Kadrolaşma iddianız var önerge

nizde; bari önergenizin farkına varın! 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Daha kaç kişiyi kaçıracaksınız, kontenjanınızda daha kaç 

kişi var?! 
BAŞKAN — Sayın Bulut, lütfen... Zamanı uzatmayalım lütfen. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) •— Bakınız, bizim dönemimizde bu 

sistemde herhangi bir değişiklik yok. iki değerli hâkim, bir de başsavcı tarafından oluşan ada
let komisyonları sınav yapar, atamaları onlar yapar. 

HALlT DUMANKAYA (İstanbul)— Adalet komisyonları... 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bakınız, Sayın Sungurlu ne yap

mış ; 271 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, bir defaya mahsus olmak üzere, adalet ko
misyonlarının yetkisini devralıp, bu komisyonlar dışlanarak personel atama yetkisini kendi te
keline almış. Almış da ne olmuş? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yozgat'taki imtihanları niye iptal ettiniz? 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Orhon... 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Özel sınav komisyonları vasıtasıyla 

yaptığı seçimle, 4 200 personeli bir çırpıda cezaevlerine atamış. 
Sayın Sungurlu'nun Gümüşhane'deki seçim başarısında bu 4 200 kişinin katkısı büyük 

olsa gerek! 
Bakınız değerli üyeler, ANAP, yalnız personel alım sistemini çökertmemiş, hâkim ve savcı 

atamalarına da el atma cüretini göstermiştir maalesef. 3221 sayılı Yasada, staj dönemini ta
mamlayan adayların mesleğe kabulü için yazılı sınav öngörülmüşken, ANAP İktidarı bunu 
da değiştirerek, yalnızca sözlü sınavla hâkim ve savcı atama esasını getirmiştir. Yalnızca bu yolla 
sınava tabi tuttukları hâkim, savcı adayı sayısı 805. Bu yasa, Anayasanın yargı bağımsızlığı 
ve yargıç güvencesine ilişkin maddelerine aykırı bulunarak iptal .edilmiştir. Böylece ANAP'ın 
yargıdaki doyumsuz kadrolaşma çabası, Anayasa Mahkemesince de tescil edilmiştir. 

Benim, Bakanlık üst düzey yönetimine atadığım insanları, Yüce Meclisin değerli üyeleri
nin birçoğu yakından tanırlar; ANAP'lılar ise herkesten çok tanırlar; çünkü, üst düzey yöne-
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timine atananların yalnızca 4'ü hariç, Müsteşar da dahil, ANAP döneminde Genel Müdür Yar
dımcısı, başmüfettiş veya tetkik hâkimi olarak çalışan kişilerdir. Siz nasıl olur da kendi döne
minizde üst düzeyde görevlendirdiğiniz ve yıllarca birlikte çalıştığınız insanları militanlıkla ve 
mezhepçilikle suçlayabüiyorsunuz? (SHP sıralarından alkışlar) Ama, asıl rahatsızlığınız bu değil; 
asıl rahatsızlığınız, bu Hükümetin ve bu Hükümetin bir üyesi olarak benim, ülkemizin çağdaş, 
demokratik doğrultuda yeni bir yapıya kavuşması konusundaki yoğun çabamı hazmedemeyi-
şinizden ileri geliyor. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gülüşmeler) Ama biliniz 
ki, demokratik ve laik bir hukuk devleti çatısı altında, kamu görevine atanacakların ve hatta 
Bakan olarak görev alacakların mezhep esasına göre değerlendirilmeleri, bu ülkeyi tepeden tır
nağa ikiye bölmek isteyen ilkel ve hain bir düşüncenin tuzağına düşmekten başka bir şey değil
dir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi Eskişehir Cezaevinde bulunan 206 hükümlü ve tutuk
lunun ülkemizde terör suçlularının barındırıldığı diğer cezaevlerine nakli konusuna gelelim. 
Eskişehir Cezaevi, Bayındırlık Bakanlığınca 1987 yılında ikmal edilerek Adalet Bakanlığına 
teslim edilmiştir. Evet ama, 1989 yılı gelmiş, nasıl olduğu pek bilinmiyor, bir gardiyan -üzerine 
basa basa söylüyorum, gerçek de önün için söylüyorum- bir kroki çiziyor, ünlü müsteşarın ya
zılı emriyle Adalet Fonundan parası ödeniyor ve yine yazılı emriyle cezaevinin iç bölmeleri yı
kılıyor. Gardiyanın krokisine göre 2 milyara yakın bir parayla tadilat gerçekleştiriliyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Gardiyan senden akıllı! 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — tşte bu gecekondu inşaatla, bu ce

zaevinin tamamı Ter kişilik hücreler haline dönüştürülüyor. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) —- Sayın Bakan, tamamı değil, bir kısmı. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Beni suçlayanlardan birçoğu hüc

reyle odanın farklı şey olduğunu anlayamıyorlar. Hücre insanların tecrit yeridir, soyutlama ye
ridir, bir başka bölümle irtibatı olmayan yerdir. Oda ise, bir bütünün içerisinde diğer yerlerle 
bağlantı ve birliği olan bir yerdir. Şimdi hepinizden çok rica ediyorum... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Bakan... (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen... Sayın Orhon... 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Ceza Kanunumuzun 70, 73 ve 82 

nci maddelerini açıp okuyunuz. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Sayın Orhon, Meclisin çalışma düzenini bozuyorsunuz. Daimî laf atmakla zamanı da uza

tıyorsunuz. Daimî olarak hatibe laf atıyorsunuz. Lütfen... 
Buyurun. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, 4 kişilik odalar var Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. 
Pek muhterem arkadaşlar, birinci çalışma süremizin dolmasına çok kısa bir zaman kal

mıştır. Çalışma süremizin, gensoru önergesinin oylamasının sonuna kadar uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, zatı âlinizin süresini aldık; bu bakımdan size 2 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Çok bile, çünkü o, gerçeği söylemiyor. 
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ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Şimdi hepinizden rica ediyorum, 
bütün milletvekili arkadaşlarımdan rica ediyorum; Ceza Kanunumuzun 70, 73 ve 82 nci mad
delerini açıp okuyunuz. Hücre cezası müebbet mahkûmiyetten sonra başka bir cezaya çarptırı
lanlara ancak hâkim kararıyla uygulanabilir. Eskişehir Cezaevinde 206 kişi vardı, bunun 151'i 
hükümlü, 55'i tutuklu idi. Hükümlülerden hiçbirisi hücre cezasına çarptırılmamıştı. Bu 206 
kişinin yarısına yakını-da, 82'si mahkeme kararıyla tahliye olmuştur. Bugüne kadar bu 206 
kişiden 1 tanesi dahi firar etmemiştir. 

Sayın Mesut Yılmaz, "hâkim kararı olmadan, hatta tutuklulara bile hücre cezası 
uygulayalım" diyor. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün müdür? 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Ben böyle bir şey demedim. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — İsterse kendisi, eğer yeniden iktidar 

olursa böyle yapar, ama biz yapamayız. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yok öyle bir şey. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Yılmaz, hukuk devletinde... 

(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, süreniz bitti. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başkan, bir dakika izin verir 

misiniz? 
BAŞKAN — Saati uzattınız, buyurun. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bir dakika izin verir misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Hukuk devletinde, ceza, hâkim ka

rarıyla verilir. Bunun dışında, ancak krallıklarda, sultanlıklarda, iradeî seniyye ile ceza verile
bilmektedir. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Utanmıyor musun sen? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; ANAP, 

Eskişehir Cezaevi işlemini, anarşi ve terörün nedeni göstermektedir. Peki, sormayacak mıyız.terör 
kanunu ile cezasının beşte birini ve daha önce de infaz yasasında yaptığınız değişiklikle cezası
nın beşte ikisini çekeni tahliye ederek, toplam 3 100 teröristi sokağa saldınız ve cezanın caydırı
cılığına büyük bir darbe indirdiniz; buna ne dersiniz?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Bakan, saptırma! 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Üstelik, bunu yaparken, Anayasa 

Mahkemesinin... ^ 
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Saygılarınızı sunun lütfen Sayın Bakan, daha fazla uzatamam. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Çok az kalmıştı Sayın Başkan. 

, BAŞKAN — Buyurun, buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan; ama 

izin verirseniz... 
BAŞKAN — Efendim, söylediğiniz sözler zapta geçmiyor, size müsamaha edersem, diğer 

bütün arkadaşlara haksızlık yapmış olurum. 

— 422 — 



T.B.M.M. x B : 70 9 . 3 . 1993 O : 1 

ADALET BAKANI M. SEYFl OKTAY (Devamla) — Peki efendim, Genel Kurula teşek
kürlerimi sunayım, izin verin de. 

BAŞKAN — Lütfen sununuz, arkadaşlar saygılarınızı kabul ediyorlar. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, bir müracaatım vardı efendim... 
BAŞKAN — Sayın Akarcalı, yazınızı aldım, cevap vereceğim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sataşmalar sebebiyle söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Efendim, önce ben oylamayı bitireyim, zatı âlinize sataşmadan dolayı daha 

sonra söz vereceğim. 
Sayın Dumankaya, siz oturunuz efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, söz istemiştim... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sizin isminiz geçti. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, izin verir misiniz, oy

lamadan önce konuşmak istiyorum... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, zaten bütün hatipler, 

İktidar partilerine mensup hatipler, konuşmalarını, benim konuşmalarıma, benim beyanları
ma istinat ettirdiler. Aynca, Sayın Bakan ismimden bahsederek sataştı ve... 

BAŞKAN — Efendim, vaktin dar olduğunu biliyorsunuz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Biliyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bütün arkadaşların aç karnına burada beklediklerini de takdir 

ediyorsunuzdur herhalde... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Tabiî, biliyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim onun için, sizlere gece yapılacak olan çalışmalar sırasında bakacağım... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bunun şu an için öne

mi çok fazla efendim. 
BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bütün konuşmalar ba

na sataşma ile geçmiştir, ben şahsen bu konuları ortaya koymak zorundayım efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim; lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, bütün konuşmalar bana sa

taşmayla geçti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, ben oylamadan sonra zatı âlinize söz verebileceğim: 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Olur mu Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Aradan önce söz vermeniz lazım efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim; lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz 

vermeniz lazım efendim. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim Sayın Sungurlu... 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, oylamadan sonra söz veremezsiniz, bu otu
rumda söz vermeniz gerekir efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bitimine kadar... 
Sayın Sungurlu, geçenlerde de aynı şekilde bir uygulama oldu, burada yapılan itirazlarla, 

Sayın Orman Bakanı sataşmadan dolayı söz almak istedi. O istek kabul edildi ve ikinci celsede 
burada konuştu. Sayın Orman Bakanı... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bana söz vermiş olsay
dınız, şimdiye kadar bitmiş olacaktı. Biliyorsunuz ki, ben hiçbir zaman kürsüyü istismar etmedim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen, istirham ediyorum... 
Adalet Bakanı Seyfi Oktay hakkında verilmiş bulunan gensoru önergesinin gündeme alı

nıp alınmaması hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Usulsüzlük yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp, alınmaması hususunu oylarını

za sunuyorum : Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olmaz Sayın Başkan, usulü çiğniyorsunuz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz 

Sayın Başkan. < 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, usulsüzlük yapıyorsunuz; lütfen efendim... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Kabul edenler?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olmaz efendim böyle oylama. (ANAP sıralarından 

sıra kapaklarına vurmalar) 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ayıp be, ayıp! 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, İçtüzüğe aykırı davranıyorsunuz, böyle 

oylama olmaz efendim. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler?.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Size hiç yakışıyor mu bunlar! 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Böyle bir oylama olur mu Sayın Başkan?! 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ne olduğundan kimsenin haberi yok Sayın Başkan. 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) • 
BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. (ANAP sırala

rından "Yuh" sesleri ve gürültüler) 
Ayıp be, ayıp!.. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.05 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

. — - o • — " 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden başlamadan önce müsaadenizle geçen celseye ait çok kısa 
bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

Geçen celsede, üç sayın üyemiz, başta Genel Başkan Sayın Mesut Yılmaz olmak üzere, 
sataşmadan dolayı söz istemişlerdi. Bir kişi olsaydı; Sayın Seyfi Oktay'ın Sayın Genel Başka
nın ismini zikretmesi üzerine, ben, Sayın Genel Başkana söz vermek niyeti ndeydim; fakat bu
nun arkasından Sayın Sungurlu ve Sayın Akarcalı söz isteyince, en azından otuz dakika geçe
ceğinden ve... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Yemezler!.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)•— Gerekçe değil bu... 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika dinleyin, ben anlatayım... Bir dakika dinleyin, sonra... 
ALİ ER (İçel) — Sen bizi dinliyor musun?!.. 

BAŞKAN — Bir dakika Ali Bey, bir dakika... * 
ALİ ER (İçel) —. Sen Meclisi dinliyor musun?!. 
BAŞKAN — Dinliyorum tabiî.. 
ALİ ER (İçel)— Nerede dinliyorsun?!. 
BAŞKAN — Ali Bey, lütfen... Bunun müzakeresini yapmayalım... 
Saat 17.00*de, Ramazan dolayısıyla ara verilmesinin sebebi, sayın üyelerin zamanında if

tara yetişebilmeleridir.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun... (ANAP sıralarından gürültüler) 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Oylamayı iftardan sonraya bırakabilirdiniz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaade buyurun... 
İftar saat 17.45'te olmasına rağmen, 17.00'de birleşime ara veriliyor. Sayın üyelerin ailele

riyle veyahut davet edildikleri yerde, zamanında bulunup... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — İçtüzükte öyle bir madde var mı? 
BAŞKAN — Efendim, saat 17.00'de ara verilir diye İçtüzükte bir hüküm de yok. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — İçtüzükte öyle bir şey var mı, aileleriyle birlikte diye? 

, BAŞKAN — Anlatacağım efendim, bir dakika... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Oylama yaptığınıza inanıyor musunuz? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -J- Oylama geçerli mi? 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen... ' 
Ayrıca, geçen hafta, aynı şekilde zaman darlığından dolayı Sayın Bakanın 70 inci madde

ye göre söz istemesi ikinci oturuma bırakılmıştı. Bundan da mülhem olarak, bu oylamayı... 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Hukukî mi oylama? 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Oylama yaptınız mı? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Yaptığımı söyleyeceğim. Hep beraber konuşursak, bir 

şey anlama imkânı olmuyor; lütfen... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Hep siz mi konuşacaksınız, biraz da biz konuşalım. 
BAŞKAN — Efendim, siz de konuşacaksınız. Lütfen... Sayın Yalova, lütfen... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Konuşturmuyorsunuz! 

BAŞKAN — Bir dakika... Açıkoylama istemi vardı; son anda açıkoylama istemi çekildi. 
Bunun üzerine ben solumda oturan arkadaşıma, saymada kolaylık olsun diye muhalefet ve ik
tidara ait sayın milletvekillerini saymasını istirham ettim. İki defa sol tarafımdaki arkadaşıma, 
bir defa da sağ tarafımdaki arkadaşıma rica ettim; kendim de sayarak bir neticeye vardım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Oylama olmadı ki!... 
BAŞKAN — Oylama oldu efendim. Oya sunuldu... Oya sunuldu ve arada çok büyük fark 

vardı. (ANAP sıralarından gürültüler) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Neyi saydın ki?!. 
BAŞKAN — Efendim, eğer oylamada el kaldırılmamışsa, bu müstenkif demektir. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Duymadık ki, söylediğini!.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Oy hakkımızı da gasp ediyorsunuz! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sataşmadan dolayı söz istemiştiniz. Konuşacak mısınız? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, ondan evvel, bundan önceki oturumdaki oy

lamadan dolayı, tutumunuz hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hayhay, bir dakika yalnız, size söz vermeden önce... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında o celsede... (ANAP sı

ralarından "Otur yerine" sesleri) 
BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... * 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, tutumunuz yok ki... Söz veremezsiniz. (ANAP sı

ralarından "Otur yerine" sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika, birleşim devam ediyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir usulî hatanız yok ki, tutumunuz hakkında söz istiyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Oktay'ın, isminizi zikretmesi üzerine sataşmadan dola

yı söz istemiştiniz; konuşacak mısınız? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bizim usulî itirazımız 

var. İtirazımız hakkında Grup Başkanvekilimiz konuşacak. Geçen oturumdaki oylamanın hu
kuk dışı olduğunu iddia ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ben zatı âlinize soruyorum. . 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Oylama iptal edilirse konuşacağız Sayın 

Başkan. Oylamanın hukuk dışı olduğunu söylüyoruz. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Oylama hukuk dışıdır. 
BAŞKAN — Hayır efendim, ben biraz önce de söyledim ve oya koydum : "Kabul eden

ler.,. Etmeyenler..." (ANAP sıralarından "Hayır hayır" sesleri) 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Siz de hukuk dışısınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yüksel, bunu siz mi söylüyorsunuz?! 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Ben söylüyorum... 
BAŞKAN — Burada hukuk dışı hiçbir arkadaşımız yok. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Siz varsınız, meyruiyetinizi yitirdiniz! 
BAŞKAN — Çok yazık! Siz hukuk tahsil etmiş bir kişisiniz!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, onu konuşturmasanıza! Ne demok oluyor bu! 

Oylama vardı, bitti... (ANAP sıralarından "otur yerine" sesleri) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Otur yerine, sen konuşma. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen konuşma. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) -— Sen tanıyor musun beni, kemiklerini kırarım, bana bak! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gel lan, gel!.. 
ALİ ER (İçel) — Sensin bunun müsebbibi Başkan. 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Bir hususun oya sunulmasının, bazı üyelerce açıkça işitilmemiş olmasının, o husu
sun yeniden oylanmasını gerektirip, gerektirmeyeceği hakkında 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güney, usul hakkında. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hepinizin beldiği 

gibi, bundan önceki oturumda Grubumuz tarafından Sayın Adalet Bakanı hakkında vermiş 
olduğumuz gensorunun görüşülmesi sırasında, Sayın Başkan, uygulamalarıyla büyük yanlış
lar yapmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —Allah, Allah... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Şimdi, birkaç tespitten sonra bunun Allah Allah'ını, vallah 

vallah mı olduğunu birlikte göreceğiz. Burada birkaç tespiti birlikte yapalım. 
Gerek SHP ve gerek DYP grup sözcüsü arkadaşlarımız, konuşmalarında, gensoru öner

gesinin karşı müdafaasını yaptıklarında, eski Adalet Bakanlarımızın beyanlarını burada ser-
dettiler, açıkladılar ve bu açıklamalarıyla, müdafaalarını yaptılar; o arkadaşlarımızın muhtelif 
tarihlerde yapmış oldukları bu açıklamalara yorum getirdiler. Bunun sonucunda, bizim eski 
bakanlarımız, kendileri hakkında burada beyanlarını şöyle veya böyle ifade eden bu grup söz
cülerine karşı, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre söz istediler. Sayın Başkan, burada, "Bu ar
kadaşlara söz vereceğim" diye beyanda bulundular. Tespitin biri budur. 

İkinci tespit ise şu : Yine hepimizin oylarıyla, biz, gensoru bitimine kadar bu oturumu 
uzattık, yani gensorunun bitimine kadar oturumun uzatılmasına karar aldık. 

Üçüncü ve önemli tespit ise şudur : Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, kendi
sine sataşılan veya beyanları yanlış olarak Meclise aksettirilen bir üye, aynı oturum içerisinde 
söz alır ve konuşur. Üstelik... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aynı oturum sonunda, İçtüzüğü iyi oku. (ANAP sıraların
dan gürültüler) , 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Sayın Genç, bir dakika, lütfen beni dinleyiniz. Ayrıca, bu
rada daha önemli bir şey var; bizim arkadaşlarımıza yapılan sataşma, böyle ufak tefek söz 
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atmalar şeklinde değildi; çünkü, arkadaşlarımız gensorunun içeriği hakkında burada konuşa
caklardı. Belki Yüce Mecliste oy kullanacak milletvekillerinin, oylarına tesir edebilecek bir ko
nuşma yapacaklardı; çünkü, SHP ve DYP gruplarına mensup arkadaşlarımız, onların beyan
larına dayanarak müdafaa yaptılar. Arkadaşlarımız, burada, bunlara karşıt bir müdafaa yapıp 
doğruyu ortaya koyacaklardı. Belki Yüce Meclisin sayın üyeleri, bu konuşmaların ışığı altında 
daha başka türlü oy kullanacaklardı, 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet için en önemli denetim yollarından bir tanesi gensoru 
müessesesidir; bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu kadar önemli bir konuda, bizim söz hakkımızı 
vermemek ve hele oylamayı hepiniz gördünüz; ortada bir karışıklık, bir konuşma vardı. Ben, 
önergeyi veren partinin grup başkanvekili olarak, oylamaya geçildiğini anlayamadım, en ön 
sırada oturmama rağmen, sadece, sonunda bazı arkadaşlarımın el kaldırdığını gördük, herhal-
de oylama var dedim. Ne Refah Partililer ne de diğer gruplara mensup arkadaşlar, oylamaya 
geçildiğini anlamadılar. Sayın Başkan, kafasını yukarıya kaldırmadan, çabucak, sanki, sel önün
den kütüğü kaçırırcasına, böyle bir yanlış uygulamanın içerisine girdi. Bunu bir türlü anla
yamadım. 

Oylarınız çoktu, zaten normal olarak bu gensoru reddedilebilirdi. Sayın Başkanın, böyle 
bir aceleye ihtiyacı mı vardı, niçin bunu yaptı; bir türlü anlayamadım. 

Son derece yanlış bir uygulama yaptılar. Muhalefetin burada sesini kısmaya kalkıştı. 

Arkadaşlar, bununla bir şey elde edilemez; bununla bir noktaya varamayız. Bununla ne 
olur? işte, burada görüldüğü gibi, karşılıklı sataşmalar olur; daha ileriye giden, sinir sistemi
mizi bozan bazı olaylar neticesinde biz bu Meclisi bu şartlar altında çalıştıramayız. 

Dileğimiz ve isteğimiz şudur : Lütfen Sayın Başkan, bu oylamayı tekrar ettirsin; ama bu 
oylamayı tekrar ettirmeden evvel, mutlaka bizim arkadaşlarımıza da söz hakkı versin (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) onlar açıklamalarda bulunsunlar ve Yüce Meclis daha sağlıklı, da
ha güzel, daha ciddî bir kararla gensoru önergesini reddederse reddetsin, reddetmeyecekse, o 
kararı versin. Gelin, bize yardımcı olun, bunu yapalım. Bu yüzden, bundan önce,.oturumu 
idare eden Sayın Başkanı kınıyorum ve Yüce Mecliste bu tip olayların tekerrür etmemesini di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Urfa) — Karambola getirdiler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ne yapıyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim tutumumuz hakkında, usul hakkında konuşma yapacak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok efendim böyle bir şey. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Oylama tekrar edilsin. 
BAŞKAN — Kim ''tekrar edilsin" diyor. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ben diyorum. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — İçtüzük diyor, hukuk diyor Sayın Başkan. 
ALİ ER (İçel)— Başka çaren yok, sahtekârlık olur. 
BAŞKAN — Ayıp! 
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ALt ER (içel) — Size ayıp! 
BAŞKAN — Zabıtları okuyunuz... 
ALt ER (îçel) — Sen oku! 
BAŞKAN — Lütfen buyurun Sayın Asiltürk. 
ALt ER (tçel) — Oylama yapmak durumundasın, çaren yok başka. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gi

bi, usul hakkında bir hata yapıldığı zaman, usul görüşmesi açılır ve değerli arkadaşlanm belki 
dikkat etmemişler, 64 üncü maddeye göre de, bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakika
dan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir. 

BAŞKAN — Tamam. Size de aleyhte söz verdim. ' 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Dolayısıyla, Sayın Başkanın bu oturumda, başla

dığı noktadan bu ana kadar yaptığı şey usulîdir. Usulsüz yapılan nedir? Geçen oturumda bir 
oylama yapıldı. Bu oylamanın açık oyla yapılması talebi varmış, o geri alınmış, sonra işarî oy
la oylama yapıldı, tşarî oyla oylama yapüırlcen, bütün değerli arkadaşlanm da bilirler ki, bir 
yanlış anlamaya mahal vermemek için, çoğu zaman, hatta ayağa kalkarak dahi oylama tekrar
lanıyor, yaptırılıyor ve sayılıyor. Ancak, hemen şunu peşin olarak söyleyeyim : Sâym Başkanın 
suiniyetle hareket ettiğini kesinlikle ifade etmiyorum, böyle bir inancım da yok. Başkan, suini
yetle hareket etmiş değildir; ancak, yapılan bir usulî hata vardır. Sayın Başkan, çok iyi niyetle, 
"ben saydırdım, bu taraf çoktu, o taraf azdı; onun için, ne oylama, ne yoklama... Ne uğraşı
yorsunuz, bu böyleydi" diyor. Bu böyle olmaz işte, bunu belirtmek istiyorum. Burada oylama
nın çok sıhhatli yapılması lazım. Oylama nasıl sıhhatli yapılacak? Oylamanın sıhhatli yapıl
ması için de evvela Sayın Başkanı, doğru veya yanlış bir şekilde Mecliste protesto ediyorlar 
ve bir gürültü çıkıyor. 

Samimî olarak ifade ediyorum : Sayın Başkanın dediklerini, bütün bu konuşmaiannı, o 
gürültü arasında ben duymadım; duyan arkadaşlarımızın da olduğunu zannetmiyorum. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Duyan yok ki! 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bir grup, bir gensoru veriyor, "gensorunun le

hinde oy kullananlar" diye oylama yapılıyor, bu gürültüden, bu grup, gensorunun lehinde olanlar 
için oylama yapıldığını duyamıyor, elini bile kaldıramyor. Buna, "çok tabiîdir, böyle olur" de
mek mümkün değildir. 

Ne yapılması lazımdı? Yapılması lazım gelen şey şuydu : önce sükûnet temin edilirdi, ni
hayet bir dakikayı, iki dakikayı, beş dakikayı alırdı; beş dakika sonra, ciddî bir şekilde bu oy
lama yapılırdı, herkes de oyunu kullanırdı, ret de edilebilirdi; burada konu, reddedilişi, kabul 
edilişi değil, reddetmek üzere hazır bulunan milletvekillerinin hiçbirinin duymamasını tabiî kabul 
etmek mümkün değildir ki. 

Ben en önde oturuyordum; En önde oturan bir arkadaşınız olarak, ben, bu oylamada ve
rilen gensoru önergesinin gündeme alınması için oy kullanacaktım; ama duymadım değerli ar
kadaşlarım. t 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biz duyduk. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Siz duydunuz, doğru; neyi duydunuz : "Kabul 

etmeyenler" sözünü duydunuz. Onu ben de duydum ve içimden -yanımdaki arkadaşa da- Baş
kan acaba bir hata mı yaptı, önce kabul etmeyenleri mi söylüyor demek zorunda kaldım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Şimdi, benim duyduğum, samimî olarak, sizin de duyduğunuz, "kabul edenler, kabul 
etmeyenler" sözlerinin, "kabul edenler" kısmı değil, "kabul etmeyenler" kısmı oldu; ben de, 
demin ifade ettiğim gibi, acaba Başkan ikinci kısmından mı başladı, hata mı yapıyor diye bir 
düşünceye kapıldım. Meğer ben yanlış düşünmüşüm. Başkan, d gürültüde birinci sözü söyle
miş; ama bu gürültü içerisinde birinci sözü kimse duymamış, onu geçmiş... 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Sizden başka herkes duydu. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — İkinci söz olarak "kabul etmeyenler" demiş; bu

nu, siz de, ben de duymuşuz ve bu oylama tamamlanmış. Bu şaibeyi yüklenmeye gerek yok. 
Bu şaibeyi, Meclisin üzerine de yüklemeye gerek yok. Madem arkadaşlarımız çoğunlukta, bu, 
gayet dikkatli bir şekilde yapılacak oylama neticesinde tespit edilir ve kimsenin bir şey söyle
meye, hem ihtiyacı olmazdı, hem böyle bir hakkı da olmazdı. Meclisin İçtüzük usullerine göre 
bu oylama yapılmamıştır, yapılmamış sayılır. Çünkü, Başkan, milletvekillerinin duymayacağı 
bir şekilde, içinden, "kabul edenler" dese, dışından da "kabul etmeyenler" dese, o zaman "ben 
hafifçe fısıldadım" demekle bu İçtüzük hükümleri yerine getirilmez. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Siz de elinizi kaldırdınız ve oy verdiniz!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Şimdi öyle olmadı. Nasıl oldu? Şimdiki durum

da, aynen içinden söylemek gibi, fısıldamak gibi, kimsenin duymayacağı bir şekle, Meclisteki 
mevcut potesto gürültüsü sebep oldu. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Siz de oy kullandınız!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan bunu bekler, bunu susturur; ondan 

sonra, gayet rahat bir şekilde "kabul edenler" der, ellerini kaldırırlar, kabul etmeyenler daha 
çok olur. 

Değerli arkadaşlarım, ben bile duymadım ve kimse de duymadı... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) T- Siz de oy kullandınız, siz de... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir grup başkanvekilLgelmiş, gensoru vermiş ve 

bekliyor ki, verdiği gensorusunun lehinde el kaldırsın; ama o bile duymuyor!.. Hem de nerede 
duymuyor? Bakın, şu kürsünün bir adım önünde duymuyor! 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — İşitilmedi mi?!. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hayır; samimî olarak ifade ediyorum, gürültüden 

işitilmedi, başka hiçbir değerlendirme de yapmıyorum. Sayın Başkan iyiniyetle de olsa, ma
demki, bu İçtüzükte olmayan tatbikatı yapmıştır, bu bir hatadır, bunun düzeltilmesi lazımdır. 
Bu oylama, hukuken olmamıştır. Siz bir insana, onun duymayacağı bir şekilde oyunu sorarsa
nız, ona hiç sormamış demek olursunuz. 

Meclisimizin itibarı açısından, sizin itibarınız açısından, hepimizin itibarı açısından ve hukuk 
açısından bu oylamanın tekrarlanması gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte konuşmak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Aydın Güven Gürkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Siz, nasıl lehinde konuşacaksınız? 
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ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Demokrasi havarileri! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Ada

let Bakanı hakkında verilen gensorunun görüşmeleri sırasında birçok söz söylendi. Bunların 
bir kesimini "sataşma*' diye düşünmek ve söz talebinde bulunmak doğal karşılanabilir; ama 
tüm Meclis, görüşmeleri yakından izledi. Büyük bir ısrarla ve çok sayıda milletvekilinin pro
testosu altında, üç sayın milletvekilimizin söz istediği durumda, sayın milletvekillerine ve sayın 
genel başkana herhangi bir biçimde ağır sataşma sayılabilecek bir şey yoktu. Sözlerinin tahrif 
edildiği, yanlış anlaşıldığı falan olabilir. O hakkı kalmak kayıt ve koşuluyla... 

MELtKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Onu siz değerlendiremezsiniz, onu Genel Baş
kan değerlendirir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Geliyorum efendim. 
Ama, bu talepten yaklaşık birbuçuk - iki saat önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kür

süsünde, Anamuhalefet Partisinin bir sözcüsü Adalet Bakanı hakkında çok açık ve net bir bi
çimde "bu Adalet Bakanı vatana ihanet etmektedir" diyebilmiştir ve biz de söz talep etmişiz
dir ve Sayın Meclis Başkanı, sataşma nedeniyle bize de söz vermek ihtiyacını duymamıştır. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Adalet Bakanı konuştu... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İzin verin efendim.. Evet, sataşma nedeniyle 

söz talep eden arkadaşlarımızın hiçbirine bu ölçüde bir sataşma sözkonusu olmamıştır; ama biz... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Gürkan, oylamadan bahsediyorduk... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Geliyorum efendim, izin veriniz. 
Biz, burada, sayısal olarak çoğunlukta bulunduğumuz halde ve Cumhuriyet Hükümeti

nin bir Bakanı, belki ilk defa bu kürsüde vatana ihanetle itham edilir ve bu tutanaklara geçer
ken ve biz bunu... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Doğrudur. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — "Doğrudur" diyorsanız, dava edilirsiniz ve çok 

ağır ceza görürsünüz. "Doğrudur" demeyiniz lütfen, demeyiniz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sadede gel, usul hakkında konuş. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sataşmayla ilgili söz al

ma konusunda takdir, Meclis Başkanına aittir. Bu takdirin her zaman doğru ve herkesi tatmin 
edici bir biçimde kullanıldığını söylemek mümkün değildir; başkanlar, bazen anlaşılmaz bir 
biçimde, en ufak konularda dahi sataşma hakkını tanımakta, bazen ise tanımamaktadırlar. Meclis 
Başkanımız, bugünkü tutumuyla, gensorunun yarattığı gerginliği de dikkate alarak, Hükümet 
ve Bakanın çok ağır bir itham altında kalmış olmasına rağmen, sataşma nedeniyle söz verme
mek suretiyle Meclisin... (Hatibin mikrofonu otomatik olarak kapandı) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Usul hakkında konuş, maval okuma! 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Usul hakkında konuşsun, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Soğukkanlı ve serinkanlı bir biçimde geçmesi 

için hiçbir tarafın talebini dikkate almamış ve hiç kimseye sataşma nedeniyle söz vermemiştir; 
doğru bir tavırdır, destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, oylamaya gelince; söylediğinize inanmak mümkün değil. Meclisin 
yarısı oylama yapıldığını duyacak ve oy verecek, Meclisin bir diğer yarısı ise "biz duymadık" 
diyecek ve bu inandırıcı olacak! (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Duymadık. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Buna inanmak mümkün değildir. Yaptığınız 

protesto hareketleri içinde, yaptığınız gürültü içinde biz duyabiliyorsak, pekâlâ muhalefet ka
nadındaki arkadaşlarımızın da duymuş olması gerekir. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Başkan iki defa tekrarladı. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Kaldı ki, Meclis Başkanı iki kez tutanaklara 

"kabul oyu verenler" diye tekrarladı; ama o protestonun bir devamı olarak muhalefet partisi 
arkadaşlarımız oy vermemeyi yeğlediler. Bu, serbest iradelerinin doğal bir sonucuydu ve aynı y 
anda, aynı saniyede "oy verenler" dendiğinde duymak isteyenler ve oya katılmak isteyenler 
oylarını verdiler. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, oylaması yapılmış bir gensorunun sonucunda itiraz yolları • 
bellidir. Oylama tekrarlanmaz ve aslında bu usul tartışması da bir anlamda muhalefetin talep
lerine demokratik bir yanıt vermek için açılmıştır. Mesele kapanmıştır ve oylama bitmiştir, iti
raz hakkınız vardır ve bu, İçtüzükte gösterilmektedir. Verirsiniz dilekçesinizi, Meclis Başkanlık 
Divanı toplanır, dilekçenizi görüşür ve kararı verir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onu da vereceğiz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çoğunlukla reddedersiniz, değil mi? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunun dışında yapılacak başka bir şey yoktur. 

Meclis Başkanı, bu tavrıyla doğru davranmıştır, 
Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. *(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, duymadığımız halde yalancı 

duruma düşürüldüğümüzü zabıtlara geçirmek için söylüyorum. Biz, duymadık ve duymadığı
mız için oy kullanmadık. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözleri

me başlamadan7 evvel hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Sayın Hasan Korkmazcan ve arkadaşlarınca, Adalet Bakanımız Sayın Seyfi Oktay hak

kında verilen gensoru önergesi üzerinde görüşmeler tamamlanmış ve oylamaya geçilmesi sıra
sında Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Oltan Sungurlu, kendilerine sataşma olduğu nedeniyle, Sa
yın Başkandan söz istemişlerdir. Bu, gayet doğaldır. Ancak, Sayın Başkan, bu söz istemini ay
nı oturumda yerine getirmemiş, zabıtları tetkik edip sataşma tespit edebildiği takdirde söz ve
receğini beyan etmiştir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Öyle bir şey yok zabıtlarda, içtüzük açık. 
GÜNEŞ MÜFTÜOfjLU (Devamla) — Bu uygulama, yıllardar Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde yapılan bir uygulamadır Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — içtüzük açık efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, oturumu yönetirken de izah ettiler. 

Geçen hafta Orman Bakanımız Sayın Vefa Tanır'a da, saat 20.00'de açılan oturumda, sataşma 
nedeniyle söz verildi. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yanlış yapmışlar. 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Efendim, yanlış yapma değil Saym Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — tki yanlıştan bir doğru çıkmaz; yanlış yapmışlar. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Yanlış yapma diye bir olay yok. Mecliste yerleşen 

teamüller gereğince yapılan uygulama doğrudur. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — tçtüzük var. içtüzük varken teamül çalışmaz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Oturumun başında Sayın Başkan, Sayın Yılmaz'a 

ve Sayın Sungurlu'ya da söz vermek istediler. 
ABBAS INCEAYAN (Bolu) — Nereden biliyorsun? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın Yılmaz, bu hakkı kullanmayacaklarını be

yan ettiler; Sayın Sungurlu da şarta bağladılar, "Sayın Güney'in usul tartışması hakkındaki 
kararından sonra bu hakkı kullanırım" şeklinde beyanda bulundular. 

Anlatmak istediğim şu : Sayın Başkanın sataşma nedeniyle söz istemlerine karşı yaptığı 
uygulama usule uygundur, teamüle uygundur, en ufak bir yanlışlık yoktur. (ANAP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

İkinci husus ise, yapılan oylama, değerli arkadaşlarım. Bakınız, Sayın Güney, mikrofona 
ve Sayın Başkana benden daha yakın, ben biraz daha uzakta oturuyorum. Sizler, sıra kapakla
rına vurmak ve Başkana itirazda bulunmak suretiyle yaptığınız gürültü içinde, Sayın Başkan, 
hatırlayabildiğim kadarıyla, net olarak hatırladığım kadarıyla iki defa oylamaya geçeceğini bil
dirdi ve gür bir sesle "Kabul edenler... Etmeyenler... (ANAP sıralarından "Oooo" sesleri, gü
rültüler) Evet, evet... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Başkanın gür sesi yok. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Efendim, Sayın Başkan gür bir sesle, aynı bu ton

da "Kabul edenler... Etmeyenler..." şeklinde oylamaya geçti. (ANAP sıralarından "Yaaa" ses
leri, gürültüler) 

Size küçük bir tavsiyede bulunayım; en kısa zamanda lütfen bir kulak burun boğaz müte
hassısına gidin, kulaklarınızı bir yıkatın. Lütfen... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Siz de göz doktoruna gidin. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Ve Sayın Başkan ondan sonra oylamaya geçti ve 

oylamayı usulüne uygun olarak yaptı. 
Sevgili arkadaşlarım olay şu : Siz, Anavatan Partisi Grubu, oturumun ortasında Meclis 

Başkanlığına önerge verdiniz, açık oylama istediniz; ancak, görüşmeler devam ederken... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Burası "Baba cumhuriyeti" değil, Türkiye Cumhuriyeti. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bir dakika beyefendi, yakışmıyor size, lütfen... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Size yakışıyor mu? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Görüşmeler devam ederken, iktidarın iki değerli 

kanadı, Doğru Yol Partisi Grubu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun milletvekillerinin 
bakanlarıyla bütünleşmesini, birleşmesini gördünüz ve o nedenle bu talebinizden vazgeçtiniz. 
[ANAP sıralarından "Bravo(!)" sesleri, alkışlar(î)] Artık oylama sizin için ufak bir protokol 
işiydi, ufak bir işlemdi ve kendi kendinize neticeyi kabul ettiniz ve önergenizi çektiniz. 
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Oturumu yöneten Başkanımın yaptığı bütün işlemler İçtüzüğe uygundur, Meclis teamül
lerine uygundur. Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Sayın Başkanımın İçtüzüğe ve teamül
lere aykırı en ufak bir davranışını görmedik. Yapılan oylamalar ve yapılan uygulama yerindedir. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Usulsüzdür. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hangi işi doğru yapıyorsunuz ki?!. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, oylama usulüne uygun yapılmıştır. (ANAP ve RP sıralarından "Ha

yır, hayır" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) İçimizden konuşulmamıştır. Eğer bizim, sayın 
arkadaşımızın söylediği gibi... (ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Oylama tekrarlanacak... 
BAŞKAN — Ama duymuyorsunuz siz!.. Eğer, sayın arkadaşımızın söylediği gibi, içimiz

den konuşsaydık bu husus zabıtlara geçmezdi. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) İçimizden 
geçen tespit edilemez. Oylama zabıtlara geçmiştir. (ANAP sıralarından "Oylama istiyoruz" 
sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Oylama usulsüzdür. 
BAŞKAN — Ayrıca, son dakikalarda Sayın Korkmazcan'ın bir önergesini huzurunuzda 

okumak istiyorum : "Sataşma gerekçesiyle söz talebini, tutanak incelemesiyle dikkate alma 
imkânı olur mu?.." Tutanak incelemesiyle... (ANAP sıralarındari sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Sungurlu, sataşmadan dolayı söz istiyor musunuz? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Sungurlu, sataşmayı bırakın, oylamaya 

bakın. 
ALİ ER (İçel) — Oylamayı tekrarlayın... 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Adalet Bakanı M. Seyfı Ok
tay'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Sayın Başkan, bu Mecliste biraz önce yapılan oturumda, ben sataşma sebebiyle söz iste

dim. Siz, uzun zamandan beri Başkanlık yapıyorsunuz ve ben bu kürsüye sık sık çıkıyorum. 
Bu kürsüye çıkıp da usul dışına çıktığımı hatırlamıyorum. Üç konuşmacı, bütün konuşmala
rında benim eski konuşmalarımı yalnızca okumakla yetindiler. Ayrıca, bir Adalet Bakanı, be
nim hakkımda incitici söz de söyledi. Buna rağmen, sizden söz istedim; azamî olarak bu kür
süyü kullanacağım zaman iki dakika tutardı; ama siz, oturumu uzatmış olmanıza rağmen, bu 
gensorunun sonuna kadar uzatmış olmanıza rağmen, bize bu hakkı tanımadınız... 
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BAŞKAN — Oylamanın sonuna kadar uzattım. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Müdahale etmeyin Sayın Başkan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — ...ve oylamayla meseleyi bitirdiniz. "Size 

oylamadan sonra söz vereceğim" dediniz, onu da vermediniz; ben yanlış anlamadıysam Sayın 
Başkan. 

Benim, aslında şunları burada konuşmam da belki usule uygun değil. Çünkü, milletveki
linin konuşma hakkı belirli hudutlar içerisinde; ama Sayın Başkan, bunu bana tanımadınız. 
Benim şu andaki konuşmam adaleti yerine getirmez. Çünkü bana sataşanların hiçbirisi bura
da yok; bana sataşıldığı zaman dinleyenlerin hiçbirisi burada yok. 

Sayın Başkan, bana karşı yaptığınız adaletsizliği ben bağışlamıyorum; bunu bilmenizi is
terim ve her zaman her yerde kimseye haksızlık yapmamak için, kaidelere riayet etmek için 
azamî gayret gösteririm, bunu zatı âliniz de bilirsiniz. Buna rağmen, açıkça bana haksızlık yap
tınız ve bu haksızlık, bu Yüce Meclisin huzurunda oldu. Ben bunu size bağışlamadığımı bir 
daha ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Sayın Adalet Bakanımız konuşmasında, "benim 
4 300 tane gardiyanı, infaz koruma memurunu, bir özel kanun kuvvetinde kararnameyle göre- x 

ve aldığımı" söyledi. Doğrudur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan mı?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Doğrudur efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha ne yani?!. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Ama efendim, "namaz kılmayınız'» sö

zünün alt tarafında başka hüküm var... 
Şimdi bakınız, nasıl aldım : Ben Adalet Bakanı olduğumda, infaz koruma memurları haf

tada 83 saat görev yapıyorlardı, 83 saat... Düşünebiliyor musunuz, herkes 40 saat görev yapar
ken, infaz koruma memurları 83 saat görev yapıyor ve tahminen fazla mesai olarak da 3 saat 
ücret alıyorlardı... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime yakın mı? 
/ MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Cumartesi, pazar, bayram günleri dahil 

olmak üzere... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Neden aldın demedik, nasıl aldın dedik. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bunu hal için, 10 bin kişilik veya 12 500 

kişilik infaz koruma kadrosu aldık ve bu infaz koruma kadrosuyla 4 bin küsur kişiyi, -o günkü 
ihtiyaç o idi, hepsini almadık- süratle göreve aldık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gümüşhaneliler kaç tane? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bugün cezaevlerinde, ceza infaz kuru- . 

munda, infaz memurları 8 saat mesai yapar, bayram tatili yapar, cumartesi, pazar tatili yapar. 
O zaman, infaz memurları mahkûm gibiydiler, mahkûmdan da daha kötü haldeydiler. Bunları 
bu Meclis kürsüsünden, yalnız basından değil, cezaevlerinin halini, durumunu defaatle Yüce 
Meclise anlattım, ilk defa, Türkiye'de cezaevlerini Türkiye Büyük Millet Meclisine açtım, ba
sınımıza açtım, barolara açtım. Bunun inkâr edilmesi mümkün değildir. "Cezaevlerinin içinde, 
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ne var ne yok, Türk Milleti bilsin" dedim. Hatırlamanız lazım, o günkü parlamenterler ve po
litikayı takip edenler bilirler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, hiç izin vermediniz. Aydın Cezaevine sokmadınız bi
zi. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi bakınız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye doğruları söylemiyorsunuz!; 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Hatibe sataşmayalım lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Kimi sokup, kimi sokmayacağım mese

lesinin kaideleri var. Sayın Kamer Genç, Adalet Komisyonuna açılmıştır, Meclis Başkanlığının 
hazırladığı komisyona açılmıştır, basına açılmıştır, dünya ve yerli televizyon ve basınına açıl
mıştır cezaevleri. "Eğer cezaevlerinde bir kusur varsa, milletimize ait kusurdur. Benim, bunu 
sizden gizleyecek halim yok" demişimdir şu Yüce Meclisin kürsüsünden. 

Şunu söylemek istiyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Arif Yüksel'in emrine girmişler! 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Hatibin sözünü kesmeyin efendim. Sayın Genç, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Genç, yine gecenin birisinde yanı

ma gelirsiniz ve benden kefalet istersiniz, unutmayınız! 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
Sayın Sungurlu, devam edin lütfen. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, atın onu dışarı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gümüşhanelileri cezaevine doldurdunuz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)— Muhterem milletvekilleri, şimdi, cezaev

lerindeki yanlışları, hataları, noksanları tespit ettiğimiz gibi, 1988 yılında, bütün Türk kamuo
yunun huzurunda, askerî cezaevleri idare edilemez hale, gelmiş ve bu cezaevleri özel bir kanun
la çok acele olarak, bir ay içinde Adalet Bakanlığına devredilmiştir. O gün bunların sıkıntısını 
çektik. Diyarbakır Cezaevi dahil olmak üzere, Türkiye'de, askeriyenin, Millî Savunma Bakan
lığının denetimindeki bütün cezaevleri ve oradaki terörist tipli suçlular da Adalet Bakanlığına 
devredilmiştir. Bütün bunların sıkıntılarını beraber yaşadık. Yüce Meclise devamlı izahat ver
dim, basınımıza izahat verdim. Cezaevlerini ıslah etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik; 
belirli bir noktaya geldiğimizi de zannediyorum. 

Eskişehir Cezaevinin hücre tipi bir cezaevi olduğu iddiası, Sayın Bakana ait bir iddiadır. 
Ayrıca, Eskişehir Cezaevinin tutukluları tarafından burada ceza çekilsin diye bir talep de yok
tur. Eskişehir Cezaevine hükümlü ve tutuklular sevk edilmişse, seçimlerden sonra (20 Ekim 
seçimlerinden sonra) o günkü bakan tarafından sevk edilmiştir. Bizim dönemimizde sevk edi
lenlerin sayısı beş altıdır. Bunu herhangi bir noksan olarak söylemiyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Suat Bilge? • ' ' 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Suat Bilge Beyefendi, Türkiye Cumhuri

yetinin Avrupa'daki insan hakları temsilcisi, insan haklan mütehassısı, profesör ve büyükelçi
dir. Kendisi Eskişehir Cezaevinin -bana verdiği beyana göre- insan haklarına uygun olduğunu 
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gördüğünü ifade etmiş ve bu sebeple de bana teşekkür etmiş ve oraya hükümlü ve tutukluları 
sevk etmiştir. 

Bu, bir takdir meselesidir. Ben, Sayın Bakan niye böyle yaptı demiyorum, hiç işin o tarafı
na girmiyorum, soruşturma önergesiyle alakalı kısımlara girmiyorum; ben yalnız, bana yapı
lan sataşmalara cevap vermek için buradayım. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — 300 kişiyi imtihansız falan işe aldınız; Allah'a ne 
cevap vereceksiniz, onu söyleyin. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın arkadaşım, bilmeden konuşuyor
sun. Ben, bazı şeylere cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Muhtar Bey, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, Sayın Genel 

Başkan ve benim tarafımdan, tutuklulara hücre cezası verilsin diye bir beyan yok. Açın, bir 
tarafta böyle bir beyan var mı? Sayın Adalet Bakanı, bizim böyle bir beyanda bulunduğumuzu 
söylüyor. Böyle bir beyanda bulunmamız sözkonusu değil; ama buna rağmen, ne hikmetse, 
bunu burada, yüce huzurunuzda ifade ettiler. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, sözün özü şu : Biz, cezaevlerini belirli bir yerde aldık, 
bir yere getirdik. Zaten bütün hatipler, "Oltan Sungurlu şunu yaptı, bunu yaptı" demek sure-
tiyle, bizim cezaevlerinde harcadığımız mesaiyi ifade etmiş oldular. Bundan sonra herhalde Adalet 
Bakanlığına ait görüşmeler olurken, burada hatiplere lüzum yok, bir kâtip çıkarırız, bizim be
yanlarımızı burada okur, mesele halledilir; öyle düşünmek gerekiyor! (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Muhterem milletvekilleri, ancak, dikkat buyurunuz, bir atasözümüz vardır, belki Yüce Mec
lisi rencide edici bir sözdür; ama şunu derler : "Boşandığın avrata bakma" 

Biz, Adalet Bakanlığından ayrıldığımız günden beri, hiçbir surette bir beyanda bulunma
dık, bir tenkite girmedik, bir değerlendirme yapmadık. Sayın Bakanın icraatta başarılı olması
nı temenni etmenin ötesinde bir düşüncemiz yoktur, olamaz da. 

Muhterem milletvekilleri, ancak, burada bir dönemin icraatından bahsederken benim be
yanlarımı okuyan arkadaşlarımın, benim icraatlarımı da getirmeleri lazımdı. 

Bu arkadaşlar, benim icraatlarıma devam etmişlerse, başarılarına biz de teşekkür ederiz. 
Bizim, Adalet Bakanlığında, cezaevlerinde ve diğer mevzularda yıllarca yaptığımız çalışmala
rın sonucu ortaya koyduğumuz, tespitler ve değerlendirmeler var; onlara da riayet etmişlerse 
bir diyeceğimiz yok; ama cezaevlerini ve Adalet Bakanlığının birçok meselesini kurtaran bizim 
çalışmalarımız, yalnız ve yalnız Adalet Bakanını bugün gensorudan kurtarmak için kullanılır
sa, hatalı bir görüş olur. 

Muhterem milletvekilleri, bana sataşılmıştı. Bu kadar konuşacak değildim, Sayın Başkandan 
özür dilerim; ancak arkadaşlar, daha sonra usul için söz alan arkadaşlar, bu sataşma için söz 
istememizi, iki grubu birleştirmek için, iktidarı birleştirmek bir vesile olduğunu veya onların 
birleşmesini gördüğümüz için istediğimizi söylüyorlar. 

Bizim öyle bir niyetimiz yok arkadaşlar, öyle bir kastımız da yok. Sizin aranızdaki birlik, 
hayırlı uğurlu olsun, mutlu olsun. Onun için sizi tebrik ediyoruz. Bu birliğinizden mutluysa-
nız, bugün verdiğiniz oylardan mutluluk ve rahatlık, vicdan huzuru duyuyorsanız, bizim size 
söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. 
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Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) . 
9. — 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 1 ilden kaldırılmasına, 9 ilde uzatılma

sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/863) 
10. — Bitlis İlinde olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/864) 

BAŞKAN— 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 1 ilden kaldırılmasına, 9 ilde 
uzatılmasına ve Bitlis İlinde olağanüstü hal ilan edilmesine dair Başbakanlığın iki ayrı tezkere
si vardır, okutuyorum. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Oylamayı tekrarla. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sj-
ra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Efendim, oylamanın tekrarı diye bir şey yok; usulüne uygun oylama yapıl
mıştır. (ANAP sıralarından "oylama yap" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar; RP sıralarından 
gürültüler) 0 

Hayır, usulüne uygun oylama yapılmıştır. Zabıtlar mevcuttur. Lütfen... istirham ediyo
rum... (ANAP sıralarından "oylama yap" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar, RP sıralarından 
gürültüler) Hayır, usulüne uygun oylama yapılmıştır. 

Eğer, bir grup arkadaşımızın, "oylamayı tekrar edelim" demesiyle burada bir usul ittihâz 
edeceksek, bu işin sonuna varılmaz, istirham ediyorum... (ANAP sıralarından "oylama yapın" 
sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar, RP sıralarından gürültüler) Çok rica ediyorum... 

Buyurun okuyun efendim. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından sı
ra kapaklarına sürekli vurmalar) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19.11.1992 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere (10) ilde uzatılan ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin 11.11.1992 tarihli ve 197 sayılı kararı ile onaylanmış bulunan olağanüstü halin; 
1. Elazığ İlinden 19.3.1993 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 
2. Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Sürt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde 

19.3.1993 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24.2.1993 tarihinde kararlaştı

rılmıştır. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Süleyman, Demirel 
Başbakan 

(ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar, RP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" ses
leri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar, RP sıralarından gürültüler) 

ALt ER (içel) — Kendi kendine bu Meclisi idare edemezsin. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oylama tekrar edilmez, usulüne uygun oylama yapıl
mıştır. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) Buna im
kân yok efendim. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri,sıra kapaklarına sürekli vur
malar, RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, hukuk yolları açıktır; eğer bir usulsüzlük yapıldıysa... (ANAP sıralarından "oy
lamayı tekrarla" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar, RP sıralarından gürültüler) Hayır, oylama 
olmasına imkân yok efendim. İstirham ediyorum... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bitlis ilinde Anayasanın 120 nci maddesiyle 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 ün

cü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 19.3.1993 günü saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere 19.7.1993 günü saat 17.00'ye kadar olağanüstü hal ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar 
Kurulunun 4.3.1993 tarihli ve 93/4135 sayılı Kararın sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
(ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar, RP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — İmkânı yok... Nerede görülmüş! Usulüne uygun oylama yapılmıştır... (ANAP 
sıralarından '.'oylama yap" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar, RP sıralarından gürültüler) 

Lütfen zabıtları okuyunuz, istirham ediyorum zabıtları okuyunuz... 
Her iki tezkere de konuları itibariyle aynıdır. Bu nedenle, görüşmelerini birlikte yapaca

ğız; her iki önergeyi beraber görüşeceğiz. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sı
ra kapaklarına sürekli vurmalar) Görüşmelerin sonunda tezkereler ayrı ayrı oylarınıza sunula
caktır. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar, RP 
sıralarından gürültüler) 

Böyle bir engelleme usulü yok, istirham ediyorum. 
ALİ ER (İçel) — Başkan, senin eserin bu, işte. 
BAŞKAN — Başbakanlık tezkereleri üzerinde, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre görüş

me açacağım. (ANAP sıralarından "oylama yap" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 
Gruplara, Hükümete ve şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. 
Konuşma süreleri gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 
Tezkereler hakkında açıklamada bulunmak üzere, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın 

Sezgin, buyurun efendim. (ANAP sıralarından "oylama yap" sesleri, sıra kapaklarına sürekli 
vurmalar, RP sıralarından gürültüler; DYP ve SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, kısa bir açıklama yapacaksınız sanıyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Konuşma sürem 10 dakika olacak Sa

yın Başkan. (ANAP sıralarından "oylamayı tekrarla" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, aziz milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Cum

huriyeti Devletinin özgür ve demokratik yapısını, insan hakları ve özgürlüklerini ve kamu dü
zenini tehdit eden bazı gelişmeler üzerine yürürlüğe konan ve halen ülkemizin güneydoğu böl
gesindeki bazı illerde uygulanmakta olan olağanüstü hal rejiminin 4 ay daha uzatılmasıyla 
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ilgili olarak Yüce Meclise sunulan Başbakanlık tezkeresi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkan, ayıp oluyor, böyle olmaz! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Konuşma süresinin kısıtlı olması ne

deniyle, kısaca, terörle ilgili gelişmelere değineceğim ve Hükümetimizin teröre karşı stratejisi hak
kında özet bilgi sunacağım. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın konuşmasına biraz sonra sizler cevap 
vereceksiniz; lütfen dinleyelim. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, ayıp oluyor! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 

arkadaşlarım; 19 Temmuz 1987 tarihinde uygulamaya konulan olağanüstü hal rejimi, ülkenin 
bütünlüğüne, ulusun birliğine ve devletin tekliğine karşı başlatılan bölücü ve ayırıcı terör giri
şimini, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yok etmek ve bir daha boy gösteremeyecek şekilde 
ortadan kaldırmak amacıyla yürürlüğe konulmuş, bir anayasal yönetim biçimidir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Sayın Bakana ayıp oluyor! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bilindiği üze

re, güneydoğu bölgesinde yer alan bazı illerimizde, hain emelli ve eli silahlı bir eşkıya çetesi, 
"devletimizin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü" ilkesini ortadan kaldırmak amacıyla 
çeşitli saldırılarda ve silahlı terör eylemlerinde bulunmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

1980'lerde, bölgede yer yer oluşmaya ve örgütlenmeye çalışan birtakım terör grupları ye
terli duyarlılıkla ele alınamamış ve taşıdıkları potansiyel, risk ve tehlikelerin önemi, talihsiz 
bir şekilde küçümsenmiştir. (ANAP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar) 

Bu aymazlığın bedeli ağır olmuş ve eşkıya çetesi, yılgın ve etkisiz bürokrasinin bu tutumu 
karşısında, stratejisinin belirli bir bölümünü uygulayabilmek olanağını da elde etmiştir. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Zaman zaman, "birkaç çapulcu" olarak adlandırılan bu terör örgütü, daha sonraki aşa
mada, silahlanmış ve silahlı eylemlere başlamıştır. Ancak, bu eylemlerin ortaya çıkması üzeri
ne gerekli karşı önlemlerin etkinlikle alınması için arayışlar başlamış ve anayasal bir yönetim 
sistemi olan olağanüstü hal uygulaması, özgür ve demokratik siyasal rejime, temel hak ve öz
gürlüklere ve kamu düzenine karşı oluşan tehdidin önlenmesi amacıyla, 19 Temmuz 1987'de 
uygulama alanına konulmuştur. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Yaklaşık 6 yıldır devam eden bu uygulamanin, 19 Mart 1993 gününden itibaren bir kez 
daha uzatılmasının gerekliliğini ve zorunluluğunu vurgulamak ve takdirlerinize sunmak üzere 
yüksek huzurlarınızda bulunmaktayım. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; konuşmamın bu bölümünde, dev
letimizin, ülkemizin ve ulusumuzun karşı karşıya olduğu bu önemli terör sorununun gelişim sü
reciyle ilgili olarak, bazı çözümlerimizi ve olayın niteliğiyle ilgili tanılarımızı yüksek bilgilerinize 
arz etmek istiyorum. (ANAP sıralarından "oylama" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde görüldüğü üzere, ülkemizde de yaşanan terörün evrensel bir 
stratejisi vardır. Bu stratejiyi, örgütlemek, sempatizan bir kitle yaratmak, toplum içinde kendi
lerini destekleyen ya da ürküntü ve korku nedeniyle destekler gibi görünen bir toplum kesimi 
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oluşturmak, silahlanmak, vur-kaç türü eylemlerle ve sabotajlarla ismini ve varlığını duyurmak, 
silahlı terör eylemlerini ve etkisi altına aldığı alanı, zaman içinde genişletmek; egemenliğini 
kurabildiği bölgelerde, kendilerince yönetilebilen coğrafî alanlar oluşturmak ve son aşamada 
da bu denetimin uluslararası alanda, siyasal tanınmaya konu olmasını sağlamak şeklinde özet
lemek gerekir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, lütfen ara verin, Sayın Bakana ayıp oluyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Belirtmeye çalıştığım stratejik süreç, 

ne yazık ki, ülkemizde uzun bir süre yeterince algılanamamış ve genellikle, bölgelerarası geliş
mişlik farklılaşması ve kültürel tanınma, insan hakları ve demokratikleşme klişeleri adı altın
da, böylesine bir terör stratejisinin uygulama alanına konulduğunun farkına bile varılamamış
tır. Daha, çok yakın zamanlara kadar ülkemizde bazı kesimler, PKK'nın temel hedefinin bu 
klişeler olduğunu sanmış ve gerçek hedefin, ülke topraklarının bir bölümünün koparılıp alın
ması olduğunu, ne yazık ki, görememişlerdir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Lütfen Sayın Başkan, böyle müzakere olur mu?!. 
Ara verin... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Başkan istifa... Başkan istifa... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, biz, Sayın Bakana saygısızlık etmek istemi

yoruz. Lütfen ara verin... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şurasını açıklıkla vurgulamak iste

rim ki, PKK terörünün amacı, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ilkesini yıkmak ve hedefi de, 
ülkemizin belirli bir kesimini, siyasal açıdan denetleyebilecek konuma erişmektir. Buna ilişkin 
tanı doğru konulmalıdır; alınacak önlemler de buna koşut olarak planlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, belirtmek istediğim ikinci nokta da, şu görülen terör olaylarının, 
dış çevrelerle olan ilişkisidir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, biz Sayın Bakana saygısızlık etmek iste
miyoruz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz okunan tezkereyi bile anlayamadık. Hiç kim
se de anlayamadı, ne konuştuğu anlaşılmıyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Sayın Bakana karşı kabalık yapmak istemi
yoruz. 10 dakika ara verin, görüşmeleri sağlıklı şekilde yapalım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarınıza söyleyin... Arkadaşlarınıza lütfen söyleyin, gürültü yapma
sınlar, rica ediyorum;.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Söyledim.,. Söyledim efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Müzakerelerin ne olduğunu anlamıyoruz, bu şe

kilde müzakere olur mu?!. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Korkmazcan... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurma

lar, "Başkan istifa" sesleri!) 
Bu gösteriye gerek yok ki!.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Doğru... Müzakerelere bu şekilde devam edemeyiz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGlN (Devamla) — Bu tür olaylar devamlı olarak ülke

mizin uluslararası itibarının artmakta ve uluslararası alanda güçlenmekte olduğu dönemlere 
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rastgelmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılması ve komünist ideolojinin çökmesinden sonra, var
lıkları, parlayan bir güneş gibi ortaya çıkan Türk devletleri ve yeni Türk dünyası, Türkiye'nin, 
dünyanın çok önemli ve çok büyük bir coğrafî alanında söz sahibi-olduğu gerçeğini ortaya koy
muştur. 

Balkanlarda yaşanmakta olan ve toplumsal gerçekten kaynaklanan bir dizi olgu da, doğu 
Avrupa ve Balkanlarda Türkiye'nin önemini bir kez daha dünya kamuoyunun gözleri önüne 
sermiştir, öte yandan, sahip olduğu demokratik, çağdaş ve laik devlet yapısıyla ülkemiz, böl
gesinde aynı niteliklere sahip olamayan ve bu nedenle bu nitelikleri kendisi için tehlike dlarak 
görebilen bazı devletler için de endişe ve sıkıntı kaynağı yaratmıştır. (ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar ve "Başkan istifa" sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlarınıza söyleyin, lütfen bu gösteriden vazgeçsinler... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)—İstifa et, istifa... 
BAŞKAN — Bu, bir neticeye varmaz... Meselenin hukukî tarafı vardır. Meclis Başkanlı

ğına veyahut da Anayasa Mahkemesine müracaat edersiniz. Bütün hadise usulüne uygun ya
pılmıştır. Çok rica ediyorum... Burada sükûneti temin etmek yalnız bizim görevimiz değil; bu
rada sükûneti temin etmek, her üyenin görevidir. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan, tempo halinde "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Gelişen zenginleşen ve kalkınan Türk

iye'den rahatsızlık duyanların endişelerini daha da artırmış bulunmaktadır. 
Belirtmeye çalıştığım bu genel siyasal yapılanma içinde Türkiye'nin kazanmakta olduğu 

konumun engellenmesi ve zayıf bir Türkiye'nin devamının sağlanmak istenmesi, PKK terörü
nün dış desteklerinin oluşmasına yol açmıştır, özellikle, son Körfez Savaşında Kuzey Irak'ta 
oluşan siyasal otorite boşluğu, terör örgütlerine, kaçma, sığınma, barınma ve lojistik kolaylık
lar yaratmıştır. . . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümeti devraldığımız tarihte PKK terörünün içinde 
bulunduğu genel durum böyle idi ve ne yazık ki, bölgede halkın gece sokağa çıkma cesareti 
kalmamıştı. Güvenlik güçlerimizin dahi, geceleri, bir noktadan diğerine ulaşma olanağı kay
bolmuştu. Güvenlik operasyonları gündüzleri dahi sınırlı bir şekilde yapılabiliyordu. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) Karayollarımız gündüz saatlerinde dahi terö
ristlerce kesilebiliyordu ve yöre halkı, terör örgütüyle devlet arasında bir seçme ve tercihe zor
lanıyordu. Kısacası, yörede devlet otoritesi, yukarıda anlattığım stratejik planlamaya bir an
lamda uygun düşercesine zayıflıyordu. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, budurumun tehlikeli sonuçlarının önüne geçilebil
mesi için, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar izlediğimiz politika ve stratejiyi sizlere açık
lamak ve eriştiğimiz sonuçlar konusunda bilgiler vermek istiyorum ; 

Bölgedeki terörün gerçek hedefiyle, iç ve dış kaynakları konusunda koymuş olduğumuz 
gerçekçi tanı, Hükümetimizi, kendisinden önce izlenenden çok .farklı ve yeni bir stratejiyi uy
gulama alanına koymaya zorlamıştır. 

Hükümet Programında ve Koalisyon Protokolünde yer alan amaç ve hedeflerin yerine ge
tirilmesi için, göreve geldiğimizden bugüne değin uygulamaya çalıştığımız stratejinin temel bi
leşenlerini şunlar oluşturmuştur : 
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1. Halkı, devletin yanına çekmek ve iyi çalışan bir istihbarat ağı kurmak, terörle müca
delenin en önde gelen iki önkoşuludur. Bu iki unsur, öncelikle gerçekleştirilmeden, terörle mü
cadelenin kazanılamayacağı açık bir gerçektir. 

2. Terörün önlenebilmesi için, bu yolda siyasal bir iradenin varlığı ve ulusal bir konsen
süsün oluşması mutlaka gereklidir. Nitekim, bu yolda çok önemli mesafeler alınmıştır. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, müzakerelere böyle devam edemezsi
niz... Bu şekilde müzakerelere devam edemezsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, arkadaşlarınıza söyleyiniz lütfen, sıralara vurmaktan vaz
geçsinler. (Gürültüler) 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bunu siz temin edeceksiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Terörizmle mücadelenin bir devlet 
sorunu olduğu tüm siyasal partilerce benimsenmiş ve terör, politik bir sömürü konusu olmak
tan çıkarılmıştır. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) -— Sayın Başkan, bu şekilde müzakerelere devam edemezsiniz. 
Bizim protestomuz Sayın Bakana değil, biz Sayın Bakana saygısızlık yapmak istemiyoruz. Zatı 
âliniz 10 dakika ara verin. Bunda ne var?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, üçüncü ola
rak, teröristlerin masum halktan soyutlanması, stratejimizin temelini oluşturmuştur. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, müzakereleri sükûnet içinde yapın. Bi
zim, Sayın Bakana sözümüz yok. 

BAŞKAN — Efendim, sükûneti temin etmek yalnız benim görevim olmadığını söyledim. 
Bunu hep beraber temin edeceğiz. Müzakerelerin zamanında bitirilmesi lazım. 

ALİ ER (İçel) — Bunları sen yaratıyorsun, sen... 

BAŞKAN — Ali Bey, çok hatalı hareket ediyorsunuz. Lütfen... 

ALİ ER (İçel) — Hatalı hareket etmiyorum; doğruyu söylüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Terör, dış destek kaynaklarının da 
etkisiz duruma getirilmesini sağlayacak şekilde ve en geniş bir alan içerisinde çevrelenerek ku
şatılmıştır. Bu çember hızla daha küçülmekte, kuşatılan terör timleri ve yuvaları bir bir etkisiz 
hale getirilmektedir. 

Uluslararası kamuoyunun, güneydoğudaki gelişmelerin gerçek niteliğinin siyasal değil, insan 
haklarına... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Hâlâ devam ediyorsun bak!.. 

BAŞKAN — Ediyorum... Lütfen sükûneti muhafaza edin.Sonuna kadar edeceğim... 
(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — ...ve demokratik gelişmeye aykırı dü
şen bir terör hareketi olduğunu benimsemesi... (ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Zaten aklın bir şeye ermiyor ki... 
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BAŞKAN — Efendim, "duymuyoruz" diyorsunuz; gürültü yapmayın, dinleyin Sayın Ba
kanın söylediğini. (ANAP sıralarından "Başkan istifa" sesleri, gürültüler) 

SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) — Sayın Bakana karşı ayıp oluyor... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından tempo halinde "Başkan istifa" 

sesleri, gürültüler) 
Sayın Bakan, süreniz doldu, size iki dakika daha süre veriyorum. (ANAP sıralarından 

tempo halinde "Başkan istifa" sesleri, gürültüler, DYP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın.Başkan, 10 dakika ara verin. Sayın Bakanı bu şekilde 

konuşturamazsınız. 
BAŞKAN — Sayın Güney, ben zatı âlinizden arkadaşlarınızı sükûnete davet için istirhamda 

bulundum, bunu siz yapabilirdiniz; ama, yapmıyorsunuz!.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yaptım efendim. 
BAŞKAN — Ama, söyleyin arkadaşlarınıza otursunlar ve Sayın Bakanı dinlesinler. (ANAP 

sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Efendim, bu tansiyonda, bu şekilde müzakerelere devam 

edemezsiniz. Biz, Sayın Bakanı protesto etmiyoruz, saygısızlık da etmiyoruz; size karşı yapıyo
ruz bunu. 

ALİ ER (tçel) — Bu Mecliste siz'beni bile isyan ettirdiniz, düşünün!.. 
BAŞKAN — Efendim, müzakereleri zamanında bitirmek lazım ve ekseriyet, müzakerele

rin devamına taraftardır. Biz bir mahzur görmüyoruz. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına 

vurmalar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Teröre parasal kaynak sağlayan olgu 

ve süreçlerin üzerine gidilmekte ve bunlar etkisiz kılınarak, terörün finansal kaynakları kuru
tulmaktadır. 

Uyuşturucu, silah ve terör bağlantısının üzerine de kararlılıkla gidilmektedir. 
Teröristlere, kaçma, sığınma ve barınma kolaylığı sağlayan yurt dışındaki sığınma bölge

leri etkisizleştirilmiş, terörün bu bölgelerde barınarak güçlenmesinin ve bir tehlike kaynağı oluş
turmasının önüne geçilmesi yolunda önemli mesafeler alınmıştır. (ANAP sıralarından "Baş
kan istifa" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Yurt içinde terörün tam anlamıyla etkisiz kılınması için karşı operasyon olanakları ve do
nanımları geliştirilmiş ve her türlü saldırıya anında karşılık verebilecek düzeye getirilmiştir. 
(ANAP sıralarından "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ilk açıklamalarınıza ait süreniz dolmuştur. Lütfen, Sayın Mec
lisi selamlayın ve inin. 

Bu sizin açıklama konuşmanız değil mi? Ondan sonra tekrar konuşacak mısınız? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Evet efendim. 
Değerli arkadaşlarım, konuşma süresinin olanak verdiği ölçüde, teröre karşı uyguladığı

mız strateji konusunda bilgiler sunmaya çalıştım. 
özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin kavram, kural ve kurumlarına, insan hak

larına ve hukukun üstünlüğüne dayalı çalışmalarımız sonucunda, terörün önüne geçilmesi yo
lunda başarılı adımlar atılmıştır. 
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Yüce Heyetinizin bugüne kadar esirgemediği ve bundan sonra da esirgemeyeceğine inan
dığım destekle, terörü, ülke gündeminden çıkarmak azim ve kararlılığımızı bir kez daha vurgu
luyor, Başbakanlık tezkeresinin kabulünü yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
. BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanın açıklamasından sonra gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — tik konuşma, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık'ın. 
Buyurun Sayın Aşık. (ANAP sıralarından "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına sü

rekli vurmalar) 
Sayın Aşık/konuşma süreniz 20 dakikadır, buyurun. (DYP ve SHP sıralarından "Şimdi 

de sıra kapaklarına vurun" sesleri) 
ALİ ER (tçel) — Bu kadar duyarsız insan olur mu?!. 
YÜCEL SEÇKtNER (Ankara) — Ne konuşacaksın yahu?!. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Aşık, devam edin lütfen, 
YÜCEL SEÇKtNER (Ankara) — Bu şartlarda konuşamaz. (ANAP sıralarından gürültü

ler, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bu şartlarda konuşamam ben. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, ben sükûneti temin etmek üzere çok gayret sarfediyorum. Lüt

fen, siz de biraz gayret sarfedin ve arkadaşlarınızı sükûnete çağırınız. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Çağıramam ben... 
BAŞKAN — Şu halde, ben başka bir konuşmacıya söz vermek mecburiyetindeyim. , 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Hay hay. 
BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, bu şartlarda nasıl konuşsun arkadaşımız, 10 

dakika ara verin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu şartlarda konuşamam Sayın Başkan. (ANAP sıralarından 

sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Aşık, ben de çok üzgünüm; ama, elimden gelen gayreti sarfediyorum, 

ne yapayım?!. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ne konuşacağım ben?!. Bu şartlarda ne konuşulur?.. 
BAŞKAN — Yerden göğe kadar haklısınız. Bana da hak veriniz. Ben de sabahtan beri 

burada, elimizdeki programı bitirmek için gayret sarfediyorum; ama, durumu herhangi bir ke
limeyle ifade etmek istemiyorum; ancak, bu müzakerelerin bugün bitmesi lazım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, birleşime 10 dakika ara verin. 
BAŞKAN — Efendim, grubun büyük bir kısmı devam etmek istiyor müzakerelere. "Za

manında bitirilsin, çünkü yarın da konuşacağız" diyorlar. Lütfen, istirham ediyorum... 
Sayın Aşık, eğer konuşmazsanız söz hakkınız bitmiş oluyor. Tekrar size söz vermem müm

kün değil. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, Allahaşkına sükûneti temin edin, konuşayım!.. 
BAŞKAN — Sayın grup başkanvekillerinden istirham ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, içtüzüğe göre, konuşma sükûnetini temin et

mezseniz konuşamam. 
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BAŞKAN —Arkadaşlarınıza istirhamda bulununuz. Ben rica ediyorum, lütfen... (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 

Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bu hareketinizin takdirini yine zatı âlinize bırakıyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, konuşma sükûnetini temin etmezseniz nasıl ko

nuşabilirim ben? 
BAŞKAN — İndirmiyorum sizi kürsüden, buyurun konuşun. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ben konuşmacıyım, sükûneti temin etmeden beni nasıl konuş

turabilirsiniz? 
BAŞKAN — Ben bu kadar temin edebiliyorum. Kendi grubunuz, arkadaşlarınız, sizin ko

nuşmanıza mani oluyorlar; konuşmanıza mani olanlar, arkadaşlarınız!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sizin göreviniz sükûneti temin etmektir. 10 dakika ara Verin. 
BAŞKAN — Lütfen, arkadaşlarınıza istirham edin... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ama, sükûneti temin etmek, sizin göreviniz. 
BAŞKAN — Be bu kadar yapabiliyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sükûneti temin etmezseniz ben nasıl konuşayım! 10 dakika 

ara verin. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Kara, arkadaşlarınızı lütfen sükûnete davet edin. 
BURHAN KARA (Giresun) — Efendim, 5 veya 10 dakika ara.verin. (ANAP sıralarından 

"Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — 10 dakika ara verin. , 
BAŞKAN — Niçin bu duruma gelmiş sayın arkadaşlarımız? Bu durumun nezaketini ve 

zamanın ilerlemiş olmasını bildiklerinden dolayı bu huylarından neden vazgeçmiyorlar? (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Beni protesto ettiniz, istifaya da davet etti
niz; ama, mevzu başka; başka mevzu var... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Nasıl konuşacağım, niye konuşacağım? Sükûnet temin edil
sin. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler, "Başkan istifa" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, sizden, Gruptaki arkadaşlarınızı sükûnete davet etmenizi, yar
dımınızı rica ediyorum. , 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, şu şartlarda konuşamaz, lütfen 5 da
kika ara verin. 

BAŞKAN — Bakın, Sayın Aşık çok güzel bir konuşma hazırlamış, konuşmak da istiyor. 
Lütfen... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bu hassasiyet karşısında lütfen bir sü
re ara verin biz de arkadaşlarımızı sükûnete davet edelim. 

BAŞKAN — Efendim, bu işler tevali eder. Ara versek de arkadaşlarınızın... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu atmosferde görüşmelere devam edemezsiniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Devam ediniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 5 dakika ara veriniz. 
BAŞKAN — Ara verdiğimiz takdirde bu iş devam edecektir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) <— Sayın Başkan, başkanvekilleri burada, ara verilmesi

ne taraftarlar. 
BAŞKAN — Bütün grup başkanvekilleri talep ediyorlar mı? Lütfen, sizler bir ittifaka va

rınız, ittifaktan sonra... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne ittifakı efendim? Ara veriniz. 
BAŞKAN— Ama, o talebinizi ben kabul etmiyorum şimdi. Lütfen... (ANAP sıraların

dan tempo halinde "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu havada, bu atmosferde görüşmelere devam ede

mezsiniz; biz grup başkanvekilleri olarak ara vermenizi talep ediyoruz. 
Meclisi siz idare ediyorsunuz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, ara verin; bir konuşalım, hallede

lim; konuşup halledebiliriz... 
BAŞKAN — Efendim, bu protestoların bir manası yok. (ANAP sıralarından tempo ha

linde sürekli olarak "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Meclisi siz idare ediyorsunuz; talimat almayın; böyle 

tartışma yapılmaz. 
BAŞKAN — Hayır, talimat meselesi değil; aranızda bir ittifak istiyorum. (ANAP sırala

rından tempo halinde sürekli "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bunu çözebiliriz; 5 Dakika ara verin. 
BAŞKAN — Efendim, zaman geçiyor Sayın Aşık, çok geç vakte kalacağız, lütfen... (ANAP 

sıralarından tempo halinde sürekli "Başkan istifa" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bu havada ne Aşık, ne de bir başkası 

konuşabilir; istirham ediyoruz, lütfen ara veriniz. 
BAŞKAN — Birleşime 5 dakika ara veriyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al

kışlar) 

Kapanma Saati : 21.17 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 2-1.28 

BAŞKAN : Başkanvelrili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

IV.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
9.— 10 ilde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin 1 ilden kaldırılmasına, 9 ilde uzatılma

sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/863) (Devam) 
10. — Bitlis İlinde Olağanüstü Hal ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/864) 

(Devam) 
BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
10 İlde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin Uzatılması konusunda Sayın Bakan konuş

muş, sıra gruplar adına konuşmalara gelmişti. 
Gruplar adına ilk konuşmacı, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık. 
Buyurun Sayın Aşık. 

""- Süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, biz, bugün, burada 
Türkiye'nin en önemli sorunu olan güneydoğu sorununu, terörü, PKK'yi konuşmak için gel
dik. Ancak, güvenlik güçlerimizin canları pahasına kendilerini feda ederek yakalamış oldukla
rı teröristleri, görevindeki ihmal, beceriksizlik ve kusur sebebiyle hapisanelerden kaçıran bir 
Sayın Bakan hakkında, bu Yüce Meclisin denetim mekanizmasını işletmek istedik; mani oldunuz. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Siz hiç kaçırmadınız mı? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Oldu bittiyle, emrivakiyle, parmak çoğunluğuyla, meşruiyeti 

tartışılır ve bütün herkesin ittifakla kabul ettiği usulsüz bir oylamayla, Meclisin meşruiyetine 
gölge düşürdünüz. -

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — O size göre... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu şartlar altında... 
BAŞKAN — Sayın Aşık, birincisi, mevzumuz bu değil. 
İkincisi; oylama, usulüne uygun yapılmıştır. Lütfen zabıtları tetkik ediniz. (ANAP sırala

rından "Sözünü kesme" sesleri, gürültüler) 
ALİ ER (İçel) — Sen inanıyor musun?.. 
BAŞKAN — İnanıyorum. Hayatta, inanmadığım hiçbir işi yapmadım. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, kararınızı gözden geçirip düzeltmediğiniz tak

dirde, Anavatan Partisi Grubu olarak, Meclisin meşruiyetini savunan bir Grup olarak, o kara
rınızı protesto ederek, çalışmalara devam etmiyoruz ve konuşmamı burada noktalıyorum. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
ALt ER (İçel) — Bu gece sabaha kadar düşün; bütün bunlar senin zamanında oldu. 
(ANAP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Nereye gidiyorsunuz? (DYP sıralarından "Yürü, yü

rü!.." sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, sükûneti muhafaza edelim. 
İbrahim Bey, lütfen bağırmayalım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Uluç Gürkan, buyurun. 
Sayın Gürkan, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; bir Hükümet, bir tçişleri Bakanı düşünün ki, biraz önce, burada tanık olduğumuz or
tamda, tek bir sözü dahi anlaşılmadan, anlaşılmayacağını bilerek, olağanüstü hal gibi, Türki
ye'nin çok önemli bir konusunda konuşarak, durumu geçiştirmeyi göze alabiliyor... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Gürültüyü biz mi çıkardık?! 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bu, aslında, olağanüstü hâl uygulamasında, Hükü

met Programında ve Koalisyon Protokolünde var olan hiçbir şeyi yapmama iradesinin geçiştir
me, kaçma, o iddialardan kaçma, onları gerçekleştirme iradesinden sapma beyanıdır aynı 
zamanda. 

Evet, Sayın İçişleri Bakanı bekleyebilirdi; eğer, dinlenmeye, dinlenmesi gerektiğine inan
dığı tek bir sözü varsa, Mecliste sükûnet sağlanmasını bekleyebilirdi. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, Hükümetin o kısa izahtan sonra, tekrar konuşma imkânı var. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; atalarımız, Mustafa 

Kemal Atatürk ve arkadaşları, bu cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetini, bir ırk, bir kan, bir 
kafatası cumhuriyeti olarak kurmadılar; bir din, bir mezhep cumhuriyeti olarak kurmadılar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ya ne cumhuriyeti?!. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bir siyasî bilinç cumhuriyeti olarak kurdular. Ünlü 

şairimiz Nazım Hikmet'in de dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Türk ya da Kürt, 
etnik kökeni her neyse, Alevî ya da Sünnî; mezhebi, dinî inancı her neyse, bir ağaç gibi, tek 
ve hür; ama, orman gibi, kardeşçesine yaşasın diye kurdular. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, atalarımızın bize bıraktığı cumhuriyet mirası, cumhuriyet felsefesi 
budur. 

Şimdi, biz, ülkemizin belli bir coğrafyasında olağanüstü hal uygulamasına "tamam" ya 
da "devam" yönünde oylarımızı, iradelerimizi belli ederken, aslında, bu cumhuriyete, bize ema
net edilen siyasî bilinç cumhuriyeti mirasına ne kadar sahibiz, nasıl sahibiz; bu konuda da ken
di değerimizi sahiplenme ölçümüzü ortaya koyacağız. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal uygulamasını bugün 15 inci kez uygulayacağız; 5'i, 
yani, üçte biri bugünkü Koalisyon Hükümetinin sorumluluğunda olmak üzere İS inci kez uy
gulayacağız. Tıpkı Çekiç Güç uygulamasında olduğu gibi, belki, bazılarınca "son defa' edebi
yatına sarılarak; ama, gerçekten "son defa" olmasının da gereğini yapmayarak oylayacağız. 
Sözüm, hem Hükümetteki sosyaldemökrat ortağa hem de, burada olsalardı, sayısal Anamu-
halefete olacaktı. 

"Son defa" diyerek rol yapmayın, inandırıcı olamıyorsunuz, güven verici olamıyorsunuz. 
Bu şekilde "son defa" diyerek de vicdanınızı rahatlatma gibi bir ucuz anlayışa sapmayın. 
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Oysa, yapacağınız çok açık, yapmanız gereken çok açık, fazlaca zor da değil: Hükümet Prog
ramında ve Koalisyon Protokolünde öngörüleni, vaat edileni yapın; ama, unutturduğunuz bir-
buçuk yıllık sürede, belki kendiniz de unuttuğunuz için, ne dendiğini burada hatırlatmak ihti
yacını hissediyorum. 

Hükümet Programında ve Koalisyon Protokolünde demişsiniz ki... 
İSMET ATİLLA (Afyon) — Sen o zaman neredeydin? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — ... "Güneydoğu bölgesindeki terörü Hükümetimiz ke

sinlikle önlemeye kararlıdır. Bunun için de, demokratik rejim içinde kalarak, olağanüstü hal 
ve bölge valiliği düzenlemesi ve koruculuk sistemi gözden geçirilecek; suçsuz yöre halkına şef
katle davranılarak, devletle Hükümetin güven bağı yeniden kurulacak" 

Protokol ekinde de, "Demokratik bir hukuk devletinde de olağanüstü hal ve benzeri ku
rumlara başvurmak zaman zaman gerekli olabilir; ancak, bu kurumlar yıllarca sürerse, etkin
liklerini yitirebilirler. Devletin resmî bilgileri elde edildikten sonra, Hükümet, bu konuyu te
melden alacak ve çözüme kavuşturacaktır. Bu çerçevede, yeni ve etkin, siyasal, ekonomik, sos
yal, hukuksal ve dış politika önlemlerine başvurulacaktır. Ayrıca, uygulanmakta olan korucu
luk sisteminin ve bölge valiliğinin yarar ve zararları da değerlendirilip, yeni kararlara varıla
caktır. Bölgenin kalkınması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, 
haksızlıkların önlenmesi politikamızın temelini oluşturacaktır" denmekte. Doğrudur, yerin
dedir bu söylenenler. 

"Neredeydiniz" dediğiniz zaman, bu söylenene, gereği yapılmak üzere bizim güvenoyu-
muz vardır; ama, gereği yapılmak üzere... Unutmak, sapmak, caymak için değil... (CHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugün, uygulama, demokratik rejim içinde değildir, şefkat yoktur. 
Olağanüstü hal bölge valiliği ve koruculuk sisteminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili ihtiyaç or
taya çıkmıştır, açıktır, belirgindir; ama, bunu yapmaya dönük bir siyasal irade, ne Hükümette 
ne de Hükümeti oluşturan siyasî partilerin gruplarında yoktur ve birbuçuk yıllık uygulama, 
ne yazık ki, halkın devlete plan güveninin pekiştiği değil, güvensizliğin arttığı bir uygulama 
olmuştur. 

"Son defa" diyerek, bugüne kadar birbuçuk yılı boşa harcadınız. Daha ne kadar boşa 
harcayacaksınız? Bunun muhasebesini lütfen vicdanlarınızda ciddî olarak yapın. 

Değerli milletvekilleri, siz de biliyorsunuz, olağanüstü hal çare değildir. Çare değildir; çünkü, 
güneydoğuda yaşanan sorun, tek boyutlu bir güvenlik sorunu değildir. Bu kadar basit değildir 
mesele. Olayın ekonomik ve sosyal boyutu vardır; gün geçtikçe daha da ağırlaşan ekonomik 
ve sosyal boyutu vardır, tnsan haklan, demokratikleşmeyle ilgili, etnik kimlik sorunuyla ilgili, 
tanınmanın gereğini yapmakla ilgili ciddî boyutları vardır. Bütün bu konularda da, bugüne 
kadar izlenmiş olan hatalı politikaların, yenileşme ve değişme ihtiyacı vardır. Demokratik bir 
anlayışla yenileşme ve değişme ihtiyacı vardır. Koalisyon Protokolünde ilk adımları atılan; ama, 
gereği yapılmayan, yaptırılmayan yenileşme ve değişme ihtiyacı vardır. 

Olağanüstü hal uygulamasına, bütün bunları göz ardı edip sığınmak çare değildir. Hepi
miz birlikte yaşıyoruz olayları. Olağanüstü hal, sorunu bütün bu boyutlarıyla kavramak konu
sunda yetersiz kalmıştır. İddialı olduğu terörü önleme konusunda fevkalade yetersiz kalmıştır. 
Terör mücadelesinde de başarısız bir alet olduğunu artık görmeniz, algılamamız için daha faz
la kan dökülmesine icazet vermeyelim değerli milletvekilleri. 
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Yalnızca başarısız olsa da iyi; olağanüstü hal uygulaması, bu Hükümetin elindeki uygula
ma anlayışıyla, terörün oluşumunu kolaylaştırmaktadır, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
tadır, bölücülüğe zemin hazırlamaktadır. Bu gerçekleri görüp, düşünmeniz ve yeniden, unut
tuğunuz, size belki unutturulmak istenen Koalisyon Protokolündeki anlayışa geri dönmeniz 
gerekiyor. Uygulamanın mantığı bu. 

Bakın, ANAP'tan devraldığınız Olağanüstü Hal Yasasının 2 nci maddesi ne diyor : "Bu 
kanun, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına ilişkin halleri 
kapsar." 

Burada mantık şu : Terörün önlenmesi için, demokratik hak ve hürriyetleri sınırlamak 
gerekir; mantık budur. Bu mantığın sonucu da, değerli milletvekilleri, -kendemizi aldatmayahm-
şudur; Terör, demokratik hak ve özgürlüklerin ürünüdür. 

Bunu değiştirmemiz lazım. Çünkü, bu mantık sakattır, çarpıktır. Olağanüstü hal uygula
masını da, teröriste ve teröre karşı değil, sınırladığınız, durdurduğunuz; ama, aslında koruma
nız gereken, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine karşı yöneltmiş oluyorsunuz. ANAP'tan 
devralınan bu çarpık mantığı sürdürmek, güneydoğuda sorunlara çözüm getirmez, çare olmaz. 

Demokratikleşme yolunda pek çok yasanın hazırlığının lafını duyuyoruz; ama, kendisini 
görmedik. Ne yazık ki, Olağanüstü Hal Yasasının bu çarpık mantığını düzeltmek konuşunda 
bir girişimin lafını dahi duymadık. Aynen devam ettirmek iradesi, Hükümete, dolayısıyla Hü
kümete destek veren siyasî parti gruplarına hâkim gibi görünüyor. 

Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, yasa koyucu olarak bizim görevimiz, vatan
daşın temel hak ve özgürlüklerini korumaktır, korumaya engel her ne varsa temizlemektir, de
mokratik hak ve özgürlüklerin kullanımıyla ilgili bütün istisnaları yok etmektir, kaldırmaktır. 

Bunu yapmamak, bunun gereğini yerine getirmemek, gereğini yerine getirmeden olağa
nüstü hale devama boyun eğmek, çözümsüzlüğün çözümüdür değerli milletvekilleri. 

Oysa, çözüm vardı... Olağanüstü hal kalkarsa, hiçbir şekilde, meydan, teröre ve teröriste 
kalmaz. 

Bu gerekçe de bir bahanedir, kaçış bahanesidir; Koalisyon Protokolünden kaçma, cayma 
bahanesidir. 

Terörü doğrudan hedef alan, vatandaşı değil, terörü hedef alan; vatandaşa, etnik kökeni 
farklı diye, Kürt diye, potansiyel terörist muamelesi yapmayan bir anlayış, temel hak ve özgür
lükleri korumaya dönük bir anlayış, pekala bu soruna çözüm getirebilir; ama, daha vahimi, 
bu anlayışa yaklaşmak bir yana, ANAP'tan devralınan çarpık mantığı daha da çarpıklaştıran 
bir anlayışa sürükleniyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüden anlatıldı; Silvan'da bir yüzbaşı, cinayet siparişi veri- » 
yor! Bu devlet, onu görevden alıp, yargılama konusunda acz gösteriyor... Buna hakkınız yok!.. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Anarşistlerin ifadesi o. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bu kürsüde, İçişleri Bakanı da onayladı... 
Muş'ta, savcının iddianamesi : "MİT görevlileri, insanları enselerinden kurşunluyor." 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — MİT görevlisi adam öldürmez. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Savcının iddianamesini, söylüyorum sizin hüsnü ku- • 

runtunuzdan bahsetmiyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — iftira atma... 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Başbakanlık, açılan adlî soruşturmayı, "MİT görevli
lerinin kimlikleri gizlidir" diye erteliyor, donduruyor. Savcının iddianamesi... Başbakanınız Sü
leyman Demirel'in ya da adına birisinin imzaladığı yazıyı, söylüyorum. En vahimi de, 300'ü, 
iki yerleşim bölgesinde, Silvan'da... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — PKK'nın avukatlığını yapma. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — PKK'nın avukatlığını değil ama, çanaklığını sizin po

litikalarınız yapıyor. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — PKK'nın avukatlığını yapıyorsunuz. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — En vahimi de, toplam 300'ü aşkın faili meçhul cinayet 

yalnızca iki yerleşim bölgesinde; Silvan ve Batman'da. Toplam 500 faili meçhul cinayet konu
sunda devlet, halka güven verecek bir irade gösterememektedir. 

Değerli milletvekilleri, göç var... PKK'ya kim zemin hazırlıyor? Diyarbakır'ın nüfusu, bu
gün, olması gerekenin iki katı. İnsanlar, köydeki üç beş koyununu, hayvanını, son kışlığını alıp, 
Diyarbakır'a göçmüşler... Bitiyor o para, bitiyor o kışlık... Ne yapacak bu insanlar? Hangi 
önlemler alınacak?.. 

PKK'nın genişlemesine, terörün yayılmasına hangi aymazlıkların çanak tuttuğunun vic
dan muhasebesini doğru yapın; ucuz bir şekilde, sağa sola suçlama yapmayın. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — İstanbul'a niye gidiyor? Anadolu'ya gelse 
ya... Ora da memleket... • 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bu söylediğiniz anlayış mı?!. 
BAŞKAN — Sayın türkoğlu, lütfen... 
H. ÜLUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bu söylediğiniz anlayış mı?!. İnsanların toprakların

dan kopmamasını, göç etmemesini sağlamak Hükümetin görevi değil mi, bu Meclisin görevi 
değil mi? 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Yalan söylüyorsun orada... 
BAŞKAN — Adnan Bey... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bu görevden kaçacaksınız, sonra da "İstanbul'a gitsin" 

Yol parasını sen mi vereceksin?!. (CHP sıralarından alkışlar) 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — O, buraya geliyor, sen mı veriyorsun pa

rasını?! 
BAŞKAN — Adnan Bey, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim; karşılıklı konuşmayalım... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın İçişleri Bakanı burada 

ne dedi, anlayamadık; ama, herhalde, terörün belinin kırıldığından, terör mücadelesinde belli 
başarılar sağlandığından bahsetti... öyle tahmin ediyorum, geçmişte de öyle söylüyordu... 

Şunu, bütün siyasal kaygılardan arınarak, çok ciddî olarak düşünün : Kırılan, terörün be
li filan değil; kırılan, demokrasi umududur; kırılan, insan hak ve özgürlüklerinin kullanımına 
olan, kullanılabileceğine olan güvendir. Buna hakkınız yok; hakkınız olmamak gerekir. 

Şu an, belki bir sükûnetten bahsedebilirsiniz; ama, bu sükûnet, hiç unutmayın ki, Latin 
Amerika ülkelerinde geçmişte çok fazla örneğini gördüğümüz, korkuya dayanan bir sükûnet
tir, terörü, karşı terörle, o da yetmedi, Hizbullah gibi alternatif terörle bastırmaya dönük, yan
lış, çarpık politikalardır, değerli milletvekilleri. (CHP ve HEP sıralarından alkışlar) 

Bakın, bu noktada, öyle görünüyor ki, bir kısmınıza bunları anlatmakta güçlük çekece
ğiz; ama, değerli milletvekilleri, sosyaldemokratların eşitlik anlayışı -Koalisyonun sosyaldemokrat 
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ortağına sesleniyorum- Türkiye'nin belli bir coğrafyasında, sırf, insanların etnik kökenleri farklı 
diye, onlara olağandışı bir rejimde yaşama mahkûmiyetini kabul etmez; buna boyun eğmez, 
bunu içine sindiremez. Güneydoğuda, olağanüstü haliyle, bilmem nesiyle, her şeyi denenmiştir 
askerî çözümlerin; bir tek şey denenmemiştir, o da demokrasidir. 

Şunu çok iyi bilelim : Eğer Diyarbakır'da, Silvan'da, Midyat'ta, İdil'de, Şırnak'ta, Ciz
re'de demokrasi yoksa, biz Ankara'da da demokrasiyi koruyamayız, kollayanlayız. 

Hepinize saygılar. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cemalettin Gürbüz, buyu

run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Meclisimize defalarca getirilmiş olan, olağanüstü halin belli süre daha uzatılması teklifle
rini her görüştüğümüzde, inanıyorum ki, millctvekillerimizin hemen tamamı konuya çok du
yarlı olmuşlar, verecekleri kararın olumlu ya da olumsuz olması ötesinde, herkes ülkemiz ve 
halkımız için en yararlı gördüğü, en yararlı olduğuna inandığı yönde oy kullanmaya çalışmış
tır. Bu konuda en büyük eksiğimizin, meseleyi, politikadan uzak ve siyasal rahatlık içerisinde 
konuşamamak olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Beni en çok üzen şey, bu konu üzerinde politika yapılmaya çalışılması, konuyu derinleme
sine çözme yönünde yeterli araştırmayı yapmaktan sakınılması, partiler üstü bir sorun olarak 
görülmeme eğiliminde ısrar edilmesi olmuştur. 

inanınız, bugün, siyasî partilerimizin hemen hepsinin, bölgedeki sorunu yerinde görme, 
izleme, yüz yüze görüşme ve çözüm bulmada gayretli olması, beni ve Partimi ziyadesiyle mem
nun ettiği gibi, konudan doğrudan etkilenen bölge halkı üzerinde de olumlu etkiler bırak
maktadır. 

Ümit ediyorum ki, konu hakkında gerekli duyarlılık, tüm siyasî partilerimizde devamlı 
olur; bu konuda önyargısız ve rahat, aynı oranda sorumluluk duygusunun ağır bastığı yakla
şımlar, süreklilik arz eder, böylece, hem ülkenin bütünlüğünün hem halkın huzurunun sağlan
masında önemli mesafeler alınır. Buna inandığımı tüm içtenliğimle ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü halin uygulandığı, şimdi de aynı uygulamanın uzatıl
ması teklif edilen bölgedeki bazı illerde incelemeler yaparak, birçok insanla yüz yüze temas 
etme, bölgedeki durum hakkında biraz da bilgi sahibi olma imkânına kavuştuğumu sanıyorum. 

Bugün, bölgede inceleme yapan hemen herkesin kabul etmesi gerektiğine inandığım bir 
tespitim şudur ki, yaşanan olaylar ve gelişmeler konusunda kesin, net ve en doğrusu olduğunu 
iddia edebileceğimiz şeyler söylemek, oldukça zordur; ama, açık ve net bir şekilde görünen 
ve söylenen bir şey vardır ki, tüm insanlarda, korku, umutsuzluk, güvensizlik ve isyan duygu
ları belirginleşmeye ve ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Bölgede terörün etkisini görmek, tespit etmek ya da hissetmek için özel bir araştırma yap
maya dahi gerek yoktur. İl merkezlerinde ya da ilçe merkezlerinde, güpegündüz, herkesin için
de ve gözü önünde, gizlenme ihtiyacı dahi hissedilmeden insanlar öldürülebilmektedir ve hiç
bir insan, tanığı olduğundan şüphe dahi edilmeyen olaylara, tanıklık yapamamaktadır. 

Kırsal kesimlerdeki köyleri ve mezraları, PKK baskısından koruma amacına yönelik oldu
ğu gerekçesiyle uygulamaya konulan koruculuk sistemi, bölgenin özelliği, mevcut aşiret yapısı 
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ve koşulları gözden uzak tutulduğu, korucular üzerinde yeterli ve etkin denetim ihmal edildi
ğinden, insanları koruma aracı olmaktan çıkmakta; aksine, ikinci bir baskı cephesi açılmasına 
neden olmaktadır. 

PKK terörüyle ilgili önlemler dışında başkaca gelişme ve tehlikeler hesaba katılmadığın
da, değişik birtakım örgütler de, en az o kadar tehlikeli olmaya, en az o boyutta eylemler yap
maya ve ülke bütünlüğünü, rejimi tehdit eder boyutlarda güçlenmeye başlamaktadırlar. 

Ülke genelinde pek duyulmayan; ancak bölgede acısı çok net hissedilen ölüm olayları, ar
tık, her ilçede, yüzler, ikiyüzler boyutlarına ulaşmış ve halen de aralıksız sürmektedir. 

Bu durum, hepimiz için elbette ki, çok derin üzüntü kaynağı olmaktadır, ama bizim üzül
mekten çok daha öte yapmamız gereken şeylerin bulunduğunun, bunun bize verilmiş bir görev 
olduğunun altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek istiyorum. 

Bölgede gelişen olaylar nedeniyle, çok yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunulduğu da 
görülmektedir. * 

Terörle mücadele edilmelidir ve edilecektir de; ancak, her yanlış uygulama, her yanlış adım, 
her sonuçsuz girişim, malzeme olarak kullanılmakta; neticede, bölge halkıyla devletin arasın
daki ilişki, zayıflatılarak, güven duygusu ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Devletin buna 
katkısı olmamalıdır. Bu konuda çok hassas ve titiz davranmak gerektiği de açıktır. 

PKK'ya karşı Hizbullah diye adlandırılan bir örgütün faaliyette bulunduğu ve bu örgüt 
mensuplarının güvenlik güçlerince korunduğu inancı, çok yaygındır. Bunun böyle olmadığı, 
yetkililer tarafından defalarca belirtilmiş olmasına rağmen, belirmiş olan yaygın inanç halen 
güncelliğini ve geçerliliğini korumaktadır. 

insanlarımıza benzeri açıklamalar yapmak yanında, somut sonuçların da gösterilmesi çok 
daha iyi sonuç verecektir. Uygulamanın olduğu illerde görüşülen yetkililer, değişik kaynaklı 
kişilerin çok iyi bilindiğini belirtmektedirler. O zaman, eylemlerin yapılış şekli ve yöntemleri 
de belli olduğuna göre, faillerinin tespiti ve yakalanmasının çok daha kolay olması gerekmez 

, mi? Alınan sonuçlar ile açıklamaların doğru orantılı olduğunu söylemek, pek kolay olma
maktadır. 

Bölgede etkisi hissedilen işsizlik, son günlerde il ve ilçe merkezlerine yapılan yoğun göçler 
neticesinde, nüfus oranlarında oluşan patlamalar nedeniyle, etkisini daha da fazla hissettir
mektedir. İşsiz gençlerin, bu durumları nedeniyle, istismarları da kolaylaşmaktadır. İnsanlar, 
mevcut ortamda güven duygularını da kaybetmeye, giderek devletten uzaklaşma eğilimine gir
meye başlamaktadırlar. Bu konuda çok ciddî tedbirlerin düşünülmesi gerekmektedir. 

Belirtilen şartların, bölgede olağan bir hal bulunmadığının göstergeleri olduğu söylenebi
lir; bu nedenle de, hemen, olağan şartlar içermeyen bölgeye olağanüstü hal uygulamanın da 
doğal olduğu sonucuna erişilmeye çalışılabilirse de, biz bu konuda daha önce de çok söylenmiş 
bazı konuları tekrar dikkatlere sunma gereğini duyuyoruz. 

Olağanüstü halin mevcudiyetinin asıl kaynağının, PKK terörünün ilgili illerdeki yoğun fa
aliyetleri olduğunu biliyoruz. O zaman, bu faaliyetlerin etkisiz kılınması asıl amacımız olmalı
dır. örgütün bugün uyguladığı propaganda yöntemi de gözden uzak ututulmamalıdır ki, so
nuç daha verimli olsun. Zaten örgütün baskısından bunalmış insanları, yanlış mücadele yön
temleriyle yeniden o örgütün kucağına atacak sonuçlar verebilecek uygulamalarda ısrar etme
mek gerektiğine inanıyoruz. 
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Mücadelede yalnızca askerî ve polisiye yöntemler uygulamak, olumlu sonuç almaya yet
memektedir; bunu Hükümetin de değerlendirdiğini, konuyla ilgili yeni çalışmalar yaptığını mem
nuniyetle görüyoruz ve kısa zamanda uygulamaya konulmasını bekliyoruz. 

Uzun süredir denenmiş; ancak beklenilen iyileşmeyi sağlayamamış uygulamalarda ısrarın 
doğru olduğunu, kimsenin de söyleyeceğini sanmıyoruz. Gerçi, bu konuda bir tespitimi de be
lirtmeden geçmek istemiyorum. 

Terörün boyutu büyümeden gerekli dikkat ve özen gösterilmediği içindir ki, bugün çözü
mü güçleşmiş, bu arada^ değişik nedenlerle masum birçok insanımız da, ya ölmüş ya yaralan
mış ya da evinden ve yurdundan olmuştur. Geçmişte, etnik ve mezhepsel kırgınlıklar konusun
da duyarlı olunsaydı, politik malzeme yapılmak yerine, demokratik süreçler rahat işletilebil-
seydi, bugün belki de güneydoğu ya da Kürt sorunu gibi bir sorunumuz, büyük olasılıkla ol
mayabilirdi; ama, bugün, sorun mevcudiyetini koruyor ve konuya çözüm bulma yükümlülüğü 
bizlerin omuzlarında duruyorsa, birbirimizi suçlama, birbirimize saldırma veya konuya ilgisiz 

. kalma yöntemleri yanlış olacaktır. 
Sorunun gelişimi dikkatlice izlenmeli ve yine çözümü konusunda gerekli toplumsal ve de

mokratik.süreç başlatılmalıdır. Buna tüm siyasî partilerimizin ve parlamenterlerimizin katkı 
sağlaması; cesur, kararlı ve sabırlı olunması olumlu etkiler yapacaktır. 

Koalisyon Protokolünün ve Hükümet Programının bu konuda yeni bakış açıları ve de
mokratik açılımları içerdiği muhakkaktır. Bu konuda çabalar olduğunu da biliyoruz. İnanıyo-

. ruz ki, bu sürecin başlatılmasının şartları oluşmuştur ve Hükümetimiz de kararlı bir şekilde 
olumlu adımlar atacaktır. 

Bir bölgenin halkına en önce devletinin sahip çıkması; onun, başta kimliği olmak üzere, 
anadil, kültür, tarih, folklor ve inançlarını koruma istemlerine fırsat tanıması gerektiği gerçeği 
unutulmamalıdır. Aksi takdirde, illegalite güçlenir ve haklılık kazanır. 

Üniter devlet yapısının tarifi çok iyi yapılmalıdır ki, bunu yanlış tarif etmek isteyenler ba
şarılı olamasın bu kavramın kimlik inkârı olduğu yolundaki yaygın propaganda etkisiz kılına-
bilsin... Bu konuları önemli görüyor ve kamuoyunun dikkatlerine bir kez daha sunuyoruz. 

Teröre şöyle ya da böyle bulaşmış; ancak, yaptığının doğruluğuna inanmayan birçok insa
nın da var olduğunu görmekteyiz. Devletin, güçlü olduğu kadar da şefkatli, âdil, yerine göre 
de bağışlayıcı olduğunun da gösterilmesi, olumlu sonuçlar verebilecektir. Birçok aile bu konu
da talepkârdır ve bir çıkış yolu arayışındadır. Bu oluşumun da 'samimiyetle değerlendirilmeye 
çalışılması düşünülmelidir. -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör örgütünün en etkili kozu ve malzemesi, kendi 
terörünü haklıymış gibi gösterebilmek için, devletin de benzeri eylemlerde bulunduğu propa-
fandasını yaymaya çalışmasıdır. 

Bugün artık herkesin yüksek sesle, söylediği bazı şeyler vardır ki, bu da, gizli kalmış, ay-
dınlatılamamış kimi olaylarda devletin de parmağının olabileceği fikridir. Çok sayıda insanın 
zihninde takılı bu fikrin karşı propaganda olduğunu söylemek, konuyu gündemden kaldırma
ya yetmemektedir; devlete duyulan ve duyulması gereken güvenin azalmasını engellemede de 
gerektiği kadar işe yaramamaktadır. Bu nedenle, eksiğimiz ne ise, ciddî olarak telafisine çalışıl
malıdır. Bu konuda açıklığı olabildiğince sağlamak en doğru yoldur. 
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Terörle mücadelede çok zor ve ağır şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerinin, gerek 
malzeme, imkân, teçhizat ve gerekse moral yönden desteklenmesi gerektiği bir gerçektir. Aksi 
halde, görevlerinde zafiyete düşmeleri ve başarısız olmaları kaçınılmazdır. Bu bakımdan, her 
türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ve bunu bir görev olarak kabul ettiğimizi belirtmek 
istiyorum. 

Bunun yanında, yapılan görevin önemi de belli olduğuna göre, bu görevin suiistimalleri
nin önüne geçilebilmesi için, kamuoyundan gelen yakınma ve taleplere de önem verilmeli ve 
duyarlı olunmalıdır. Çünkü, gayet açıktır ki, bu tür şikâyetlerde, vatandaşın, yapılan propa
gandanın etkisiyle, gideceği kapı pek yoktur. O zaman da, devletin zafiyeti söz konusu olacak
tır ve diğer zararlı eylemler kadar zarar verecektir. Bunun bilincinde olmak ve bunu hiçbir za
man ihmal etmemek gerektiğine inanıyorum. Bu, devleti güçlendirecek, kendisine olan inancı 
ve güveni artıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, yine bir konu vardır ki, yeteri kadar üzerinde durulduğu kanaatin
de değilim. Bölgede, terör uzun süredir gündemde olduğu halde ve olağanüstü hal uzun za
mandır uygulamada bulunduğu halde, sorun henüz çözülememiştir. 

Kanımızca, konuyu kamuoyuna mal etmek ve değişik bakış açıları kazandırmak açısın
dan toplantılar düzenlenmeli, toplumda söz sahibi kişiler, kuruluş temsilcileri, bilim adamları 
ve politikacıların da katılımlarıyla sorun tartışılmalı, çözüm birlikte bulunmaya çalışılmalı di
ye düşünüyorum. Hem bölge insanına ulaşılması ve hem de konunun yörede tartışılması ilgiyi 
artıracak ve konuşulanlar halka daha rahat yansıyabilecektir. Bunun yararlı olabileceği düşün
cesindeyim. 

En önemlisi de, bölgede, tek başına PKK'nın fikirlerini yayması engellenecektir. 
Yasağa duyulan ilgi, hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalı, yasaksız demokrasinin top

luma sağlayacağı kazanımlardan vazgeçilmemelidir. 

PKK'nın sık sık ve yüksek sesle, ayrılıkçı olmak istemediğini, ayrı devlet istemediğini söy
lemek zorunda kalması, boşuna değildir. Bölünmeyecek kadar iç içe olmuş, kaynaşmış Kürt 
ve Türk insanının bütünlüğü ve bölünmezliği doğal, bölünmesi ve ayrılması yapay olacaktır. 
Demokratik girişimlere devam edilmelidir. Teşhisi doğru yapılmış, tedavisi gerçekçi olan ve Hü
kümet Programında gösterilen yöntemle başarıya önemli adımlar atılacağına inanıyoruz. De
mokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gereği olan, kişilerin özgürce gelişmesi hedefi yaka
lanacak, güneydoğu sorununun yanında, başkaca sorunların çözümünde de ilerleme kaydedil
miş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda da değindiğim gibi, Hükümetin bu anlayış içerisinde ol
duğunu biliyoruz. Bunu, yazılı vaat ve taahhüt altına aldığı da bilinen bir gerçektir. 

Bugüne kadar başarıya ulaşmamış olağanüstü hal uygulamasından, çok yakın bir gele
cekte vazgeçileceğine inanmak istiyoruz. 

Bu nedenle, SHP olarak, Hükümete verilen destek ve güven çerçevesi içerisinde, getirilen 
öneriye olumlu oy vereceğimizi belirtir, bunun son olması dileğiyle Yüce Heyetinize en derin 
saygılarımı sunarım. (SHP ve-DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sezai Özbek. 
Buyurun Sayın Özbek. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ı' • 
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DYP GRUBU ADINA AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; uygulanmakta olan olağanüstü halin, Elazığ İlinin kapsamdan çıkarılması ve Bit
lis İlinin kapsama alınmasıyla, dört ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi Üzerin
de konuşmak üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yü
ce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Konuya girmeden önce, biraz evvel Meclisimizde vuku bulan hadiselere bir iki cümleyle, 
kısaca değinmek istiyorum. 

Çok önemli olan bir konu üzerinde, gece gündüz çalışarak, günlerce çalışarak hazırlan
dık. Tüm muhalefet partilerinin de sözcüleriyle beraber, grup sözcüleri olarak, çok hayatî bir 
konunun, gerek geçmiş dönemlerdeki uygulamaların gerekse Hükümetimiz döneminde uygu
lanan politikaların olması lazım gelen noktalarının bir tespitini yapıp, birlik ve beraberlik içe
risinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde eksi 25, eksi 
30 derecede görev yapan kahraman silahlı kuvvetlerimizin ve polislerimizin nasıl arkasında ol
duğumuzun bir ifadesini de burada, en azından gerçekleştirmek arzusu içindeydik. 

Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, daha dün akşam özel bir televizyon
da, Sayın Güneri Cıvaoğlu'nun hazırladığı bir programda, geniş açıklamalarda bulundu. Ken
disini dikkatle takip ettim. 

Söylediği sözlerin içerisinde çok önemli bulduğum bir cümle var. Sayın Yılmaz diyor ki; 
"Geçmişte çok kötü örnekleri vardı. Biz, Anavatan Partisi olarak hırçın muhalefete kesinlikle 
karşıyız." Evet, bunlar, çok açık ve bariz olarak kullandığı, söylediği ifadelerdir. 

Burada, iftar öncesi oturumda, müzakerelerin sonunda yapılan bir oylamaya itirazlar ya
pıldı. Bir oylamaya itirazın ne şekilde yapılacağı, İçtüzüğümüzde açık olarak belirtilmiştir. Bu, 
açıkça bellidir. Burada milletvekilleri, hem Yüce Meclise hem tarihe karşı konuşma yaparlar. 
Biraz evvel gürültüden dolayı sözlerini anlayamadığımız Sayın İçişleri Bakanımızın konuşma
sını tarihe yapılmış bir konuşma olarak kabul ediyor, kendisine şükranlarımı arz ediyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Burada, kaba kuvvetle fiilî bir durum yaratılmıştır. Hükümetimizin İçişleri Bakanının ko
nuşmaları esnasında, cumhuriyet döneminde görülmemiş bir şekilde, burada, bir haksız itira
zın ifadesi olarak, sıra kapaklarına vurmak suretiyle, bu Parlamentoyu, âdeta bir şehir stadyu
muna çevirmişler, bu Yü'ce Meclisin çatısı altında hiç görmek istemediğimiz, eskiden de örneği 
olmayan bir tutum ve davranış içinde olmuşlardır. 

Dün akşam televizyonda, milletimizin gözlerinin içine baka baka, "hırçın muhalefete ke
sinlikle karşıyız" ifadelerinin tamamen dışında bir davranışla, burada, milletin ve Parlamen
tonun gözü önünde suçüstü yakalanmışlardır. Kendilerini kınıyorum ve teessüflerimi ifade edi
yorum! (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, yıllardır devam eden bu konu hakkında, Meclis zabıtlarına geç
mesi bakımından, görüşlerimi İfade etmek istiyorum. Muhalefet partilerimiz ısrarla hep bunu 
kullanıyorlar; biz de, Koalisyon Hükümeti olarak görevi devr aldığımız 1991 Kasım sonu itiba
riyle, bölgede yaptığımız incelemelerin sonuçlarını Meclis zabıtlarına geçirmek ve Yüce Heye
tinize arz etmek istiyorum. 

Müsaade ederseniz, Hükümetimizin güvenoyu aldığı Kasım 1991 tarihi itibariyle durum 
ne imiş; onu ifade edeyim : 
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Hükümetin güvenoyu almasından sonra, yani yılbaşı döneminde, ben ve iki milletvekili 
arkadaşımla Malatya, Elazığı ve Diyarbakır illerine bir inceleme gezisi yaptık. Bilahara, Sayın 
Başbakanımızın ve Başbakan Yardımcımız Sayın İnönü'nün talimatlarıyla; Doğru Yol Partisi 
Grubundan ve SHP Grubundan 12 milletvekili arkadaşımızla, yılbaşı sonrası ve yine böyle, 
mübarek ramazanın on onbeş gün öncesinde, bölgede, yedi sekiz günü kapsayan bir inceleme 
daha yaptık. Alan itibariyle, milletvekili arkadaşlarımız, 6'şar 6'şar ayrıldık. Benim daha ön
ceden gittiğim Malatya ve Elazığ vardı, onun dışında da, grup olarak, Diyarbakır, Şırnak, Ciz
re, Mardin, tdil ve Kızıltepe'de değerlendirmelerimiz ve tespitlerimiz oldu. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinde bulunan bazı milletvekili arkadaşlarımız da o zaman 
SHP milletvekilleri olarak bizim heyetimizdeydiler. 'Aramızda, bölge milletvekili olan değerli 
arkadaşlarımız vardı. 

Arz edeceğim konu, Koalisyon Hükümeti olarak devraldığımız tablonun en bariz, açık 
ve kısaca özetlenmiş şeklidir. 

Diyarbakır : Saat 16.00'dan sonra hayat duruyor, herkes evinde. Kenar mahallelerden', yat
tığımız otelden duyulacak şekilde, geceleri taciz atışları var. 

tdil : Sayın milletvekilleri, inanın, anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Önde, çoluk 
çocuk, değerli evlatlarımız, bir grup; arkada kadınlar, yaşlı teyzelerimiz; onun arkasında po
şular içerisinde ve muhtemelen silahlı, PKK'nın kadın ve erkek militanları... Sopanın ucuna 
bir renkli bez bağlamışlar, ellerinde resimler, posterler... Şaşırdık kaldık! Devletin kaymakamı, 
oturduğu kaymakamlık hizmet binasının etrafına, bir kurşun isabeti tehlikesine karşı yüksek 
bahçe duvarları ördürmüş... 

Ben bunları söylüyorum, söylüyorum, anlatıyorum; ama, bunları dinleyecek arkadaşları
mızın olmamasını da kınıyorum değerli milletvekilleri! (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar, RP sıralarından "Şov yapma" sesi) 

Muhterem milletvekilleri, değerli arkadaşlar, gerçek bir tespit yapıyoruz; bunun şovla ne 
alakası var?!. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Özbek. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Gerçek olan bir durumun değerlendirmesini ya
pıyoruz, Meclis zabıtlarına geçmesi bakımından. 

Muhalefet partileri olarak, ısrarla, Koalisyon Hükümetini kurmuş ve üç beş aylık idare
den sonra olağanüstü hali getirmişiz gibi düşünüyorsunuz... Bir milletvekili arkadaşınız ola
rak, burada otururken, bazen kendi kendime, "Acaba bu memleketi on senedir bizler mi yöne
tiyoruz?" diye düşünmüşümdür, tnanın böyle... "Vur abalıya" gidiyor... Yani, nedir, ne değil
dir; bunun bir mizanını yapıp bazı gerçekleri ortaya koymamız lazımdır. 

. OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Bunun hesabını millet görür... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) —, Ben, kimseyi, burada kınamak, küçültmek için 
bu ifadeleri kullanmıyorum; ama, bir milletvekili heyeti olarak gezdiğimizde, bölgemiz insan
larının ne derece sıkıntı içerisinde oldukları gerçeği üzerinde durmak istiyorum. 

Burada yapılmak istenen, devletin silahlı kuvvetleriyle oradaki masum vatandaşı karşı kar
şıya getirmek, belki de, güya haklarını savunduklarını iddia ettikleri hemşerilerinin elli tanesi
nin, yüz tanesinin katledilmesini sağlamak ve bunu, yurt içinde ve yurt dışında devletin aleyhi
ne kullanmak için tezgahlanmış oyunlardır. Bunlar devamlı olarak bu şekilde yapılıyor. 
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Şırnak'a geçelim : Heyet olarak oraya gideceğimiz günden bir gün önce, akşam, bir trafik 
polisi -Allah rahmet eylesin- nöbet kulübesinde şehit edilmiş. Yine, hamile bir polis eşi, kocası 
nöbette olduğu bir sırada, iki çocuğuyla evinde otururken, elleri kırılası hain PKK teröristle
rince, soba bacasından el bombası atılması sonucu evin duvarı kıyılmış. Biz de heyet olarak 
oraya gidiyoruz... Ne kadar dükkân varsa, Cizre'de, gece camları kırılmış. Kimler tarafından 
kırıldığı da belli, tş, hadise çıkarmak, bir olayı saptırmak; anlaşılan o. Çünkü, iddia edildiği 
gibi -bugün binlerce askerimiz, güvenlik gücü mensuplarımız geçici köy korucularımız, polis
lerimiz şehit oluyor- şehit olduklanyerlerde, hiçbir polisin eline sopa alıp da esnafın camlarını 
kırdığı vaki değildir; buna inanmamız da mümkün değildir; fakat uygulanan senaryo da budur. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Şimdi gidin görün... . 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Gittik, gözlerimizle gördük. Ben, duyduklarımı

zı değil, yaşadıklarımızı arz ediyorum zatı âlinize. ~ 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — İnşallah birlikte gideriz. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Çok memnun olurum kıymetli milletvekilimiz. 

İdil'in ve Güçlükonak'ın, Şırnak veya Mardin'e bağlanmasıyla ilgili gözlem heyeti olarak üç 
beş arkadaşla birlikte inşallah Ramazan Bayramı öncesi bölgeye gitmeyi arzu ediyorum; ama, 
belki bayram sonunda Bölgeyi ziyaret edeceğim. Ben de sizleri davet ediyorum, buyurun bera
ber gidelim... 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — inşallah. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — İnşallah, beraber gidelim. 
Cizre'ye gittik... Halk saat 11.00 -15.00 arasında 4 saat sokağa çıkıyor. Vatandaşımız, hem-

şerilerimiz 24 saatin 19-20 saatini evinde geçiriyor. 
Kızıltepe'de durum aynı. Mardin'de geceleri sabaha kadar taciz atışı yapılıyor, Biliyorsu

nuz, Kızıltepe, konumu itibariyle, bir dağın üzerinde ve birbirine çok sıkışık bir yerleşim yapı
sına sahiptir. Arzu edildiğinde, silah atarak, üç beş sokak ileriye anında geçmek ve kaybolmak 
mümkündür. Aynı durum Mardin'de de vardır. 

Gezdiğimiz bu bölgelerdeki bütün turistik tesisler, imalathaneler, fabrikalar kapalı ve mil
let büyük bir korku içerisinde. Maalesef, ne planlanan ne de uygulanan hiçbir ekonomik ted
birin görünürde esamesi yok. Geçmişte ANAP iktidarlarınca devamlı olarak söylenilen, "po
lisiye tedbirlerin yanında sosyal, kültürel ve ekonomik tedbirlerle bölge rahatlatılacaktır" ifa
desinin nelere ait olduğunu anlamak mümkün değil. Gayet tabiî anlamak mümkün değil; çün
kü, yüzde 20'lerde aldığınız enflasyonu sekiz senede yüzde 80'e çıkarırsanız, o bölgede ekono
mik olarak neyin tedbirini alabilirsiniz?.. 

Yine, muhalefet partileri ve Özellikle Anavatan Partisi sözcüleri, anarşi ve terörün hükü
met meselesi olduğunu ısrarla savunmaktalar ve kendi iktidarları döneminde, muhalefet parti
leri ve Doğru Yol Partisi olarak bizim, konuya, şiddetli bir şekilde, başka bir şekilde yaklaştığı
mız şeklinde gazetelerde devamlı beyanatları var. Diyorlar ki, Hükümet sorumlulukta bizi de 
-sorumlu kendisi olduğu halde- destek olarak davet ediyor... Bu konu sadece Hükümetin me
selesi olabilir mi?.. 

Sayın milletvekilleri, devletin millî birliğine, beraberliğine karşt olan bu hareketin -• 
muhalefetiyle iktidarıyla, birlik beraberlik içerisinde- çözümünü, burada bulmak mecburiye
tindeyiz. 
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Geniş bir hazırlık yaptım; ama, çok az zamanım kaldığı için hızlandırmak istiyorum... 
6.11.1990 günü bu kürsüde Hükümet adına konuşan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu şöyle 

diyor : "1989 yılında yakalanan terörist sayısı -ölü olarak- 175, 1989'de ele geçen silah sayısı 
308, 1990'da 484'tür." Hepsi bu kadar. 1989 yılının, 3,5 ayında 432 olay olurken, 1990 yılının 
son 3,5 ay içinde 282 olay olmuş; buna göre, Hükümet, anarşi ve terörde başarılı imiş... 

Muhterem arkadaşlar, Meclis zabıtlarından aldığım ifadeleri santimi santimine arz ediyo
rum... Bu rakamlar da açıkça gösteriyor ki, burada bölgenin, büyük bir ihmal edilmişliği vardır. 

Yine, ANAP iktidarı adına konuşan arkadaşlarımızdan Sait Ekinci (Burdur Milletvekili) 
diyor ki : "Ancak, nihaî sonuca ulaşmak için biraz sabır gerekmektedir. Lüzumsuz telaş ve 
heyecanla kamuoyunda yanlış kanaatler uyandıracak davranışlardan kaçınılması, bu aşamada 
büyük önem taşımaktadır; zira, zor dönem geride bırakılmıştır." 

Bakın, hadiselerin tespiti nasıl yapılmış... Ne demektir bu sözler?.. Olayın ANAP İktida
rı tarafından nasıl hafife alındığının en büyük delilidir bu sözler... Neymiş?.. Zor günler geride 
kalmış... 

Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın İsmail Köse'nin ifadeleri var zabıtlarda; özetle şöyle di
yor : "Anarşi ve terör mücadelesinde devletin yanındayız" Yalnız, bazı gerekçeleri var; bunları 
da uygulayın, sosyal, ekonomik ve kültürel tedbirleri de getirin, bu akan kanı durdurun, ora
daki masum vatandaşlarımıza, halkımıza sahip çıkın diyor. "Yanındayız, oy veriyoruz" diyor. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Siz o tedbirleri uyguluyor musunuz?.. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Demek ki, dün, muhalefet partileri olarak bizler, 

hükümetin, bu konuda, millî ve manevî meselelerimizde daima yanında olmuşuz. 
ANAP Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Uğur Ener de bakınız ne diyor; 

bunlar, Meclis zabıtlarında ibreti âlem vesikasıdır : "Konunun siyasî istismarı kimseye bir şey 
kazandırmayacaktır, çünkü, bu bir millî meseledir, ülkemizin ve milletimizin bekasıyla ilgili
dir. Uygulamada hata ve noksanlıklar varsa, bunlar samimiyetle dile getirilmelidir. Bu takdir
de Hükümetin gerekli değerlendirmeyi yapacağından en küçük şüphemiz yoktur. Bu yapılma
dan, sadece siyasî mülahazalarla, aslı esası olmayan iddialarla Hükümeti yıpratmaya çalışmak, 
inanın, kimseye bir şey kazandırmaz, kimseye fazladan oy getirmez; aksine memlekete ve iddia 
sahiplerine fevkalade büyük zarar verir." 

Siz dün bunları söyleyeceksiniz, bugün, aynı ciddiyetle yapılan konuşmalarda, bu Yüce 
Meclis salonunu terk edeceksiniz!.. Nerede görülmüş böyle şey?! (DYP sıralarından alkışlar) 

En son konuşmada, İçişleri Bakanı yerine, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Keçeciler söz almış ve bakın ne demiş... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Yok onlar burada, kime söylüyorsun?.. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Zabıtlara geçirelim de... Evlerine postalayacağım 

inşallah. 
"Terörizmin hedefi şu iktidar veya bu parti değildir; bütünüyle ülkemiz, milletimiz ve dev

letimizdir. Netice itibariyle, siyasî partilerimizle, basınımızla, demokratik kuruluşlarımızla te
rör konusunu ele alırken, kimsenin maksadı bu olmadığı halde, ülkenin ve devletin güçsüz, 
toplumun zayıf ve dirençsiz olduğu gibi yanlış bir anlayışın yerleşmesine yol açacak tutum ve 
davranışlardan dikkatli bir şekilde kaçınmak gerektiğini önemle hatırlatmak istiyorum" diyor 
Sayın Keçeciler, Devlet Bakanı ve Hükümetin bir üyesi olarak. 

— 460 — 



T.B.M.M. B : 78 9 . 3 . 1993 O : 3 

Aynı Keçeciler, burada grup adına, bundan önce yaptığı konuşmada, hiç de öyle şeyler 
söylemiyor... Bu, çifte standarttır. Politikada çifte standardın belirli bir düzeyini kabul edebili
riz belki; ama, devletin, millî, manevî ve bölünmez bütünlüğünde etkili olacak konularda çifte 
standart kullanmak, hiçbirimizin haddi ve hakkı değildir muhterem milletvekilleri. (DYP sıra-
larındna "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Konuşmamın 18 inci dakikasına geldim, geri kalan konuşmamı mecburen özetliyorum; 
çünkü, Sayın Başkan, "saygılar faslına gelin" diyecek... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Say, say dakikaları... Millet yirmi yıldır sayıyor... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — 1.1.1992 - 28.2.1993 tarihleri arasında -toplam 

14 ayda- ölü ele geçen terörist sayısı 1 414, yakalanan terörist sayısı 11 798, ele geçen silah sayı
sı 7 063, ele geçen bomba sayısı 4 736, ele geçen mermi sayısı ise 609 723'tür. Bu rakamlara, 
sınır ötesi yapılan harekatların rakamları dahil değildir. Sekiz senelik ANAP İktidarının buna 
benzer verdiği toplam rakamların çok üzerinde olan bir icraattır. Bu icraatı gerçekleştiren de
ğerli Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplarını, kahraman polislerimizi, geçici köy korucularımızı min
netle, şehitlerimizi ise rahmetle anıyorum. 

Bakın, burada çifte standart nasıl yapılıyor : Anavatan Partisi Grubunun sözcüleri bugün 
de aynı şeyi iddia ediyorlar : "Biz duymadık..." Esasında, bu arkadaşlarımız, kendi sözcüleri
nin söylediklerini de maalesef duymuyorlar. 

Bakın, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bulunan, eski adıyla özel Harp Dairesi, bu
günkü adıyla özel Kuvvetler Komutanlığıyla ilgili verilen araştırma önergesinde ANAP sözcü
sü ne diyor : "Belli kişilerin, özel Harp Dairesi hakkında şüphe ve tereddüt yaratan, yıpratma 
amacı taşıyan yalan ve iftira'şeklindeki maksatlı ve taraflı beyanlarını kabul etmiyoruz." Ve 
birçok şeyler daha söylüyor. 

Anavatan Partisi milletvekilleri, sayın grup başkanvekilleri hariç, bu araştırma önergesine 
blok halinde oyla destek veriyorlar. Bu nedir?.. Bundan daha iyi çifte standart olur mu?! 

Bu şekilde davranan Anavatan Partisi milletvekilleri; ki, bunun yanında, Refah Partisi ve 
inşallah Cumhuriyet Halk Partisi -ki ben memnun olurum- parti amblemiyle milletin huzuru
na gelirler, oyla o sıralara gelir otururlar, grup olarak kendilerini daha da dikkatli dinleriz; 
ama, tercihleri biraz ters olmuş, kapıya yakın oturuyorlar; hayırlısı Allah'tan... (RP sıraların
dan gürültüler) 

Evet efendim, Refah Partisini de gayet tabiî.. Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı Kıbrıs Hare
kâtında, neredeyse mareşal üniforması giydirecektiniz Sayın Erbakan'a; mücahit Erbakan(!..) 

Bu duygularla, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sağ olun Sayın Özbek. 
Gruplar adına son konuşman, Refah Partisi Grubu adına Sayın Remzi Hatip: 
Buyurun Sayın Hatip. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, değerli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; önümüzde, Başbakanlığın, yani Hükümetin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunduğu iki tezkere var. 

1 Mart tarihli birinci tezkereye baktığımızda hemen sevinçle ve memnuniyetle ifade etmek 
istiyorum, Elazığ İlinden olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması derpiş ediliyor. Diğer il
lerde devamına; fakat buradan kaldırılmasına... Bu, tebrike şayan bir husus. Temennimiz, di
ğer illerden de bunun kaldırılması ve bu yolda adım atılması iken, 5 Mart tarihli ikinci tezkere
de, Elazığ'ın yerine Bitlis İli konuyor. 
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Muhterem arkadaşlar, bu, acayip bir meseledir. Bu Hükümet, şimdiye kadar önümüze gelen 
bazı tekliflerde olduğu gibi, bu olağanüstü hal uygulamasının uzatılması teklifinde de, kendi 
programına ve tutumuna ters bir hareket içerisindedir. 

Bakınız, Milliyet Gazetesinin 24 Şubat tarihli bir haberinde, Başbakan, bu Nevruz olayla
rı hadiseleri sebebiyle, "Yeniden, geçen sene yaşanan kanlı olayların meydana gelmemesi için, 
gerekli önlemin alınması lazımdır. Bu sene hata yapmayalım" diyor. Yani, hatasını ikrar ediyor. 

Ondan sonra da, "Bu olağanüstü halin devamı sıkıntılı bir durumdur ve bazı yakınmalar 
vardır. Bu yakınmalar sürmektedir. Bu ortamda uygulamayı birden kaldırmak da mümkün 
değildir" diyor. Demek ki, olağanüstü hal uygulamasının faydasına kendisi de inanmıyor; ama, 
"birden bırakamam..." diyor. 

Derken, Sayın İçişleri Bakanı, 8.3.1993 tarihli Türkiye Gazetesinde hazırlanan bir tasarıy
la, olağanüstü hal uygulamasına birkaç ay içerisinde son verileceğini ve bunun yerine, valilerin 
etkilerinin, salahiyetlerinin artırılacağı bir düzenlemenin getirileceğini söylüyor. 

Bu neye benziyor?.. Tıpkı, devlet memurları tayini kararında olduğu gibi -ki, buna biz, 
"by-pass" yasası diye şöhret kazandığı için by-pass yasası diyoruz- burada da, gene İçişleri 
Bakanlığının, kaldırmayı planladığı, birtakım reformlar yapmayı planladığı, içişlerimizle ilgi
li, mahallî işlerle ilgili kanunlarda düzenlemeyi düşündüğü hususların aksine düzenlemeyi, bu 
Meclise dayatıp, kabul ettiriyor. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, olağanüstü hal nereden neşet ediyor?.. Anayasanın 119 ve 
120 nci maddelerinden... 119 uncu madde tabiî afetlerle ilgili 120 nci maddede ise; "Anayasa 
ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle 

- kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde Bakanlar Kurulu süresi altı ayı geçmemek 
üzere olağanüstü hal ilan edebilir" deniyor. 

Hangi Anayasa bu?.. 1982 Anayasası. Değiştirilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de temsil edilen partilerle üst üste toplantılar yapıldığı, tekliflerin alındığı bir Anayasa. 

Bu Anayasaya istinaden çıkarılmış olan, bu ihtilal Anayasasını çıkaran ihtilal hükümeti, 
Ulusu Hükümeti zamanında çıkarılmış olan, 1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nu, işte bu Anayasanın 119, 120 ve 121 inci maddelerini tekrar ederek, yeni bir düzenleme geti
riyor ve yeni yükümlülükler, yeni tedbirler getiriyor. Bunun manası, gene Anayasanın tabiriy
le, sınırlanan temel hak ve hürriyetler... Bunlar nasıl sınırlanacak, bunlar nasıl durdurulacak, 
bu tedbirler nasıl alınacak; bunlar önerilmiş. 

Tam bir asker mantığı içerisinde, askerî idare mantığı içerisinde tespit edilen bu olağanüs
tü halin uzatılması, şimdi bu Hükümet tarafından yeniden istenilmektedir. 

Genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını ön
lemek amacıyla kaleme alınmış olduğu halde, bu kanunun, tatbikatında, bu tedbirler, yalnız 
tüm bölge halkı, sivil vatandaş, işi gücü, evi barkı belli olan sade insanımız üzerinde uygulana 
gelmektedir. Zaten, bu masum vatandaşlar devlete mutidir ve her emri yerine getiren, askerli
ğini muntazaman yapan, vergilerini veren, toplumumuzun şerefli üyeleridir. 

Bunlara, "sokağa çıkma" emri veriyorsunuz, çıkmıyorlar; "dolaşma" diyorsunuz, dolaş
mıyorlar; "toplanma" diyorsunuz, toplanmıyorlar; "araçlarınızı kullanmayın" diyorsunuz, kul
lanmıyorlar; "üstünüzü, başınızı, araçlarınızı, eşyalarınızı arayacağım" diyorsunuz, arattırı
yorlar; "kimlik belgesi taşıyacaksınız" diyorsunuz, taşıyorlar; "yasaklanan gazete, dergi, 
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broşür, kitap, afiş evinizde bulunmayacak" deniyor, ellerini sürmüyorlar; söz, yazı, resim, film, 
plak, ses, görüntü bantları için emir çıkarılıyor, bu yasağa derhal uyuluyor; sahne, oyun, film 
yasağı mı, hemen terk ediliyor; ruhsatlı da olsa silah taşıması yasağı mı konmuş, derhal uyulu
yor; hatta legal derneklerin faaliyetlerinin durdurulması mı emredilmiş, buna da harfiyen uyu
luyor... Oysa, bu yasaklara aykırı hareket edenler, elini kolunu sallayarak, giriş, çıkışı yasak 
olan alanlara bile girip çıkan teröristler bölücüler ve kanun dışı kuruluşlardır. 

Bilmem kaçıncı defa uzatılan bu olağanüstü hal devam ettikçe, bütün bu tedbirler, sanki 
olağan hal gibi, bölge halkına ısrarla uygulanmaya devam edilmektedir. 

Bu, çifte standarttır; çünkü, Türkiye'nin büyük bir bölümünde serbest bir şekilde yaşa
yan vatandaşlara karşılık, bu bölge halkının bu sıkıntılara 15 inci defa -burada- maruz bırakıl
mak istenmesi, işte bu iktidarın, bu çifte standardı uygulamasının büyük bir delilidir. (RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bölge dışında da anarşik olaylar uzun senelerdir devam ediyor. Bu bölgelerde, yani, ola
ğanüstü halin dışındaki bölgelerde, mevcut İller İdaresi Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyetleri 
Kanununyla, pekala, istendiği takdirde, her türlü operasyonlar, hem de gelişmiş mahallelerde 
ve kalabalık yerleşim birimlerinde, hem de başarıyla uygulanabilmektedir. Bu gibi hareketler
de, oranın yöre halkının, değil zarar görmesi, temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması, toplu
ca sorgulamaya götürülmesi, işkenceye tabi tutulması; tam tersine sanki polisiye bir macera 
filmini televizyondan izler gibi, komşuda yapılan operasyonu sadece seyretmekte ve "yorgan 
gitti, kavga bitti" lükâyesinde olduğu gibi, sonunda alkışlarla bu timleri uğurlamakta ve yine 
kendi normal hayatına devam etmektedir. 

Ama, buna mukabil, bir yerde bir hadise olduğu zaman, olağanüstü hal bölgelerinde, o . 
mahallin, o köyün halkı, sıradan işkenceye tabi tutulmakta ve maalesef, rahatsızlık duyduğu
muz bu hadiselerin önünü, bu olağanüstü hal uygulaması bir türlü alamamaktadır. 

Çare, bir defa daha olağanüstü hali uzatmak olsaydı -iktidara geldiğiniz ilk günlerde de 
bu konuya bir çözüm getirmek için mühlet istenmişti- o tarihte devam eden olağanüstü halin 
uzatılması, bu 19 uncu Dönem Millet Meclisimizin önüne 4 defa getirilmiş ve çoğunluk oyla
rıyla çıkarılmış iken, şimdi bu 5 inci uzatma talebini görüşmezdik. 

Doğu ve güneydoğu illerimizde, önce uzun bir sıkıyönetim uygulamasıyapıldı; hemen ar
kasından, bu olağanüstü hal, bölgede, devam ettirilmektedir. 

Arkadaşlar, eğer, olağanüstü hal bir ilaç ise, normal bir hastalık tedavisinde bile görüldü
ğü gibi, o hastalık devam ediyorsa, o ilaca devam edilmez, terk edilir, ilaç değiştirilir. (RP sıra
larından alkışlar) Olağanüstü halin devamında hiçbir fayda olmadığını görüyoruz. 

Bu 19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilk görüşmelerde, Refah Partisi 
olarak, sözcümüz, "Şu kan dökülmesinin önlenmesi için ne tedbir alacaksınız, onları ortaya 
koyun" demişti. 

Başlangıçtan beri Hükümet, uzun zamandır bu tedbirleri aradıklarını, Hükümeti meşgul 
eden örgütlerin her yönüyle emniyet güçleri tarafından bilindiğini, hadisenin bir Hükümet so
runu değil bir devlet sorunu olduğunu, partiler üstü bir sorun olduğunu söyleyip durdu; ama 
bir çözüm getiremedi. Hükümet çözüm müessesesidir. 

İşte yine, geçen sene bu günlerde olduğu gibi, yine bir mübarek Ramazan gecesinde, bir 
defa daha, "uzatmadan başka çare yoktur" diye bu iktidar karşımıza gelmiş bulunuyor. 
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Değerli arkadaşlar, muhterem parlamenterler, bu çok önemli konuda, nasıl olacak da ba
şarılı olacağız, ne yapacağız da bu meseleyi çözeceğiz, bu ateşi nasıl söndüreceğiz?.. Bu konu
daki samimi kanaat ve gödüşlerimizi dile getirmek istiyoruz. 

Tıpkı, daha önce, dört defa dile getirdiğimiz gibi, bizim inancımıza göre, milletimiz bir 
bütündür ve hepimiz birbirimizle kardeşiz. Kardeşlik de en büyük kuvvettir. Millî yapımızı zen
ginleştiren mozaiğimiz, iman ve inanç birliğimizi daha da kuvvetlendiren en mühim bir faktör 
ve zenginliktir, (RP sıralarnıdan alkışlar) Bütün yörelerde yaşayan insanlarımızla tek bir vücut 
olmamız gerektiğine inanıyoruz. 

Refah Partisi olarak tavsiye ettiğimiz konularda ve istikametlerde, yeterli ve gerekli tedbir
ler şimdiye kadar alınmadığı için, mesele, hâlâ çözülememiş olarak ortaya çıkmaktadır. Biz, 
bu yöre balkıyla tarih boyu beraber yaşadık, harplerde beraber çarpıştık, istiklal Harbinde omuz 
omuza, aynı cephelerde, babalarımız, dedelerimiz şehit oldu. Neden?.. Çünkü, o mutlu gün
lerde bölge ayırımı yoktu, tam bir inanç beraberliği vardı ve herkesin kardeş olduğu düşünce
sinde hepimiz samimiydik; ama,'daha sonra, bu inanç birliğini önemsemeyen idarelerin yıllar 
süren tatbikatlarıyla bu yapı tahrip edilmiş, istemediğimiz, hoşlanmadığımız, arzu etmediği
miz bugünkü haller başımıza gelmiştir. Sadece polisiye tedbirlerle bu işin halledilemeyeceği ka
naatinde Yüce Meclisin birleşmesi lazımdır. 

İhtilaller yapıldı; "bunun kökünü kazıyacağız" dediler, kazıyamadılar. iktidarlar geldi; 
"anarşiyi biz önleriz" dediler, önleyemediler. Teröristlerin tahribatları, cinayetleri, sivil halk
tan, sonraları, askerî güçlere yöneldi. Muhataplar, savaştıkları sivil güçlerden sonra askerî bir
liklere yöneldiler. Siz de, Hükümet Programınıza rağmen bunu önleyemediniz. 

Değerli arkadaşlar, anarşinin, huzursuzluğun bize göre iki sebebi vardır : Gerek bölge hal
kına gerekse bütün Türkiye'deki insanlara, temel ahlakî ve manevî değerlerin saygılı bir tatbi
katı yapılmamaktadır. 

ikincisi, ekonomiktir. Bölge geri bırakılmıştır, bölgede yatırımlar yapılmamıştır, bölgede 
büyük bir istihdam sıkıntısı vardır. Mutlaka, 15-20 yaş arasındaki gençlerin hepsine iş sahası 
bulmak lazımdın Ana-babalar -gittik, ziyaret ettik- ağlıyorlar. Çocuklarının terörizmden mu
hafazasını ve bunun için de, onlara bir iş verilmesini istiyorlar, Neden?.. Çünkü, işsiz olanlar, 
memleketini bırakıp batıya gidiyor, oradaki çarpık servet dağılımını görüp gayri memnun ola
rak memleketlerine döndüklerinde, oradaki teröristlerin kucağına düşüyorlar. 

Ekonomik seviye mutlaka yükseltilmelidir. Bunların tedbirlerinin alınması lazım gelirken, 
bu tedbirler alınmamıştır. 

Bu iki sebep, bölgede, anarşi için müsait bir ortam meydana getirmektedir ve bu ortamı 
istismar etmek isteyenler de, maalesef muvaffak olmaktadırlar. 

Bölge halkı, imanlıdır, inançlarına bağlıdır. 60 milyon insanda olduğu gibi, bölge halkını 
da birbirine bağlayan dinî inançlar göz ardı edilmemelidir. Başörtüsüyle üniversitede okuyan 
çocuğunu okuldan atarsanız, başörtülü bir eczacı hanımı, "bu, başörtüsüyle icrai sanat ediyor" 
diye savcılığa ihbar ederseniz, orada anarşinin tohumlarını atmış olursunuz... (RP sıraların
dan alkışlar) 

inançlarını, gereği gibi vaz eden din adamını, devlet güvenlik mahkemelerinde süründü-
rürseniz -misal vereceğim- bunların anatşistlerin kucağına atılmaması akıl kârı değildir. Kara
yazı ilçesinin Akdağ Köyünde -Hacı Abdullah, 65 yaşında- "Hacı Adu" denilen kimse, bir gece, 
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bir tim tarafından ilçeye götürülüp, karakolda, çırılçıplak, ıslatılıp dövülürken, onu, savcı ve 
karakol kumandanı gelip, "niçin böyle yapıyorsunuz" diyerek kurtarırsa, orada anarşistlerin 
ekmeğine yağ sürersiniz. O zaman ne oluyor?.. Bölücüler, "Bu devlet senin inancınla mücade
le ediyor, bu devlete sen nasıl sahip çıkacaksın?! "deyince, bu memleketin evlatları, maalesef, 
birbiriyle çarpışır hale geliyorlar, tşte önemli olan budur, s, 

Kin ve nefretin getirdiği tahribatı, hiçbir güç geri götüremez. Lütfen, sağduyulu, müte
deyyin, dindar, memleketine bağlı halka zulmederek, onların göçe zorlanmasını önlemelisiniz. 
Artık bölgede kimse kalmamaktadır. Bu vebalin altına girmemelisiniz. 

Bugün, Erzurum'da, Ağrı'da, Muş'ta, Mardin'de, Bitlis'te, Batman'da, Siirt'te, Kars'ta, 
Ardahan ve İğdır'da, maalesef, yüzde 50 ve yüzde 70'lere varan bir şekilde boşalmalar görül
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, işte bütün bunlar birbirlerinin üstüne ekleniyor ve bir noktada 
tıkanıp, kalıp, bu şekilde, çözülmesi güç haller meydana geliyor. Anlaşılıyor ki, "biz anarşiyi 
önleyeceğiz!' diye gelen bu iktidar, anarşiyi önleyecek planlarını, programlarını iktidardan ön
ce hazırlamamış. Yeşil kartla, olmayan işlere, kadrolara, partizan tayinler yapmakla, huzur
suzluğu daha da artırmış oluyorsunuz. 

Şırnak Valiniz bile buna isyan eder ve şikâyette bulunursa, artık bunun arkasını siz hesap 
ediniz... Şırnak Emniyet Müdürü, tutar da, "Ben, valiyi de dinlemem, Başbakanı da dinle
mem, buranın kralı benim" diye, Cizre'de bütün halka, ana avrat küfrederek, "burada eğer 
terörist bir hadise olursa hepinizi yakarım" derse, orada bir neticeye varamazsınız. 

Şırnak Valisi orada otorite zaafından bahsetmiştir. Orada ne olmuştur? Ben buraya gel
dim, sakın ha, taciz atışlarına hedef tespit etmeden derhal cevap vermeyin diye emir çıkardığı 
halde, Şırnak hadisesi günü, 2 500 tane anarşist girdi diye, yaylım ateşine başlayan, panik ha
lindeki bu karşı koyma, Şırnak'ın yıkılmasına, tahrip olmasına sebep olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, faili meçhul cinayetler, her türlü teminata rağmen devam etmekte
dir. işte, 22-23 Şubat günlerinde, Siirt-Kurtalan'da bir PTT memuru ve bir öğretmen kapısı 
çalınarak, zorla açtırılarak öldürülmüşlerdir. Bu öğretmen (tsmail Çelik) Urfa Milletvekili İb
rahim Halil Çelik'in yeğenidir. Daha on gün evvel, Elazığ'da, Tunceli'de, bir köprünün altın
da, tnsan Hakları Derneği Başkanı olan avukatla, bir doktor ölü bulunmuştur. Nereden bah
sediyorsunuz "biz bunları kontrol altına aldık" diye(L) Bu kürsüde, gürültüler altında duyu
yorum ki, "bu teröristlere destek olan kuruluşların kökleri kurutulmuştur" deniyor. Bunlara 
sebep dış etkenlerdir. 

Burada Çekiç Güç durduğu müddetçe, Avrupa Topluluğu bunlara destek olduğu müddet
çe, siz, "Avrupa Topluluğu bizi artık içine alacak" diye Sayın İnönü'nün ağzından müjdeler 
getirdikçe; bunlar, bu dış güçler, bu PKK'ya, buradaki bölücülere mutlak suretle alet olmakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlar, burada petrol vardır, burada su kaynakları vardır... Sevr muahede
siyle Anadolumuzdan bölünmüş olan bu yerleri, tekrar, bize dost olan bu devletler, bölmeye, 
parçalamaya gayret etmektedirler. İşte, ortaya koydukları Anadolu haritaları meydandadır. Ben, 
1968'de OECD'ye gittiğim zaman, Paris'te gözlerimle gördüğüm bir haritayı, bugün Türk te
levizyonu bile -Amerika'da basılan bir haritayı- teşhir etmiştir. Yani, Batı zaten karar vermiş 
buraları bölmek için. Büyük İsrail için, büyük Ermenistan için hazırlık yapıldığı bir dönemde, 
bizim bunları, masum bazı hareketler gibi görmeye kalkmamız, gayet yanlıştır. 
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r Bu işin adını koymak lazım : Bu bir savaştır. Eğer siz teröristler diyorsanız, Olağanüstü 
Hal Kanunu ve bölgede uygulanan bu uzatmalarla, orada yapılan işlere kanunilik hazırlamış 
oluyorsunuz. Halbuki "savaş vardır" deyin, oradakilerin arkasındaki hakikî güçleri görün ve 
onlara karşı savaş hukukunu tatbik edin. 

Muhterem arkadaşlar, biz, bu olağanüstü hallerle Doğu Anadolu meselelerine bir hal çö
zümü getiremeyeceğini bildiğimiz bu Hükümetin olağanüstü hal uzatma teklifine, sırf bu yüz
den ret oyu vereceğiz. Yoksa, maksadımız, orada, canla başla çalışan güvenlik güçlerini yâlnız 
bırakmak değil. 

Bu Hükümetin yanlış tutumunu, bu şekilde reddettiğimizi göstermek için ve de bu olağa
nüstü halin bir hal tarzı olmadığına inandığımız için, tezkerelere ret oyu vereceğimizi ifade eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın hatip. 
Sayın Bakan, konuşmak istiyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; devleti yıkmayı amaçlayan terör ve anarşiyle devlet ve millet 
olarak yaptığımız mücadelenin görüşüldüğü Yüce Meclisimizde, bir bahane icat ederek anar
şinin en belirgin örneğini veren Anamuhalefet Partisinin, biraz önce ibret ve dehşetle izlediği
miz davranışını, siyasal sorumluluk anlayışıyla bagdaştıramadıgımızı ifade ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, önceki konuşmamda genel çizgileriyle belirttiğim, teröre karşı uy
gulanan strateji, esasen, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Anlaşmasıyla Paris Şartına da uygun düş
mektedir. Nitekim, Paris Şartında da yer alan. "Terörizmin her eylemini, metodunu ve uygula
masını caniyane olarak tanımlayarak kayıtsız şartsız kınıyor ve terörizmin, hem ikili ve hem 
de çok taraflı işbirliği yoluyla yok edilmesi için çalışmaktaki kararlılığımızı ifade ediyoruz" 
şeklindeki hüküm, terörün lanetlenmesinin ve terörün bir siyasal mücadele aracı olarak kabul 
edilmemesinin en güzel örneğini oluşturmaktadır. 

Gerek Paris Şartında yer alan bu ilke ve gerekse Hükümet Programı ve Koalisyon Proto
kolü çerçevesinde oluşturulan ve biraz önce temel özelliklerini belirtmeye gayret ettiğim yeni 
strateji, görevi devraldığımız günden itibaren büyük bir azim ve kararlılıkla uygulanmaya baş
lanmıştır. 

Bu bağlamda ve yeni stratejinin uygulanmasının bir sonucu olarak, terörle mücadelede, 
çok önemli, olumlu ve cesaret verici sonuçlar aldığımızı Yüce Heyetinize arz etmek ve çalışma
larımız konusunda bilgi vermek istiyorum. 

Stratejimizin en önde gelen unsuru olan, terörü en geniş boyutta kuşatmak ve çemberi 
hızla daraltmak yolundaki eylem planımızın bir gereği olarak, komşularımızla ve terörün ba
rınmak istediği bir dizi Avrupa ülkesiyle yapılan güvenlik ve işbirliği anlaşmalarıyla, terörün 
bu ülkelerde barınma ve sığınma olanağı ortadan kaldırılmış ve bu ülkelerle varılan güvenlik 
ve işbirliği anlaşmaları, terörün dış desteklerinin azalması açısından, büyük önem taşımıştır. 
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öte yandan, Körfez savaşı sonrasında Kuzey Irak'ta meydana gelen otorite boşluğundan 
yararlanarak, bu bölgeyi bir harekât üssü olarak kullanmak isteyen bölücü ve ayırıcı terör ör
gütünün bu barınağının ortadan kaldırılması ve buradan sınır bölgelerimize yönelen tehdidin 
önlenmesi bakımından bölgede yapılan operasyon, son derece başarılı olmuştur. 

Bilindiği gibi, bu operasyonla, teröristlere büyük ölçüde zayiat verdirilmiştir. Daha sonra
ki aşamada ise, bölgede yuvalanan terör odaklarının çevrilmesi ve etkisiz duruma getirilmesi 
için operasyonlara ağırlık verilmiş ve tüm kış boyunca, çok güç koşullar altında bu operasyon
lar başarıyla sürdürülmüştür, aynı ağırlıkta sürdürülmektedir ve terörün kökü kazınıncaya ka
dar da aynı ağırlıkta sürdürülecektir; bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu strateji çerçevesinde terörü gerçek kimliğinin dışında algıla
yarak zaman zaman bölücü örgüte destek verme niteliğinde görülebilen tavır ve tutum alan 
kimi ülkelerle yapılan yoğun temaslar sonucunda, bu ülkelerin, PKK'yı bir terör örgütü olarak 
kabul etmeleri sağlanmıştır, özellikle yeni Amerikan yönetimiyle Alman Hükümetinin bu alan
daki son açıklamaları memnunlukla karşılanmaktadır. Uluslararası Af örgütünün, PKK'yı bir 
terör örgütü olarak kabul etme yaklaşımı da bu açıdan önem taşımaktadır. Bu gelişmeler, PKK 
ve yandaşlarının gerçek terörist kişiliğinin dünya kamuoyuna anlatılabilmesi yolunda elde edi
len başarıların en açık bir göstergesidir. 

Değerli arkadaşlarım, izlemeye çalıştığımız stratejinin bir başka önemli halkasını, terörün 
finansman kaynaklarının kurutulması oluşturmaktadır. Terör-uyuşturucu ve silah üçgeninin 
kırılması ve işlemez duruma getirilmesi gerekmektedir. Terör örgütü, doğu ülkelerinden temin 
ettiği uyuşturucuyu, batı ülkelerinde paraya ve silaha dönüştürmektedir. Deniz Kuvvetlerimize 
bağlı savaş gemilerinin de katılmasıyla gerçekleştirilen bu son operasyonlar ve bu çerçevede 
devam edegelen diğer çabalar, bu üçgenin kırılmasında ve gözler önüne serilmesinde çok önemli 
rol oynamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, en önemlisi, terörün üzerine gidilmesi için Hükümetimizin güçlü 
bir şekilde ortaya koyduğu siyasal irade ve kararlı tutum sonucunda, halkımız devletine yönel
miştir. Son zamanlarda vatandaşlarımızın.güvenlik güçlerine karşı sergilediği sağduyulu ve coş
kulu destek, terörün iç ve dış desteklerinin kökünü kurutma doğrultusundaki azim ve kararlı
lığımızı daha da artırmıştır. 

Halkımızın kendilerini yürekten desteklediğini gören güvenlik güçlerimiz, terörün üzerine 
daha büyük bir etkenlikle ve daha yüksek bir moralle gitmeye başlamıştır. 

- Kıvançla söyleyebilirim ki, devletle halkımızın kucaklaşması, Hükümetimizin uyguladığı 
doğru politikaların ve demokrasinin bir zaferidir. Bu sonuç, en başta gelen strateji olarak nite
lendirdiğim ve halkı, devletin ve güvenlik güçlerinin yanına alma yolundaki stratejimizin bir 
başarısı olarak kabul edilmelidir. 

Burada tüm siyasal partilerimize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ülkenin her önemli 
siyasal sorununda olduğu gibi, terörle mücadelede de ulusal birkonsensüs sağlanmıştır. Terö
rün bir politik istismar konusu yapılmaması ve bir devlet sorunu olarak kabul edilmesi yolun
da tüm siyasal partilerimizin gösterdiği özverili yaklaşım, her türlü övgü ve takdirin üstündedir. 

Tüm bu çalışmalarımızın sonucu olarak, terörün önüne geçilmesi yolunda başarılı adım
lar atılmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, 1992 yılı içinde, olağanüstü hal bölgesinde yer alan illerden Ela
zığ'da olay sayısı hızla azalmıştır. Geçen onaltı aylık dönemde bu ilimizde toplam 38 olay mey
dana gelmiştir. Bu, aynı dönemde bölgenin tümünde görülen 1 782 olayın sadece yüzde 2'sidir. 
Buna karşılık, mücavir bölge içinde kalan Bitlis tündeki olaylarda önemli bir artış gözlenmiş
tir. Bu nedenle, Başbakanlık tezkeresinde de belirtildiği üzere, Hükümetimiz, Elazığ'ın olağa
nüstü hal bölgesi kapsamından çıkarılarak mücavir bölge içine alınmasını ve Bitlis'in de mü
cavir bölgeden çıkarılarak olağanüstü hal bölgesi sınırları içine alınmasını Yüce Meclisinize 
önermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; yaptığım bu açıklamaları kısaca 
irdelemek gerekirse, terörle mücadelede ulaşılmış olan aşamayı iki ana nokta üzerinde özetle
memiz mümkündür : -

1. Bölücü ve ayırıcı terör odaklarının üzerine büyük bir azim ve kararlılıkla gidilmiştir. 
Gerek Kuzey Irak'taki terörist barınaklarına yapılan çok başarılı operasyon ve gerekse yurt 
içindeki gelişmeler, terörün can damarlarını tıkamıştır. Özellikle Irak'ta girişilen operasyonla 
da çok sayıda terörist saf dışı bırakılmıştır. 

2. Ancak, terör henüz sona ermemiştir. Bölücü ve ayırıcı terör örgütünün bundan sonra 
da çeşitli eylemleri sergileme girişimlerinde bulunabileceği sanılmaktadır. Terörün kuzeye doğ
ru sıçrama eğilimi, Ermeni terörüyle işbirliği olasılığını gündeme getirmektedir. 

Bölgede giderek kendisini hissettiren ve PKK ile aralarında ideoloji ve yöntem farkları ol
makla birlikte, devleti yıkma yolupda amaç birliktelikleri olan Hizbullah örgütünün, PKK'nın 
Marksist-Leninist temele dayalı doktrininin yörede uyandırdığı tepkiyi kullanarak bir güç ha
line gelme çabaları ivme kazanmaktadır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, bunları niye dinliyoruz ki?.. Daha önce 
konuştu. 

BAŞKAN — Efendim, o, kısa bir izahtı; şimdi Hükümet adına konuşuyor. Siz dinlemek 
istemiyorsanız, buyurun istirahat edin! 

tÇtŞLERÎ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu durum, iki örgüt arasında çatış
malara yol açmış ve ne yazık ki, bu çatışmalar, büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu tür çatışmala
rın da devam edeceği sanılmaktadır. 

Bütün bunlara karşın, olağanüstü halin 1993 yılı sonu itibariyle kaldırılmasının hedeflen
mesi ve bu hedefe varılması, koşullarda önemli bir değişiklik olmadığı takdirde imkân dahilin
de görülmektedir. Ancak, hemen belirtmem gerekir ki, olağanüstü halin kaldırılabilmesi iki 
temel önkoşulun gerçekleşmesine bağlıdır : 

Bunlardan birincisi, olağanüstü halin kaldırılmasından sonra, güvenliğin tam ve etkili bir 
şekilde sağlanabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal altyapının oluşturulmasıdır, nitekim bu 
amaçla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasını öngören yeni bir 
yasa taslağı hazırlanmıştır. Bu yasayla, il valilerinin yetkileri, güçlü il sistemi anlayışına uygun 
olarak daha da güçlendirilmektedir. Bu tasarımız yasalaştığı takdirde, bölgede güvenliğin sağ
lanmasında işbirliği ve eşgüdüm sorunları ortadan kalkacak, planlama çalışmalarındaki aksa
malar giderilecek, istihbarat çalışmaları daha verimli sonuçlara ulaşabilecek, sınır ötesi ope
rasyonların daha seri uygulanması sağlanabilecek, kuvvet tahsisi ve kaydırmalarındaki sorun
lar ortadan kaldırılacaktır. 
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İkincisi: Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılmasından sonra, şu anda merkezî şe
kilde örgütlenmiş bulunan güvenlik kuvvetlerinin il bazında örgütlenmesi ve yönetilmesi gere
kecektir. 

Burada açıklıkla ve kesinlikle belirtmeliyim ki değerli arkadaşlarım, içinde bulunulan ko
şullarda önemli bir değişiklik olmadığı takdirde, olağanüstü hal uygulamasına yakın bir gele
cekte son verilmesi, bölücü ve ayırıcı teröre karşı olağan yönetim koşullarında mücadele veril
mesi konusunda kararlıyız. Olağan yönetim koşullarında dahi, ülkenin bölünmezliğine, devle
tin tekliğine ve ulusumuzun birliğine yönelik tüm tehlikeleri kararlılıkla ortadan kaldırabile
cek güçte olduğumuzu burada bir kez daha yinelemek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; devlet, güçlü ve sevecendir. Devletimiz, gücünü, ulusu
na olan inancından almaktadır. Bu ulus, birlik, bütünlük ve barış içinde, eşit ve özgür olarak 
yaşamak istemektedir; birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditlerin kaynaklarını aldığı mihrakla
rın Türkiye'ye karşı niyet ve emellerinin bilincindedir. Devlet, aynı zamanda müşfik ve koru
yucudur; terörün acımasız şiddeti karşısında güç durumda kalan yöre halkının sorunlarını bil
mekte ve anlamaktadır. Devlet, bu anlamda da koruyucudur; güçsüzü ve ezileni korumak, dev
letin sosyal niteliğinin de en belirgin bir özelliğidir. Hatta, geniş anlamda, devlet, teröristi dahi 
koruma ve onurlu bir vatandaş yapma görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Nitekim, çıkan-, 
lan pişmanlık yasaları da bu anlayışın çok açık bir göstergesidir. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Muş'ta 5 kişiyi kim kurşuna dizerek infaz etti Sayın Bakan?!. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bize göre, PKK terörünün gerçek ni
yeti, ülkeyi bölmek, mübarek topraklarımızın bir bölümünü ayırmak ve en azından, bu top
raklar üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasal egemenliğini sınırlayan bir düzen ya
ratmak ve bu arada, şayet başarabilirlerse, Türkiye'yi parçalayarak kendi devletlerini kurmak
tır. Terör örgütlerindeki, Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşmanlık buradan kaynaklanmak
tadır. Gerçek hedefleri budur. Bunu çok iyi bilmek zorundayız. Tüm önlemlerimizi de buna 
göre almalıyız. 

Biz, Hükümet olarak bunun bilincindeyiz ve başta Yüce Meclisimiz olmak üzere, tüm ulu
sumuzun yine bu bilinçle ortaya koyduğu o engin sağduyu ve destekten aldığımız moral ve güçle, 
her türlü sorunun üstesinden gelmekteyiz ve geleceğiz. Bu konuda oluşan ulusal mutabakat, 
her türlü övgünün üstündedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; buraya kadar yaptığım açıklama
larda, terör ve şiddete karşı yapmakta olduğumuz özverili mücadeleden ve almakta olduğu
muz önlemlerden söz ettim. 

Bu vesileyle, sıcak-soğuk, kar-kış-yağmur demeden göğüslerini o alçak kurşunlara siper 
eden ve yaşamlarını, gözlerini kırpmadan bu vatanın aydınlık ve mutlu geleceği uğruna feda 
eden güvenlik görevlilerimize yüksek huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyor; bu mübarek ra
mazan gününde, bu yolda şehit olan güvenlik görevlilerine ve yaşamlarını yitiren vatandaşları
mıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmamın bu aşamasında, yöre sorunlarına karşı geliştir
meye çalıştığımız bir başka önemli yaklaşım konusunda da Yüce Meclisinize bilgi arz etmek 
istiyorum. 

— 469 — 



T.B.M.M. B : 78 9 . 3 . 1993 0 : 3 

Biz Hükümet olarak, teröre karşı mücadeleyi, sadece güvenlik önlemleriyle sınırlı görmü
yoruz, işin sosyal ve ekonomik boyutuna da en az güvenlik önlemleri kadar önem ve değer 
veriyoruz. 

Nitekim, hepinizin çok yakından bildiği üzere, bu yaklaşımla, Güneydoğu Anadolu Kal
kınma Projesi çerçevesinde, yörenin kalkınması için devletimizin seferber ettiği tüm kaynakla
rın kullanılmasına ve yöre halkının kalkınması için özverili çabaların sürdürülmesine devam 
edilmektedir. 

Bu çerçevede, GAP master planıyla ilgili olarak yapılması gereken alt ve üstyapı yatırım
larının toplam bedeli 190 trilyon lira civarındadır. 

Bu büyük projeye ek olarak, bölgede yapılmış, ancak gerçek anlamda işletilme olanağı 
bulamamış olan endüstriyel kuruluşların finansman sorunlarını çözme ve bu kuruluşları hem 
yöre ekonomisine ve hem de ulusal ekonomiye kazandırma yolundaki çabalarımız aralıksız bir 
şekilde sürdürülmektedir. 

Bu yeni yaklaşım, yaratacağı yeni istihdam olanakları ve yol açacağı yeni katma değerler
le, yöre ekonomisini canlandırmada olağanüstü bir rol oynayacaktır. GAP'la birlikte ele alın
dığında, devletin yöre sorunlarına karşı yaklaşımının ne denli anlamlı olduğu kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Terörün gerçek amacını gizlemek üzere kullandığı bölgelerarası gelişme 
eşitsizliği ve yöresel geri kalmışlık iddiası da böylelikle bunların elinden alınacaktır. 

Kalkınmanın yurt çapında dengeli olarak gerçekleştirilmesi, Hükümetimizin önemli ön
celiklerinden birisidir. Atıl kalmış ya da kapasitesinin altında çalışan işletmelerin yöre ekono
misine tüm canlılığıyla katılmak istenmesinin temel amacı da budur. Esasen bu çalışmalar ha
len devam etmektedir. -

1992 yatırım programında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, kalkınmada 
öncelikli yöreler için geliştirilen yatırım projeleri öncelikle ele alınmıştır. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu illerine ait olup, ödeneği il bazında tahsis edilen projeler için, 1991 yılında 559 adet 
projeye 2 trilyon ve 1992 yılında 624 adet projeye 4,3 trilyon lira tahsis edilmiştir. 

1992 yatırım programına yeni proje alınması, kaynak yetersizliği nedeniyle ilke olarak kı
sıtlanmışken, doğu ve güneydoğuda 121 adet yeni proje programa alınmış ve bunlara 1,3 tril
yon lira ödenek ayrılmıştır. 

GAP çerçevesinde yer alan yatırımlara ise, 1991 yılında 1,4 trilyon, 1992 yılında 2,2 trilyon 
lira tahsis edilmiştir. GAP'ın tümünün uygulama alanına konulması için yoğun çabalara de
vam edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki, bölücü ve 
ayırıcı terörün sona erdirilmesi yolunda büyük adımlar atılmıştır, alacağımız ek önlemlerle, 
tüm şebekelerinin kendilerini toparlamalarına olanak verilmeyecektir. 

Yörede uygulanmakta olan olağanüstü halin sonuna yaklaştığımızın inancı içindeyim. Ko
şullarda önemli bir olumsuzluk ortaya çıkmadığı takdirde, kısa bir süre sonra, belirli bir geçiş 
dönemini içermek üzere, olağanüstü halin kaldırılması için yeniden huzurunuzda olabiliriz. 

Olağanüstü halin kaldırılması için, gerek Yüce Meclisimize ve gerek Hükümetimize düşen 
görevler olacağı anlaşılmaktadır. Bu konuda bize yardımcı olacak yasa taleplerimizi yakında 
sizlerin yüksek bilgilerinize ve onayınıza sunacağız ve özellikle ti İdaresi Kanununun değişikli
ğiyle ilgili tasarımızın yasalaşmasını rica edeceğiz. 
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Bu vesileyle, Yüce Meclisimize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gruplar ve Hükümet adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, şahısları adına konuşmak üzere, ilk konuşmacı Sayın Mahmut Kılınç'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
Sayın Kılınç, süreniz 10 dakikadır efendim. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğu ve güney
doğuda uygulanan olağanüstü hal yönetiminin 4 ay daha uzatılmasını öneren Başbakanlık tez
keresiyle ilgili kişisel görüşlerimi ifade etmek için huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyeti
nize saygı sunuyorum. 

Konuşmama, tarihe "Orgeneral Muğlalı Olayı" olarak geçen vahim bir olayı anımsata
rak başlamak istiyorum : 

Yıl, Temmuz 1943... Gene bu bölgede, bugünkü Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine benzer 
bir uygulama olan Bölge Müfettişliği İdaresi vardır. Van'ın Özalp ilçesinde 48 yurttaş, hayvan 
kaçakçılığı suçuyla gözaltına alınırlar. Van Cumhuriyet Savcısı, bunların 5'ini tutuklar, 33'ünü 
serbest bırakır. Erzurum Üçüncü Ordu Komutanlığı, serbest bırakılan 33 kişinin tekrar gözal
tına alınması için yerel güvenlik kuvvetlerine emir verir. Emir üzerine, bu kişiler tekrar gözaltı
na alınırlar. Bu arada, Orgeneral Muğlalı Van'a varmıştır. Olayı haber alan bölge müfettişi Van'a 
gider. Bölge müfettişi, iznini kullanan 3 askerin de aralarında bulunduğu bu suçsuz insanların 
bırakılmasını ister; ama, komutan çoktan kararını vermiştir. Bu kararlılığı gören bölge müfet
tişi Avni Doğan, Diyarbakır'a geri döner. 33 suçsuz yurttaş da sınıra götürülerek, 2 yedek teğ
menin komutasındaki müfreze tarafından kurşuna dizilirler. Tutulan tutanakta, bu kişilerin, 
çapulcularla yapılan bir müsademe sırasında iki ateş arasında kaldıkları ve bunun sonucunda 
öldükleri yazılmıştır. Tutanağın tarihi de, kurşuna dizilmenin olduğu günden bir önceki güne 
aittir; yani, bu insanlar henüz gözaltındayken bu tutanak tanzim edilmiştir. Hadise, 1948 yılı
nın sonlarına kadar, sürekli, kamuoyundan gizlenmiştir. 

Demokrat Partinin Meclise girmesiyle, bu vahim olay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemine getirilmiştir. Orgeneral Muğlalı yargılanır, suçlu bulunur ve hüküm giyer. Bu De
mokrat Partinin bu gayretinin Kürt halkı tarafından büyük bir ekseriyetle desteklenmesine ne
den olmuştur. Merak eden değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin arşivinde 
bu hadiseyi inceleyerek daha çarpıcı yanlarıyla öğrenebilirler. 

İşte, bugün olağanüstü hal bölgesinde cereyan eden birçok hadise bu şekilde olmaktadır. 
Tarih, 27 Mayıs 1992... Muş ilinde jandarmaca gözaltına alınan 5 kişi, kendilerini MtT 

mensubu olarak tanıtan ve kimlik gösteren 7 kişi tarafından alınıp götürülür ve kurşuna dizile
rek öldürülür. Muş Cumhuriyet Savcılığı, olayı doğrular; ancak, MtT mensubu olan bu kişile
rin kimliklerinin tespit edilemediğini belirtir ve bu konuda engellerle karşılaştığını söyler. 

Tarih, 4 Mart 1993, yani bundan birkaç gün Önce... Nusaybin ilçesinde cereyan eden bir 
olayda, yetkililer, 6 PKK'lının öldürüldüğü şeklinde basına beyanda bulunmuşlardır. Oysa, olay
dan sağ kurtulan Hacire ile, Şükran Deniz, olayı şöyle anlatıyorlar : "Gece erkenden uyumuş
tuk. Geç saatlerde uyandığımızda, maskeli özel timlerle karşılaştık. Ablam Gurbet Deniz ve 
Ağabeyim Latif ile Manisa'dan gelen Halamın oğlu Süleyman Kaplan'ı yan odaya götürdüler. 
Bir süre sonra silah sesleri duyduk; kurşuna dizilmişlerdi, maskeli özel timler, babamı da be-
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raberlerinde götürmüşlerdi. Bu sırada yanımızda bulunan maskeli bir tim görevlisi, diğerine 
'bunları da öldürelim' dedi, diğeri ise 'ben oruç tutuyorum, çocukları öldüremem' diye dire
tince bizden vazgeçtiler. Hâlâ olayın şokunu yaşıyoruz." , 

tşte, devamına karar vereceğimiz olağanüstü hal yönetiminde, Orgeneral Mustafa Muğlalı 
olayını çağrıştıran yukarıdaki olaylar gibi yüzlercesi yaşanmaktadır. 

Ayrıca, bölgede ticaret, olağanüstü hal uygulamaları sonucu tümden çöktü; hayvancılık 
tamamen bitti. 

Bölgede, 600'ün üzerinde, "faili meçhul cinayet" denilen, gerçekte artık faili çok iyi bili
nen cinayetler vardır. Hayalî bir örgüt yaratılarak, işlenen cinayetler kamufle edilmek isten
mektedir. Bütün bölge halkı, Hizbullah diye bir örgütün olmadığını, kimin bu cinayetleri işle
diğini çok açık ve seçik bir şekilde bilmektedir. 

Olağanüstü Hal Bölge Valisinin ve Batman Valisinin, faili meçhul cinayetlerin PKK terö
rüne endeksli olduğunu söylemeleri ve ayrıca Sayın içişleri Bakanının, bir yıl önce, "bu işin 
yöntemini yeni bulduk; oyunu kuralına göre oynuyoruz" demiş olmaları, bütün bunların ne 
anlama geldiğini açık seçik ortaya koymaktadır. 

Bölgede, 300'ün üzerinde köy boşaltılmıştır. Gerek köylerden gerekse şehirlerden milyon
larca insan, batıdaki büyük şehirlere göç etmişlerdir. Bu göç, sermaye, beyin ve emek gibi, böl
ge için son derece önemli olan değerlerin de metropol kentlere akmasına neden olmuştur, do
ğaldır ki, bu durum, bölgede sermaye birikimine de engel olmaktadır. 

Bu çarpıcı olayları anlattıktan sonra, öncelikle şunu söylemek istiyorum : Olağanüstü hal 
yönetiminin ve buna bağlı kurumların oluşmasına ve devamına karar vermek, ülkemizin şu 
an içinde bulunduğu şartlar ve geleceği için son derece önemlidir. Bu önemi, bölgedeki olayla
rı yakından görme ve öğrenme imkânı bulan değerli milletvekilleri çok iyi anlayacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü hal yönetiminin ülkenin bölünmez bütün
lüğüne hizmet ediyor olması, bu işlevi yerine getiriyor olması, sıkça, gerek Koalisyon Hükü
metince ve gerek diğer yetkililerce dile getirilmektedir. Bu anlayıştan sıyrılmamız ve en azın
dan, bu düşünceyi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Hadiseleri hepimizin günlük izlediği gibi, basına yansıyan olaylara da dikkatlice ve taraf
sız bir gözle bakıldığı zaman, bu olayların giderek vahimleştiğini görmemek mümkün değildir. 

Daha bir kaç yıl önce "lokal hadiselerdir" dendiği halde, bugün F-16 uçakların, tankla
rın, topların ve bir savaşta kullanılacak ağır silahların tümünün kullanıldığına şahit olmaktayız. 

Her seferinde, yetkililerin ve özellikle içişleri Bakanlığı mensuplarının "en kısa zamanda 
işlerini bitireceğiz" diye söylemelerine rağmen, ne yazık ki, istemediğimiz bugünü yaşamak 
durumunda kaldık. 

Nedir bu?.. Kim, ne istiyor?.. Tarihî kökleri ve geçmişiyle bu hadise nedir?.. Bu gibi sual
leri her birimizin tek tek kendimize sorup, bunların cevaplarını sağduyumuzla vermemiz ge
rektiğine inanıyorum. 

Peki, sorun nedir?.. Hiç korkmadan, çekinmeden telaffuz etmek zorundayız ki, yetmiş 
yıldır, Kürtler, kendilerini, sistemden dışlanmış olarak görmekte, kurulmuş bu devletin ortağı 
olarak görmemektedirler. Bu devlet kurulurken, aslî unsur olarak, kanını ve canını veren bu 
halk, ne yazık ki, sonradan ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüştür. Yetmiş yılın kırksekiz 
yılını olağanüstü yöntemlerle geçiren bu halktan başka ne beklenir? 
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Kürt halkı, kendini, bu sistemin ve bu devletin ortağı görmelidir. Bunun için, kendini, kim
liğiyle, kültürüyle, bütün değerleriyle ifade etme hakkını kullanmalıdır, bu özgürlüğe sahip ol
malıdır. Böyle bir anlayış ve yapılanma, Türkiye'nin bölünmesini değil, bütünlüğünü pekişti
recek bir sonuç yaratacaktır. Bu istek, bu sisteme ortak olma, bu kendi kimliğiyle katılma iste
ği, hiçbir ülkede zorla bastırılamamış veya betonlaştırılamamıştır., tşte, bölgede akan kanın, 
bölgenin gelişmeyişinin teknolojiden ve çağdaşlaşmadan nasibini alamayışının esprisi burada 
yatar. Bunun hâlâ anlaşılamaması, gerçekten endişe vericidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık, "vatan, millet, sakarya" edebiyatıyla bir yere 
varmak mümkün değildir. Bu, yalnız bizim için değli, dünyadaki bütün milletler veya devletler 
için de geçerlidir. 

Başımızı iki elimizin arasına alıp, bu devleti yönetme geleneklerimizden sıyrılmayı başa
rarak, bu sorunu nasıl çözmemiz gerektiğini ve bunun yolunu bulmak zorundayız. Bundan 
otuz kırk yıl önce geçerli olan yöntemler, bugün geçerli değildir. Son yetmiş yılın yanlışlarını, 
hiç tabu kabul etmeden, çok açık ve net bir şekilde tartışmak, bunun muhasebesini yapmak, 
çıkacak sonuçlara göre çağdaş çözümler üretmek bizim görevimizdir. Biz, bunu yapmayı başa
ramazsak, korkarım ki, hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz sonuçlarla karşılaşma ihtimali
miz kuvvetli olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu mesele, yani Kürt sorunu, söylendiği gibi dış kay
naklı da değildir; yani, Türkiye'nin dış düşmanlarının özel olarak organize ettiği, yarattığı bir 
hadise de değildir... 

(Mikrofonu otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kılınç, süreniz doldu; bitirmeniz için size 1 dakika daha veriyorum. 
Buyurun efendim. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 10 dakika gibi bir sürede bu mese

leyi anlatmak tabiî ki zordur. Son cümlelerimi kullanıyorum : 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü hal bölge yönetiminin ve buna bağlı ku

rumların artık çözüm olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. "Bunu kaldırıp yerine ne koyalım?" 
diye endişe duyanlara şunu söylemek istiyorum : Olağanüstü hal yönetimini kaldıralım ve yeri
ne, demokrasiyi ve insan haklarını kurumsallaştıralım, kardeşliği ve sevgiyi hâkim kılalım. 

Biz Halkın Emek Partisi olarak, olağanüstü hal yönetiminin yararlı olamayacağı düşün
cesiyle, bu tezkereye ret oyu vereceğiz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygımı ve sevgimi sunuyorum. (HEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılınç. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı olarak, Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak söz iste

mişlerdir. 
Buyurun Sayın/Mahmut Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar

ken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
tzin verirseniz bir duygumu ifade etmek istiyorum : İçtenlikle belirtmek isterim ki, olağa

nüstü hal uygulamasının yararlı olacağına inansam, çözüm olacağına inansam ve bu konuda 
vicdanen rahat olsam, bugün bu oturumda, olağanüstü hal uygulaması tezkeresinin lehinde 
oy kullanırdım. Ancak, neresinden bakarsanız bakın, nasıl değerlendirirseniz değerlendirin, 
bu uygulamanın çözümsüzlük olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. 

— 473 — 



T.B.M.M. B : 78 9 . 3 . 1993 O ; 3 

Politika yapmak istemiyorum; polemiğe de girmek istemiyorum; bu Genel Kurul salonunda 
bulunan her bir arkadaşımla diyalog kurmak istiyorum. Bu nedenle de, birkaç çarpıcı noktaya 
değinerek konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar olağanüstü hal uygulamasının devam etmiş olması, 
bu Parlamentonun başarısı değil, başarısızlığıdır; bunu teslim etmemiz gerekiyor. Bir öğret
menin aslî görevi öğretmektir; yoksa, dayak atmak değildir. 

Şu açık,bir gerçek : Bu Parlamento ve geçen dönemin Parlamentosu, olağanüstü hal uy
gulamasını ortadan kaldıracak koşulları yaratamamıştır. Bu nedenle de.bizler, bu arada ben, 
demokrasi sınavından kalmışız, başaramamışız. Bu Parlamento, olağanüstü hal uygulamasını 
sona erdirecek politikalar üretebilseydi, biz bugün burada olağanüstü hal uygulamasını görü
şüyor olmayacaktık; ama, Yüce Kurul, sanki otomatiğe bağlanmış gibi, her dört ayda bir; ola
ğanüstü hal uygulamalarını görüşmekte ve maalesef, Millî Güvenlik Kurulu tarafından alınan 
bu kararı onaylayan bir makam işlevi görmektedir. 

Peki, ben, olağanüstü hal uygulamasına niçin karşıyım, niçin karşı çıkmamız gerekiyor? 
Olayın insanî boyutu var değerli arkadaşlarım. Bölgedeki haksızlıklardan, hukuksuzluk

lardan, işkenceden, baskıdan, köy yakıp yıkmalardan, zorla göç ettirmelerden söz etmeyece
ğim. Kanunlar farklı uygulanıyor, uygulama farklı, farklı yönetim biçimleri oluşmuş, farklı 
bir bakış açısı var; bundan da söz etmeyeceğim; ama, insaflı olmak gerekiyor değerli arkadaş
larım. Bölge insanı, onbeş yıldır normal yönetim yüzü göremedi. Bölge insanı, Şırnaklısı, Di
yarbakırlısı, Mardinlisi, normal yönetim yüzü görmedi; çocukları, normal yönetim nedir bil
miyorlar, tanımadılar. Peki, bu, insanlığa sığar mı? Peki, söyler misiniz, insan hakları savunu
cuları : Kendi insanına, normal bir yönetimin, olağan bir yönetimin nimetlerini tattıramayan 
bir devlet, bir hükümet; insan haklarına saygılı bir devlet ya da hükümet olabilir mi? Doğaldır 
ki, olamaz. 

Olayın ekonomik boyutu vardır. İstihbarata para gidiyor, araç gerece para gidiyor, silaha 
para gidiyor, askerî ve sivil personele para gidiyor, trilyonlar gidiyor. Nedir bu para; bu para 
nereden çıkıyor? Hazineden çıkıyor. Doğurduğu sonuçlar neler? Enflasyondur, işsizliktir, yok
sulluktur. Bu yoksulluğu, enflasyonu, işsizliği sadece Şırnaklı mı çekiyor; bunun sıkıntılarını 
sadece Diyarbakırlı mı çekiyor? Hayır, Ankaralı memur da çekiyor, Zonguldak'taki işçi de çe
kiyor, İstanbul'daki esnaf da çekiyor; Türk Halkı da çekiyor bu sıkıntıyı, yalnız Kürt Halkı 
çekmiyor değerli arkadaşlarım. 

Olayın siyasal boyutu var. Bölgedeki gelişmeler, SHP-DYP iktidarı da dahil olmak üzere, 
siyasal iktidarları, başka güçlere bağımlı hale getiriyor ve bağımlı hale getirdiği içindir ki, siya
sal boşluk olmakta, siyasal krizler meydana gelmekte ve bu nedenle politika, siyasal mücadele 
rayına oturamamaktadır değerli arkadaşlarım. 

Olayın dış politika boyutu var. Avrupa'da görüyoruz, başka ülkelerde görüyoruz; diğer 
devletler, bu olayı, bir şantaj aracı olarak kullanıyorlar. 

. Olayın demokratikleşme boyutu var; çünkü, bölgedeki gelişmeler, demokratik talepler, 
demokratik mücadeleler ve demokratik kazanımlara karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılı
yor, bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. 

Yani, olaya neresinden bakarsanız bakın, her birimize, ama her birimize, sizlere de, bana 
da, Kürt Halkına da, Türk Halkına da zarar veren bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu zararı 
ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu konuda da ortaya atılan iki görüş var. 
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Birinci görüş şu : "Olağanüstü hal uygulamasını kaldırırsak bu ülke bölünür, bu nedenle 
devam etmelidir, ta ki istenilen koşullar oluştuktan sonra kaldırılmalıdır." 

, İkinci görüşün sahipleri ise şunu söylüyorlar: "Her yeni olağanüstü hal uygulaması kara
rı, bir sonraki olağanüstü hal uygulamasına çıkarılan bir davetiyedir. Her yeni olağanüstü hal 
uygulaması, bir sonrakinin gerekçelerini yaratır. Bu nedenle kaldırılmalıdır. Bu uygulamanın 
devam etmesi, bölünme fikrini daha da güçlendirir; ama, kaldırılması, birlik duygularını ve 
birlik fikrini güçlendirir." 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, iki görüşü ortaya koyduk ve geçmişten bugüne kadar, yani 
1978'den bugüne kadar yapılan devam eden uygulamalar da ortada. Sorun, Meclisi aşan, hü
kümetleri aşan bir tarzda Genelkurmay Başkanlığına havale edilmiş; ama, baskıcı politikalar, 
yasakçı politikalar, kaosu daha da çok artırdı, daha çok kan aktı; Kürt anaların, Türk anala
rın; analarımızın, bacılarımızın gözyaşları daha çok aktı; çocuklarımızın, gençlerimizin kanı 
daha çok akmaya başladı; kısacası, kaos ve sıkıntı daha da arttı. 

Değerli arkadaşlarım, sinir ötesi operasyonlar yapıldı, yapılıyor; sınır içinde de bu ope
rasyonlar yapıldı ve yapılıyor; ama, geldiğimiz nokta da ortada. Oturup, kafa kafaya verip, 
bir diyalog ilişkisi içinde, gerçek neyse ona varmak gibi bir görevle karşı karşıyayız. Gelinen 
nokta, bugüne kadar uygulanan politikaların yanlış olduğunu, çıkmaz olduğunu, çözümsüz
lük olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Peki ne yapmalı?.. 

Yine, ikinci görüş sahipleri -ki, ben de ikinci görüş sahiplerindenim- "bu çözümsüzlük 
bir tarafa bırakılmalıdır. Yüzümüzü demokratikleşmeye dönelim. Demokratikleşme, yaşanan 
sıkıntının, kaosun panzehiridir" diyorlar ve "demokratikleşme, bölünmenin değil, birlikte ol
manın, kardeşçe bir arada yaşamanın çimentosudur" diye ekliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bence, bugüne kadar uygulanan ve sonuç alınmadığı da ortada olan 
politikaları bir tarafa bırakıp, yüzümüzü demokrasiye döndürmeliyiz. Peki, ya ülke bölünür
se?!. Hayır değerli arkadaşlarım, ülke bölünmez. 

öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum : Kürt halkı, tarihsel olarak Türk Halkıyla 
iç içe yaşamıştır. Ayrılmak istemiyor Kürt Halkı. Ben ayrılmak istemiyorum. Hiçbir Kürt ay
rılmak istemiyor... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN— Sayın Alınak, süreniz doldu; 1 dakika daha veriyorum. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, aslında çok çarpıcı şeyler... 
BAŞKAN — Ama, biliyorsunuz, süreye riayet... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Saygı duyacağım Sayın Başkanım. 

» 
BAŞKAN — Buyurun lütfen, buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Birtakım konulara değinmek istiyordum; ama, za

man dar. O zaman, atlayarak ifade edeyim. 
Sayın Demirel güneydoğuya gittiği zaman, Kürt realitesinden söz etmişti. Sayın Demifel 

ve Sayın İnönü, dönüşlerinde, Kamuoyunun yüzde 78'inin açık kredisini, açık desteğini ka
zandılar. 

Biz burada soruna kendi adını koymalıyız, sorunun adını koymalıyız. Sorun, güvenlik so
runu değildir. Sorun, Kürt sorunudur ve çözümlerini de diyalog içinde oluşturmalayız. Bu ne
denle ben, siyasal partilerin liderlerine bir zirve öneriyorum, kendilerine bir zirve çağrısı çı-
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karıyorum/Konuşsunlar. Qündem : "Bu kanı durduracak politikalar neler olmalıdır?" Lider
ler bunu tartışsınlar, kamuoyu tartışmaya başlayacaktır. Gruplar tartışsınlar ve konu bu Mecli
se gelsin. Gelsin tartışılsın, çözüm bulmak kolaydır. 

Değerli arkadaşlarım, inanın ki, çok fazla değil, üç ay içresinde bu kanı durdurmak müm
kün. hepinizden rica ediyorum... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Alınak, süreniz doldu. / 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Peki efendim. 

/ Saygılar sunarım. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başbakanlık tezkereleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, tezkereleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
Ancak, açık oylama talebi vardır, okutup önerge sahiplerini arayacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü hal uygulamalarının devamı, Bitlis tünde olağanüstü hal ilanı için Türkiye 

Büyük Millet Meclisine sunulan tezkerelerin oylamasının açık oyla yapılmasını arz ve teklif 
ediyoruz. . 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk?.. Burada. 
Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın Çelik?.. Burada. 
Sayın Elçi?.. Burada. 
Sayın Tunç?.. Burada. 
Sayın Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Yavuz?.. Burada. 
Sayın kapusuz?.. Burada. 
Sayın Demirci?.. Burada. 
Sayın Ayhan?.. Burada. 
Sayın Hatip?.. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

FethuIIah Erbaş 
Van 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ben tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz; evet. 
Sayın Erbaş?.. Burada. 
Sayın Fırat?.. Burada. 
Sayın Erdal?.. Burada. 
Sayın Dökülmez?.. Burada. 
Sayın Korkutata?.. Burada. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna oy pusu

lasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul", "ret" veya 
"çekinser" şeklinde oyunu belirtmek suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
önce birinci oylama için oy kutuları dolaştırılacaktır, daha sonra ikinci oylama için oy 

kutuları dolaştırılacaktır. 
Muhterem milletvekilleri, birinci oylamada oylarınızı kullandıktan sonra lütfen salonu terk 

etmeyiniz, ikinci oylama için oy kupaları dolaştırılacaktır. 
Birinci oylama için kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Birinci oylama için oyunu kullanmayan var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) . 
BAŞKAN — İkinci oylama için kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

, (Oylar toplandı) 
BAŞKAN — İkinci oylama için oyunu kullanmayan var mı efendim? Yok; 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın lütfen. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin Elazığ 

İlinden Kaldırılmasına, Dokuz İlde 4 ay süre ile Uzatılmasına tlişkin Başbakanlık Tezkeresinin 
açık oylamasının neticesini bildiriyorum : 

Oy sayısı : 288 
Kabul : 212 
Ret : 75' 
öeçersiz : 1 
Bitlis İlinde Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresinin açık oylama

sının neticesini bildiriyorum : v 

Oy sayısı : 290 
Kabul : 213 
Ret : 76 
Geçersiz : 1 
Gündemimizin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğrenci

lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 
BAŞKAN — 1 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için 

cezalandırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Bayındır
lık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dikici?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. : ' . • ' . 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin^ Göksün -Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Göksun-
Elbistan Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dikici?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece -
Silivri Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapıla
cağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Samka Karton 
Sanayii hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Mahmut Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadğtndan, soru düşmüştür. 

6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/215) 
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BAŞKAN — 6 ncı sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un.TÜRKSAT ihale
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mahmut Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

7. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımkarabekir 
- Sarıveîiler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli'nin, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Osman Sevimli?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci de
recede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli'nin, Karaman İli
nin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Sevimli?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ayrancı 
- Sarıveîiler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Karaman Milletvekili Sayın osman Sevimli'nin, Adalet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli'nin, Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11 — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/236) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Dağcı?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

12. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nin, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı
na ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nin, Kültür Baka
nından sorusu vardır. , 

Sayın Dağcı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, ı 

l 

14. — Kütahya Milletvekili A hmet Derin 'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam ver
meyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/240) / 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, yine Sayın Derin'in Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Derin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'm, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve fonla
rın yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekkebinin eklendiği iddia
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık'ın, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. . 

Sayın Aşık?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Sayın Rauf Ertekin'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. , - \ 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin boşaltılması
nın sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 
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BAŞKAN — 17 nci sırada, yine Sayın Ertekin'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 18 inci sırada, Sayın Rauf Ertekin'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, tçel Milletvekili Sayın Ali Er'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Er?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

20. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Kö
yünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenin evlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/259) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki bazı id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, yine Sayın Elkatmış'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indirimin
den dolayı SEKA'nm zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 
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BAŞKAN — 23 üncü sırada, Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. , . 

24. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor'* başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Sayın Halil Şıvgın'ın, Adalet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Şıvgın?.. Yok. x 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia 
edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/268) . • . 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır, 

Sayın Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. ' 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

26. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada sayın Nevşat özer'in sorusu, soru sahibinin izinli olması nede
niyle ertelenmiştir. 

27. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandcde - Hınıs Devlet 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Sayın Lütfü Esengün'ün, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Esengün?.. Burada. -
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil
mesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan 
Akyürek'in cevabı (6/272) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, yine Sayın Lütfü Esengün'ün, Çevre Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Esengün?.. Burada. • • ' . ' -
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Çevre Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerini

zi saygı ile arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum ' 
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Soru : , 
Her kış mevsiminde olduğu gibi, geçtiğimiz kış aylarında da, Erzurum şehrinde meydana 

gelen ve insan sağlığını tehdit eden hava kirliliğinin önüne geçilmesi için 1992-1993 kış sezo
nunda ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; süreniz 10 dakikadır. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Erzurum'un hava kirliliğiyle ilgili olarak Sayın Lütfü Esengün'ün soru
suna cevap vermek üzere huzurunuzdayım. Hepinize saygılar sunarım. 

Erzurum'un hava kirliliği, diğer bütün illerde olduğu gibi, genellikle kötü kaliteli yakıt
lardan ve egzoz gazlarından oluşmaktadır. Erzurum'un topografik yapısının bir çanak gibi ol
ması, rüzgar hareketlerinin olmaması ve yıllardır Erzurum'da çarpık yapılanmadan da gelen 
etkiler sebebiyle bu hava kirliliği olmaktadır. Bu bugün olan bir şey değildir. 

Buna, genelde kaliteli kömür vermek ve egzoz gazlarını kontrol etmek suretiyle, diğer il
lerde olacağı gibi, önlemler alınacaktır. Bunlar uzun vadeli önlemlerdir. Kısa vadeli önlemler
de de, kaliteli kömür konusunda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, aşağı yukarı, bir 20 bin . 
ton, bir de 30 bin ton olmak üzere, 50 bin tonluk bir tahsis yapmıştır. Onun dışında, Erzurum 
Belediyesi kanalıyla, Erzurum'daki yapılaşmanın daha modern bir şekilde yapılması lazımdır. 
Bununla ilgili olarak, Çevre Bakanlığınca Erzurum İl Müdürlüğü de bu sene kurulacak ve bu 
konu takip edilecektir. 

Söyleyeceklerim bugün için bu kadar, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Esengün. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle Sayın Ba

kanımıza, cevap verme nezaketinde bulunduğu için, teşekkürlerimi arz ediyorum ve Bakanlar 
Kurulunun hemen hemen tamamına yakınının Mecliste olmasına rağmen, 27 tane sorunun, 
bakan burada olmadığı gerekçesiyle cevaplandırılmamasını da üzüntüyle karşılıyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Hazırlıklı değiller. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Ama bu sorular, bir yıl evvelinden sorulmuş sorular; 

sayın bakanların hazırlıklı olmamaları mazeret değil. 
ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Sayın Esengün, hazırlıklı değiller. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Allah yardımcımız olsun. 
Sayın Bakanımıza sadece şunu hatırlatmak istiyorum : Plan ve Bütçe Komisyonundaki 

Çevre Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde Sayın Bakanımızı Erzurum'a davet etmiştim ve 
özellikle de, "Ocak ayında buyurun" demiştim; çünkü, ocak ayı, gerçekten hava kirliliğinin 
en yüksek seviyeye çıktığı aydır. Sayın Bakanımız da, söz vermiş olmasına rağmen, maalesef 
Erzurum'a bu sene ocak ayında teşrif etmediler, edemediler. Ben davetimi ve ısrarımı tekrarlı
yorum; inşallah bir dahaki ocak ayında, sağlık olursa ve Sayın Bakanımız da bakanlık maka
mında, mevkiinde bulunursa -pek tahmin etmiyorum ama- Erzurum'a tekrar davet ediyorum. , 
Çünkü, Erzurum'un hava kirliliği, orada yaşayan insanları gerçekten bizar etmiş durumdadır; 
valilik olsun, belediye olsun, çaresizlik içinde kıvranmaktadırlar. Sayın Bakanımız gelsin, sa
dece o durumu bir görsün, müşahede etsin, Bakanlar Kurulunda Sayın Başbakan ve diğer ar-( 

kadaşlarına da, belki çare bulunması yönünde, tekliflerde, tavsiyelerde bulunurlar. 
Hepinize teşekkür ediyorum, sağolun. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Esengün. 
29. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara- Erzurum uçak seferleri ile, tren 

seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 
BAŞKAN — 29 uncu sıradaki, Sayın Esengün'ün Ulaştırma Bakanından sorusu, İçtüzü

ğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Giresun Milletvekili Sayın Burhan Kara'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kara?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 31 inci sıradaki Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ulaştırma Baka
nından sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine*göre ertelenmiştir. 

32. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün görevin
den alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

. BAŞKAN — 32 nci sırada, tçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, Başbakandan 
\ • . . . • • • 

sorusu vardır. 
Sayın Yücelen?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 
33. — istanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim bor

cuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/283) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, istanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

34. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi SSK hastaneleri
nin uzman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul-
tay'ın cevabı (6/285) , 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Sayın Ahmet Derin'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

— 484 — 



T.B.M.M. B : 70 9 . 3 . 1993 O : 3 
. « • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1. Sağlık yatırımları konusunda genel göstergeler itibariyle 42 nci sıraya düşmüş Kütah

ya İlindeki, ilave binalar yapmaya elverişli arsası bulunan, 55 770 sigortalı ile 27 429 emekli 
sigortaliya hizmet veren S.S.K. Hastanesi, gerek bina, gerek cihaz ve gerekse kadro yönünden 
ne zaman yeterli hale getirilerek büyük kentlerdeki S.S.K. hastanelerine havale mecburiyetine 
engel olunacaktır. 

2. Kütahya tli Emet İlçesi S.S.K. Hastanesine gerekli uzman ve fizik tedavi uzmanı vere
cek misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Derin'in, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kütahya Hastanesiyle ilgili olarak sözlü soru önergesine cevap vermek üze
re huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Kütahya'da 41 bin sigortalı, 29 500 emekli, dul, yetim ve bun
ların aile fertleriyle birlikte, toplam 246 bin kişiye, 584 yatak kapasiteli 7 hastane, 1 dispanser 
ve 6 sağlık istasyonuyla sağlık hizmeti vermektedir. 

274 yataklı Kütahya Hastanesi yüzde 80 doluluk oranıyla çalışmaktadır. 
Kütahya Hastanemizin daha rahat bir çalışma ortamına kavuşabilmesi için, hastane bah

çesine üç-dört katlı, başta doğumevi olmak üzere, eczane, karantina, laboratuvar gibi bölüm
leri de ihtiva eden bir tesis yapımı konusunun 1993 yılı revize yatırım programında yer alması 
için Devlet Planlama Teşkilatı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

Hastanenin gereksinimi bulunan tıbbî cihazların da tahsisi yapılarak, kurumun olanakla
rı ölçüsünde temin edilmektedir. 

Ayrıca, kurumun, Emet İlçesindeki 20 yatak kapasiteli Emet Fizik Tedavi Merkezi ve Dis
panserinde 4 tabip, 1 diş tabibi, 2 hemşire, 1 ebe, 1 sağlık teknisyeni, 6 memur, 1 veznadar, 
1 şoför, 18 hizmetli, 2 aşçı ve 1 bekçi olmak üzere, toplam 38 personel görev yapmaktadır. 

Hastanenin, uzman, tabip ve fizik tedavi uzmanı ihtiyacının karşılanması, diğer hastane
lerimizin ihtiyaçları meyamnda değerlendirilecektir. Bununla ilgili olarak, bizim, bir yılı aşkın 
bir süredir girişimlerimiz var. Yakında, bununla ilgili bir kadro ihdası için, bir-yasayı da Mecli
se sevk etmiş bulunacağız. 

Kurumun uzman tabip ihtiyacını karşılamak üzere, 2514 sayılı Yasaya göre, Sağlık Bakan
lığında çekilen mecburi hizmet kuralarına girmekteyiz. Fizik tedavi uzmanlarından, kuruma 
müracaat olduğu takdirde, Emet Hastanesine gerekli atamayı yapacağız. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Derin, konuşmak istiyor musunuz? 
AHMET DERİN (Kütahya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; önce 
Sayın Bakanıma, bu konuda hazırlanıp cevap verdiği için, teşekkürü bir borç biliyorum. 

Sonra, hakikaten Kütahya SSK Hastanesi Doğumevine de büyük bir ihtiyaç mevcut idi. 
1993 revize programına bunu teklif etmeleri de, ayrıca Kütahya için zarurî olan bir ihtiyacın 
giderilmesi için lüzumluydu; onun için de kendisine teşekkür ediyorum. 

Emet ilçesi Fizik Tedavi Hastanesi, kaplıcaların bulunduğu bir yöremizdir, buraya üç yıl
dızlı bir otel de yapılmaktadır ve yabancıların yaz döneminde ziyaret ettikleri bir ilçemizdir. 
Hastane var, tabip var, ismi Fizik Tedavi Hastanesi; fakat fizik tedavi uzmanı yok. Kuraya bı-
rakılmayıp, bu ihtiyacın karşılanmasında zaruret vardır; çünkü çok yüksek derecede sıcaklığı 
olan bir kaplıcadır, bilerek veya bilmeyerek kaplıcaya gelenlerin zarar gördüğü dahi olabiliyor; 
o bakımdan, hastanenin ihtiyaç duyduğu en mühim personel fizik tedavi uzmanıdır. Bu açı
dan, bir an önce bir fizik tedavi uzmanının buraya gönderilmesi yönündeki emirlerinizi bek
liyoruz. 

Tekrar teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. -

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

BAŞKAN — 35 inci sırada, Sayın Derin'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN —• 36 ncı sırada, Sayın Fethi Akkoç'un Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Akkoç?.. Yok. 
Sayın Bakan?,. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 37 nci sırada, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, Kültür Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ünal?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

38. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam so
runlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
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39. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sağlık Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Tunç?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 40 inci sırada, Sayın Cemil Tunç'un, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Tunç?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

41. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tiınç'un, boşaltılarak okul yapılması düşünülen 
' Elazığ E tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Sayın Cemil Tunç'un, Adalet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Tunç?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

42. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ikamet eden 
bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddiala
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik Kö
yünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — 42 ve 43 üncü sıradaki, Sayın Sedat Yurtdaş'ın, soruları, soru sahibinin izin
li olması nedeniyle ertelenmiştir. 

44. — Trabzon MilletvekiliKemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi mu
afiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/299) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Göktaş?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

45. — Sivas Milletvekili Abdallatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Sayın Abdüllatif Şener'in, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Şener?.. Burada. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Sayın Bakan hazırlıksız olduğu için ertelenmiştir. 

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/302) 
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BAŞKAN — 46 ncı sırada, Sayın Hatinoğlu'nun, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sofu sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 47 nci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırıl
ması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/304) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Maliye ve Gümrük Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. ' 
Cevap verecek Sayın Maliye Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

49. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12 nci 
maddesinde yeralan ecri misil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/305) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sayın Dumankaya'nın Maliye ve Gümrük Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Maliye Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

50. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve söz-
konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/306) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
51. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve mil
letvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/307) 
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BAŞKAN — 51 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

• ' * " 

BAŞKAN — 52 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. v 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmeştir. 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Maliye 
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

54. —Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında yap
tığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'ın İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

55. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak se
ferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'in, Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Şener?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

56. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızıtcahamam karayolla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

ALİ ESER (Samsun) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN •— Sayın Eser sorusunu geri almıştır. 
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57. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde çalışan 
geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/313) | 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

58. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tlmç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Elazığ Milletvekili Sayın Cemil Tunç'un, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Tunç?.. Yok. ' 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

59. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama sonuçla
rına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

60. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel ücretle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

61. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik:personelle aynı iş
yerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/317) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin paralarının 
henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayıp Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. -
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
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63. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dönüş
tüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

64. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Hasta
nesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Sağlık Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine yapı
lan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Yok. -
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

66. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kontrolü yaptı
rıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakamdan sözlü soru önergesi (6/322) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

67. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Millî Eğitim Ba
kanından sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

68. —Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında bazı 
basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Sayın Yücel Seçkiner'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Seçkiner?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 5Ü 
milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/325) 
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BAŞKAN — 69 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak Üzere ertelenmiştir. 

70. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk* un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde Elçi
likten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Pamuk'un Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Pamuk?.. Yok, . , - • 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

71. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Orman 
İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/328) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Sayın Hatinoğlu'nun, Orman Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. . 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/329) ' 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Sayın Dumankaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

73. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Konya Milletvekili Sayın Ünaldı'nın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ünaldı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

74. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız kazanç 
sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Sayın Ünaldı'nın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ünaldı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
75. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasında çalı

şanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/335) 
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BAŞKAN — 75 inci sırada, Sayın Ünaldı'nın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ürialdı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

76. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutumlar ser
gilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, SayırbÜnaldı'nın, Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ünaldı?.. Yok. 
Gevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

77. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan teda
visi ite masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/541) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Sayın Kamer Genc'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Genç?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açılan sağ
lık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Sayın İbrahim özsoy'un, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın özsoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

v Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

79. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/339) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Sayın Hüseyin Aksoy'un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Aksoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

80. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia edilen 
bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Sayın Aksoy'un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Aksoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

81. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Istanbul-Sait Halim Paşa Yalısı''nm kul
lanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, Sayın Hüseyin Aksoy'un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Aksoy?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
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82. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Tatvan Kokar su Bölgesinde 13 vatan
daşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, Sayın Gaydalı'nın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Gaydalı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

83. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fabrika
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Manisa Milletvekili Sayın Diker'in, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Diker?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

84. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Rize Milletvekili Sayın Kabil'in, Maliye ve Gümrük Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kabil?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

85. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/344) 

BAŞKAN — 85 inci sırada, Sayın Kabil'in, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kabil?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı *na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Sayın Hasan Dikici'nin, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dikici?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Sayın Bakan, hazır olmadığını beyan etmektedir. 
Soru ertelenmiştir. 

87. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andırın, 
Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorunlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

BAŞKAN — 87 nci sırada, Sayın Hasan Dikici'nin, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dikici?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Sayın Bakan, hazır olmadığını beyan etmektedir. 
Soru ertelenmiştir. 
88. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın - Kızık 

Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

— 494 — 



T.B.M.M. B : 70 9 . 3 . 1993 O : 3 

BAŞKAN — 88 inci sırada, Sayın Dikici'nin, Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dikici?.. Burada, 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Sayın Bakan, hazır olmadığını beyan etmektedir. 
Soru ertelenmiştir. • 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü 
Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

BAŞKAN — 89 uncu sırada, Sayın Hasan Dikici'nin, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dikici?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Sayın Bakan, hazır olmadığını beyan etmektedir. 
Soru ertelenmiştir. 

90. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesinde 
FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/349) , 

BAŞKAN — 90 inci sırada, Sayın Dikici'nin, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dikici?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

91. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri hak
kında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 

BAŞKAN — 91 inci sırada, Sayın Cavit Kavak'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kavak?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, THY ile Fransa'ya giden yolcuların karşı
laştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 92 nci sırada, Sayın tsmail Sancak'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Sancak?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

93. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yugoslav 
vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

BAŞKAN — 93 üncü sırada, Sayın Ahmet Dökülmez'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dökülmez?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır mu
habirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

BAŞîCAN — 94 üncü sıradaki, Sayın Hatip Dicle'nin, îçişleri Bakanından sorusu, Sayın 
Dicle'nin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 
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95. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül ve Bu-
lutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

BAŞKAN — 95 inci sırada, Sayın Ahmet Dökülmez'in, Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dökülmez?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Sayın Bakan, hâzır olmadığını beyan etmektedir. 
Soru ertelenmiştir. 

96. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü yakınla
rında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

BAŞKAN — 96 ncı sıradaki, Sayın Hatip Dicle'nin İçişleri Bakanından sorusu, Sayın Dic
le'nin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir dokto
run öldürülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

BAŞKAN — 97 nci sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır.. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

98. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Gök taş'in, Yunanistan'ın Karadeniz Ekonomik iş
birliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — 98 inci sırada, Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Göktaş?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

99. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ileHekimevi 
inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 99 uncu sırada, Sayın Halil özsoy'un, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın özsoy?.. Yok. ' 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

100. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak 'in, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan 'a gön
derilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 100 üncü sırada, Sayın Cavit Kavak'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kavak?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

101. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kay
nak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

BAŞKAN — 101 inci sırada, Sayın Yücel Seçkiner'in, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Seçkiner?.. Yok. ' 

• — 496 — 



T.BM.M. B : 78 9 . 3 . 1993 o : 3 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen bir 
holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — 102 nci sırada, Sayın Halit Dumankaya'nın, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

103. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/362) 

BAŞKAN — 103 üncü sıradaki, Kütahya Milletvekili Sayın Derin'in sorusu, İçtüzüğün 
. 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

104. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 104 üncü sırada, Sayın Zeki Ünal'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ünal?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

105. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon 'un, AGÎK Zirvesine katılanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/364) 

BAŞKAN — 105 inci sırada, Sayın Mahmut Orhon'un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

106. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Bakan
lıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

BAŞKAN — 106 nci sırada, Sayın Halit Dumankaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alove900'lü telefonların milletimizi 
büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/366) 

BAŞKAN — 107 nci sırada, Sayın Halit Dumankaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
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108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan Ber
ke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/367) 

BAŞKAN — 108 inci sırada, Sayın Halit Dumankaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

109. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da 
Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi-verildiği" iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/368) 

BAŞKAN — 109 uncu sırada, Sayın Halit Dumankaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

110. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası Ge
nel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

BAŞKAN — 110 uncu sırada", Sayın Ergüder'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ergüder?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

111. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlıbel Sosyal 
Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

BAŞKAN — 111 inci sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

112. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara ula
şan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) 

113. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek artan 
çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Bakanından söz
lü soru önergesi (6/372) 

114. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine yol açan 
egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/373) 

115. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelendeniz kazalarının 
ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/374) . 

BAŞKAN — 112 nci, 113 üncü, 114 üncü ve 115 inci sıralardaki sorular* soru sahibi Sayın 
Engin Güner'in görevli olması dolayısıyla, ertelenmiştir. 
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116. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği personel poli
tikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

BAŞKAN — 116 net sırada, Sayın Ökkeş Şendiller'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Şendiller?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

117. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenleri, dış 
geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/376) 

118. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler 
Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

BAŞKAN — 117 nci ve 118 inci sıralardaki sorular, soru sahibi Sayın Engin Güner'in gö
revli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

119. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli imamlar 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

BAŞKAN — 119 uncu sırada, Sayın Ökkeş Şendiller'in, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Şendiller?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Ertelenen grevlere ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

BAŞKAN — 120 nci sırada, Sayın Rauf Ertekin'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkilatı ve bağlı 
kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/380) 

BAŞKAN —121 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'ın, Sağ
lık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Topaktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. ' 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, emekli dul ve yetimlerin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

BAŞKAN — 122 nci sırada, Sayın Ertekin'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
123. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda par

tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 
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BAŞKAN — 123 üncü sırada, Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Başbakandan sorusu mevcuttur. 
Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

124. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

BAŞKAN — 124 üncü sırada, Sayın Ali Er'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Er?.. Yok. 
Cevap.verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

125. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

BAŞKAN — 125 inci sırada, Sayın Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Eyyüpoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. -
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

126. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

BAŞKAN — 126 ncı sırada, Sayın İbrahim özsoy'un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın özsoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

127. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

BAŞKAN — 127 nci sırada, Sayın Ülkü Güney'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Güney?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

128. —Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

BAŞKAN — 128 inci sırada, Sayın Yaşar Eryılmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. " 
Sayın Eryılmaz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

- 129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

BAŞKAN — 129 uncu sırada, Sayın Ertekin'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
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130. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

BAŞKAN — 130 uncu sırada, Sayın Şükrü Yürür'ün, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Yürür?.. Yok. V ' 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

131. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

BAŞKAN — 131 inci sırada, Sayın Oltan Sungurlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Sungurlu?.. Yok. ' •» ' ' 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

132. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

BAŞKAN — 132 nci sıradaki Sayın Nevşat özer'in Başbakandan sorusu, soru sahibi izin
li olduğu için ertelenmiştir. 

133. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizan
lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

BAŞKAN — 133 üncü sırada, Sayın Faruk Saydam'm, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Saydam?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. ' 
134. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti

zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 
BAŞKAN — 134 üncü sırada, Sayın Fevzi İşbaşaran'm, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın tşbaşaran?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
135. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizan

lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
BAŞKAN — 135 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın öztürk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
136. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti

zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 
BAŞKAN — 136 ncı sırada, Sayın Aksoy'un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Aksoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
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137. — Van Milletvekili Şerif Bedir hanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

BAŞKAN — 137 nci sırada, Sayın Şerif Bedirhahoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

138. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan 'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

BAŞKAN — 138 inci sırada, Sayın Esat Canan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Canan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

139. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

BAŞKAN — 139 uncu sırada, Sayın Hatinoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

140. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, İsparta tline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

BAŞKAN — 140 inci sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

141. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

BAŞKAN— 141 inci sırada, Sayın Cavit Kavak'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kavak?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?., Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

142. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 142 nci sırada, Sayın Refik Aslan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Aslan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

143. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'on, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

BAŞKAN — 143 üncü sırada, Sayın Mahmut Orhon'un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Orhon?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi hazır bulunmadığından, soru bir defaya mahsus-olmak üzere ertelenmiştir. 

144. — Rize Milletvekili Mustafa Parlak'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 144 üncü sırada, Sayın Mustafa Parlak'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Parlak?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

145. —Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

BAŞKAN — 145 inci sırada, Sayın Ahmet Arıkari'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Arıkan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

146. — Tbkat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

BAŞKAN — 146 ncı sırada, Sayın önceöz'ün, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Inceöz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

147. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizan
lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

BAŞKAN — 147 nci sırada, Sayın Erdal'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Erdal?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin bitmesine' az bir zaman kalmıştır. Bu nedenle, 

alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 10 Mart 1993 Çarşamba gü
nü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.47 

o 
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_ B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tokat Milletvekeli Ahmet özdemir'in, yapımı tamamlanan Tokat Havaalanının ne 
zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı 
(7/750) y 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygı ile arz ederim. 

'' • % • ' . ' • ' • • . Ahmet Özdemir 
Tokat 

Üç yıldır yapımı tamamlanan Tokat havaalanının bugüne kadar hizmete girmeyişinin ne
denlerinin açıklanması ve ne zaman hizmete gireceğinin bildirilmesi. 

I ' • ' • • ' • ' ' 

• T. C. ' . ' ' . ' ' 
: • • ı • 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 9.3.1993 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : B.II.O.APK.0.10.00.00/III.01.01M17-9416 

Konu : Tokat Havaalanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 1.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNŞ.0.10.00.02-7/750-3507/16387 
sayılı yazınız. 

ilgi yazıyla Bakanlığıma gönderilen ve cevaplandırılması istenilen Tokat Milletvekili Sa
yın Ahmet Özdemir'in Tokat Havaalanına ilişkin soru önergesine hazırlanan cevap yazımız 
ekinde gönderilmiştir. i 

Bilgilerinize arz ederim.' 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

Soru : Yapımı tamamlanan Tokat Havaalanının bugüne' kadar hizmete girmeyişinin ne
denlerinin açıklanması ve hej zaman hizmete gireceğinin bildirilmesi. 

Cevap : Tokat Hava meydanı Tokat Valiliğince yaptırılarak 1990 yılında görerek uçuş şart
larında işletmeye açılmıştır. 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Türkiye'ye bazı ülkelerden kaçak olarak 
kesici takım uçları geldiği iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın 
yazılı cevabı (7/775) 

• . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
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Soru : 
özellikle Doğu AvruRa ülkelerinden ve eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden Türki

ye'ye kesici takım uçlarının kaçak olarak geldiği bilinmektedir. 
1. bu konuda gümrükler tarafından gelen turist beraberindeki mallar incelenmiş midir? 

Bulgaristan hududundan ve Gürcistan ile olan hududumuzdan giren turistlerden alınıp depo
ya kaldırılan kaç kilo veyahutta kaç adet kesici takım vardır? 

2. Gümrük kapılarında bu tip malzemenin yurda kaçak girmesi ciddî bir şekilde kontrol 
edilmekte midir? 

3. Rus pazarları, Polonya pazarları adı verilen pazarlarda gümrük müfettişleri gizli de
netim yapmakta mıdır? 

4. Gümrük müfettişleri, malî polisle beraber ortak çalışma yapıp kesici takım kaçakçılı
ğını önlemek için herhangi bir çalışma yapmışlar mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2.3.1993 

Sayı : B.07.0.GÜM.0.17529-1540-13728 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 2.2.1993 
tarihli 775-3571/16558 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere istanbul Milletvekili Merhum Adnan Kah
veci tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

"Türkiye'ye yasal olmayan yollardan girdiği belirtilen kesici takım uçları hakkında Bakan
lığımıza intikal eden muhtelif şikâyet mektuplarına istinaden, yasal olmayan yollardan yurda 
girişin önlenmesi amacıyla Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünce ve yurda 
girenlerin iç denetimlerinin yapılması açısından da Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğün
ce konuya gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

Ayrıca, sözkonusu eşyanın yolcu beraberi (bavul ticareti) olarak yurda girişlerinin önlen
mesi, bedelli ithalatta ise mezkûr eşyanın mecburi standartlar kapsamında olması nedeniyle 
ithal esnasında mutlaka TSE Uygunluk Belgesinin aranılması hususunda 29.7.1992 tarihli ve 
44087 sayılı yazımızla Gümrükler Başmüdürlükleri uyarılmıştır; 

Bununla beraber, sözü edilen eşyanın doğu avrupa ülkelerinden yolcu beraberinde getiril
mesi olasılığı vardır, özellikle yolcu trafinin yoğun olduğu zamanlarda, gümrük kapılarında 
beyan esasına göre yurda giriş yapıldığından, bu konuda çok sıkı kontrol yöntemlerine başvu-
rulamamaktadır. Turist valizlerinin çok sıkı bir şekilde aranması halinde, turizm sektöründe. 
muhtelif problemlerin doğmasına yolaçabileceği düşünülmektedir. 
' Bilgilerine arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 'in, Şırnak 'ta güvenlik güçlerince gözaltına alın
dıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/783) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygıyla arz ederim. 21.1.1993 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

Mehmet Ertak adlı şahıs, 23 Ağustos 1992 günü Şırnak Kömür Ocaklarında çalışırken 
güvenlik güçlerince gözaltına alınmış, bugüne kadar da kendisinden hiçbir haber alınamamıştır. 

Güvenlik güçleri Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığını sonradan inkar etmişlerdir. Oysa
ki bu şahıs, isimleri bende saklı görgü tanıklarının gözlerinin önünde alınmıştır. 

Mehmet Ertak'ın yakınları, emniyet düzeyindeki girişimlerinden sonuç alamayınca Şır
nak Valisine başvurmak zorunda kalmışlardır. Şırnak Valisi de önce sözlü, sonra yazılı olarak 
bilgi istemiş ancak oda hiçbir sonuç alamayınca Bakanlığa başvurmuş ve Bakanlıktan müfet
tiş istemiştir. Müfettişler Şırnak'a giderek olayı soruşturmuş daha sonrada Ankara'ya dönmüş
lerdir. 

Mehmet Ertak'ın gözaltında kaybolması ve izine bir daha rastlanmaması öldürüldüğü şek
linde yorumlanmaktadır. Devletin Valisinin, Devlet hakkında müfettiş istemeside durumun ne 
kadar vahim olduğunu ortaya koymaktadır. Belli ki olayın boyutları valiyi de aşmaktadır. 

Mehmet Ertak'ın gözaltında kaybolması Almanya'nın Nazi dönemini hatırlatmaktadır. 
il milletvekili olarak bana yapılan başvuru üzerine yaptığım araştırmalar, beni hiç de iyimser 
olmayan, dehşet verici sonuçlara götürdü. . 

Sayın Başbakan, 

Gözaltına alındığı kesin olan Mehmek Ertak ölü yada sağ nerededir!? Mehmet Ertak ken
disini gözaltına alan güvenlik güçlerince mi öldürüldü? Valilikçe açılan soruşturma devam et
tiğine göre ilgili güvenlik mensuplarının görevlerinin başında olmaları anlaşılır birdurum mu
dur? Bu güçleri kim, hangi cesaretle koruyor? Bu illegal, karanlık uygulamalara onay veren 
siz misiniz? Ortak sorumluluğunuz ne düzeydedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü . * 5.3.1993 
Sayı : B!05.1.EGM.0.12.01.01.-065549 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 2.2.1993 gün ve A.01.0.1993 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/783-3580/16578 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 15.2.1993 gün ve B.02.0.006/0481 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Başbakanı

mızca da kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilen yazılı soru önergesinin ceva
bı aşağıya çıkarılmıştır. 
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23 Ağustos 1992 günü gözaltına alınarak kaybolduğu ileri sürülen Mehmet Ertak hakkın
da yaptırılan tahkikatta Şırnak ili hudutları içinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınmadığı 
anlaşılmıştır. 

' Arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Dış ticaret rejimim düzenleyen 32 sayılı 
karara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/788) 

Türkiye BÛyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Altın Borsasının kurulması amacıyla Dış Ticaret Rejimini düzenleyen 32 sayılı kararda 
değişiklik yapılmasının gerekli olduğu yolunda basın organlarında yer alan haberler arasındadır. 

Sorular: 
1. Altın Borsasının Kurulabilmesi için Diş Ticaret rejimini düzenleyen 32 Sayılı Kararda 

neden değişiklik yapılması gerekli görülmektedir? 
2. Dış Ticaret rejimini düzenleyen kararnamenin hangi hükümlerini, Altın Borsasının 

kurulmasına engel görüyorsunuz? 
3. Bu amaçla, Dış Ticaret rejimini düzenleyen 32 sayılı Kararın değiştirilmesi konusun

da şahsınıza veya Hükümet üyelerine baskı mı yapılmaktadır? 
4. Eğer böyle bir baskı var ise Hükümet bu baskıyı göğüsleyecek güçte değil midir? Ve

ya söz konusu kararda değişiklik yapılmasını haklı kılan sebepler nelerdir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 4.3.1993 
Sayı : BAK-IV-2-593580-06-28847 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Devlet Bakanlığına (Sayın Akın Gönen) yönelik 2.2.1993 tarih, 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/788-3590/16617 sayılı yazınız. -

Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği soru öner
gesinde bulunan soruların yanıtlan aşağıdadır. 

1. , Altının Türk Parası karşısındaki değerinin belirlenmesi, ithal ve ihracı ile işlenmemiş 
altının yurt içinde alım ve satımı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda 
düzenlendiğinden, altın borsasının oluşturulması konusunda gerekli serbestinin sağlanabilme
si için Kararın ilgili hükümlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. 

2. Altın Borsası kurulması için, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Ka
rarın; Altının Türk parası karşısındaki değerinin T.G. Merkez Bankasınca belirlenmesine yö
nelik 1 inci ve 5 inci maddeleri, ithal ve ihracına ilişkin 7-a maddesi ile işlenmemiş altının yurt 
içindeki alım satımında sınırlama getiren 7-b maddesinde değişiklik yapılması öngörülmektedir. 
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3. 3,4. Dış Ticaret Rejimimizin liberalleşmesine parelel olarak Kambiyo Mevzuatımı-
zın'da daha serbest ve güncel hale getirilmesine yönelik olarak muhtelif zamanlarda Türk Pa
rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda 
yapılması söz konusu olan yeni değişiklikler, altın borsasının oluşturulmasına da imkân sağla
yacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

' . Devlet Bakanı 

5. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, bazı gazete ve dergilerin dağıtım ve satışlarının 
engellendiği iddia ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/808) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için tavassut et
menizi saygıyla arz ederim. 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Açıklama : 
İki ayı aşkın bir süredir özgür Gündem ile haftalık Yeni Ülke, 2000'e Doğru, Gerçek, Mü

cadele, Azadi ve Welat gazete ve dergilerinin iç harekat bölgesinde satılmamaları için yoğun 
baskı ve saldırılar devam etmektedir. 

1. Baskı ve saldırıları sıralarsak öncelikle Batman il merkezinde bütün gazete bayileri 
ve Birleşik Basın Dağıtım (BBD) Batman baş bayii kaşım ayı başında tehdit edilerek,' yukarıda 
sözü edilen gazetelerin satılması engellendi. 

2. 10.11.1992 günü Erzurum hattından gelen BBD şirketine ait, gazete yüklü kamyon Di
yarbakır bölge trafik müdürlüğü yakınlarında silahlı kişiler tarafından durdurularak, kamyon 
şoförü özgür Gündem gazetesini taşıdığı takdirde öldürüleceği, şeklinde tehdit edilidi. 

3. 11.11.1992, gece yarısı BBD şirketinin bir kamyonu Diyarbakır BBD başbayiinin önün
de yakıldı. Aynı gün birbaşka dağıtım kamyonunun önü kesilerek sürücü tehdit edildi. 

4. 12.11.1992 günü Diyarbakır BBD başbayini telefonla arayan bir kişi (kamyonu yaktık 
sıra sende) diyerek tehdit etti. Bu gelişmeler üzerine BBD şirketi yetkilileri Özgür Gündem ga
zetesini Diyarbakır, Siirt, Batman, Kurtalan, Silvan, Bismil ve Ergani'de dağıtmama kararı aldı. 

5. Aynı tehditlerin Mardin başbayinede yapılması üzerine 14.11.1992 gününden itibaren 
BBD şirketi gazeteleri Mardin'de de dağıtmadı. 

6. İ7.11.1992 günü Bingöl'de engellemeler başladı, önce bayii telefonla tehdit edildi. Ar
dından BBD'ye ait bir araç yakıldı. 

Bu yerleşim birimlerinde özgür Gündem yetkilileri kendi olanaklarıyla dağıtım işini sür
dürmeye başladılar. 

7. 19.11.1992 günü Batman kent merkezinde Gündem gazetesini satan 4 çocuk yol orta
sında kimliği meçhul kişilerce dövülerek ellerinde bulunan gazeteler alındı. 

8. 21.11.1992 günü Batman'da gündem gazetesini kendisineait araçla dağıtan Halil Adanır, 
aracıyla birlikte yakılarak öldürüldü 
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9. 21.11.1992 günü Bingöl merkezde gündem gazetesi satan bir kişiye ait olan çay ocağı 
ve bir başkasına ait olan fotoğraf stüdyosu kundaklandı. 

10. 23.11.1992 günü Gündem Diyarbakır bürosunda görevli büro idare amiri Hasan öz
gün ve muhabir Mehmet Şenol arabayla gazete dağıtımı yaparken Diyarbakır kent merkezinde 
silahlı saldırıya uğradılar. Olayda Hasan özgün yaralandı. Daha sonra olayı soruşturmakla 
görevli gazete bürosuna gelen polis ekibi "gazeteleri satmayın yoksa sizi öldürecekler" diye 
telkinde bulunuyorlar. 

11. 2.12.1992 günü akşam saatlerinde Gündem gazetesi Van bürosu taşlı sopalı saldırıya 
uğradı. Büroda bulunan muhabirler tarafından emniyet güçlerine haber verilmesine rağmen, 
olaydan uzun süre sonra polisler olay yerine gelmişlerdir. 

12. Baskı gören bayilerin Gündem yetkililerine bildirdiklerine göre zaman zaman kimli
ği meçhul kişiler tarafından, zaman zaman polisler tarafından aynı konuşma tarzı ve aynı söz
ler kullanılarak tehdit edilmekteler. Bütün tehditlere rağmen gazete satmaya devam ettiği için 
Diyarbakır merkezde bulunan bayii aralık ayı başında gözaltına alındı. -

13. 15.12.1992 Diyarbakır merkezde Gündem satmaya devam eden Kemal Ekinci adlı bayii 
silahlı saldırı sonucu öldü. 

14. 21.12.1992 günü Mardin-Mazıdağı ilçesinde gazete bayii Kemal Adar'a ait ve Hükü
met konağının karşısında bulunan kırtasiye dükkanı, hükümet konağının önünde nöbet tutan 
polislerin gözleri önünde yakıldı. 

15. 23.12.1992 de Elazığ'da aynı zamanda gazete bayiliğide yapan Ozan Plakçılık adlı 
iş yeri kundaklandı. 

16. 31.12.1992 Mardin Nusaybin ilçe merkezinde Gündem Gazetesi satan (özürlü) genç 
silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Babası Ali Gündüz oğlunun cenazesini almaya giderken, po-' 
Üslerin kendisine "Oğlun özgür Gündem satmasaydı, şimdi hayattaydı, yaşıyor olacaktı" de
diklerini belirtiyor. 

17. 4.1.1993 günü Urfa kent merkezinde kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ba
zı kişiler, bazı bayileri tehdit ederek, gündemi satmamaları konusunda uyardılar. 

18. 5.1.1993 günü Urfa kent merkezinde Ahmet Divvitçi'ye ait gazete bayii kundaklan
dı, Olay yerine gelen Emniyet güçlerine bayii "bu işi siz yaptınız" diyerek tepkisini gösterdi. 

19. 4.1.1993 günü Diyarbakır'da bayilere gazete dağıtan Ali İhsan Kaya (19) sebze hali 
yakınlarında sopalı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan adı geçen kişi Diyarbakır Dev
let Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ifadeyi almaya gelen siyasî şube polisleri yaralıyı dikişleri 
patlayana kadar dövdüler. - ı 

20. Enver Yakut (15) adlı genç gazete satarken Ofis Ekinciler Caddesinde, sivvil polisler 
tarafından ellerindeki gazeteler alınarak dövüldü.' Satmaması yönünde tehdit edildi. 

21. 4.1.1993 13 yaşındaki Hamit Yakut 5 Nisan Mahallesinde gazete satarken Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğüne ait 21 EE 396 plakalı otomobile bildirilerek dövüldü ve gazete satma
ması için uyarıldı. 

İsim ve tarihleriyle birlikte tespit edebildiğimiz bu saldırıların yanı sıra daha birçok il ve 
ilçede özellikle iç harekat bölgesinde gazete satan birçok bayi halen tehdit edilmektedirler. Tfehdit 
edenler zaman zaman kimliği meçhul kişilerdir. Zaman zaman da kendilerini emniyet mensu
bu olarak tanıtan kişilerdir. 
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Sorular : 
1. Yukarıda sıralanan baskı ve terör uygulamaları bir çeşit sansür değil midir? 
2. Türkiye ne zamana kadar muhalif sesleri zorla susturan ülke olmaktan kurtulacaktır. 
3. Konuşan Türkiye sloganlarını, meydanlarda en fazla siz attınız. Sizin yönetiminizde 

basın susturuluyor, bunu nasıl açıklıyorsunuz, yoksa dün dündür bugün bugündür, o meşhur 
mantığınızlamı hareket ediyorsunuz. 

4. Yukarıda sıralanan dağıtım engellemeleri ile ilgili bugüne kadar ne tür önlemler alın
mıştır. 

5. Bu baskı, engelleme, tehdit, araç yakma, işyeri kundaklama, dövme ve öldürme olay
larının failleri bulunup haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

6. Bir çok olayda failler kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtıyorlar bu kişiler iddia 
ettikleri gibi, emniyet mensubu mudurlar? 

7. Yukarıda araba plakası verilen olayda ve hastanede ameliyatlı hastanın dövülmesi ola
yında faillerin polis oldukları açıktır. Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır. Veya 
bunlar hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

8. Bu olayların failleri bulunamıyorsa, bu faillerin emniyet güçleri tarafınadan korun
duğu hissi sizdede uyanmıyor mu? 

9. tç hareket açıklaması yapıldığından bu yana, muhalif basının o bölgede dağıtımı en
gellendiği ve halen giderek genişleyen bir alanda dağıtımı engelleniyor. Bu engelleme iç hare
katın bir parçası mıdır? 

T C . 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 5.3.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-065550 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) TBMM Başkanlığının 2.2.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/808-3403/16095 
sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 15.2.1993 gün ve B.02.0.006/0483 sayılı yazısı. 
Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Başbakanımızca 

da kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilen yazılı soru önergesinin cevabı aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

Sözkonusu önergede iddia edildiği gibi 4.1.1993 günü Diyarbakır'da Hamit Yakut isimli 
şahıs gazete satarken Emniyet Müdürlüğüne ait 21 EE 396 plakalı otomobile bindirilerek dö-
vülmemiştir. Ayrıca Diyarbakır emniyet Müdürlüğünde anılan plakada bir otonun bulunma
dığı, adı geçenin bu hususta bir şikayetine de rastlanılmadığı yapılan araştırmadan anlaşılmıştır. 

Yine aynı tarihte Diyarbakır'da kimliği meçhul kişiler tarafından saldırıya uğrayarak ya
ralanan Ali thsan Kaya kendisini yaralayanları tanımadığını ve polislerin kendisine ifade alır
ken herhangi bir cebir ve şiddet kullanmadığını beyan etmiştir. Olayı gerçekleştiren kimliği meçhul 
şahısların yakalanması için gerekli çalışmalara devam edilmektedir. 

. 19.11.1992 tarihinde Batman il merkezinde Gündem gazetesini satan 4 çocuğun dövülerek 
ellerinde bulunan gazetelerin alındığına dair hiçbir müracaatın bulunmadığı ve böyle bir ola
yın meydana gelmediği tespit edilmiştir. 
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21.11.1992 günü kimliği meçhul kişilerce 72 AD 845 plaka sayılı hususi oto içerisinde si
lahla vurulup, otonun yakılması sonucu öldürülen Halil Adanır isimli şahıs önergede belirtil
diği gibi özgür Gündem gazetesi dağıcısı olmayıp kendisine böyle bir görev de verilmediği şah
sın korsan taksicilik yaptığı tespit edilmiştir. Bu olayla ilgili araştırmalara devam edilmektedir. 

21.12.1992 günü Mardin Mazıdağı ilçesinde Kemal Adar ve M. Ali Sayan adlı kişilere ait 
olan kırtasiye dükkanı camdan yanıcı madde atılarak yakılmak istenmiş, itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. Olayla ilgili olarak alınan telefon ihbarına dayanarak 3 şahıs yakalanmış ancak 
delil yetersizliğinden 23.12.1992 günü Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmışlardır. 

30.12.1992 günü vurularak öldürülen Gündem Gazetesi sattığı iddia edilen, Mardin Nu
saybin İlçesi Dallıağaç Köyü nüfusuna kayıtlı Ali-Şükriye oğlu 1970 doğumlu Lokman Gün-
düz'ün Nusaybin de gazete satmadığı, ayakkabı boyacılığı yaptığı ve bölücü örgüt sempatizanı 
olarak bilindiği tespit edilmiştir. Olayın faillerinin yakalanmasına çalışılmaktadır. 

17.11.1992 tarihinde Bingöl ilinde meydana gelen başbayii Abdulrezzak Akdemir'e ait Isu-
zi marka kamyonetin yakılması olayı ve yine aynı bayiin telefonla tehdit olayları ile ilgili emni
yet tedbirleri alınmış olup, olayların faillerinin yakalanmasına çalışılmaktadır. 

2.12.1992 tarihinde önergede iddia edildiği gibi, Gündem Gazetesi Van bürosuna taşlı so
palı bir saldırının yapılmadığı ihbar üzerine büronun bulunduğu yere giden Çarşı Karakol Amiri 
tarafından bizzat tespit edilmiştir. 

23.12.1992 tarihinde saat 04.00 sıralarında Elazığ il merkezinde Haydar Kalman isimli şa
hıs tarafından Ozan plakçılık adı altında işletilen aynı zamanda gazete bayiiliği de yapılan iş 
yerinde, çıkan yangın anında müdahale ile itfaiye tarafından söndürülmüş ve itfaiye müdürlü
ğünün verdiği rapor ile yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edilmiştir, konuyla ilgili 
açılan Kamu davası halen devam etmektedir. 

5.1.1993 günü saat 05.20 sıralarında Şanlıurfa ilinde Ahmet Divitçi'ye ait ahşap bir büfe 
ve hertürlü mevkutenin satıldığı gazete bayii'ne ait işyerinde yangın çıkması sonucu meydana 
gelen olayda, itfaiye yetkililerinin verdiği bilgilere göre yangının parlayıcı ve patlayıcı madde
lerden çıkmadığı anlaşılmıştır. 

Bayii sahibi Ahmet Divitçi ise polisi suçlayıcı ifade kullanmadığını bazılarının bu konuyu 
istismar etmek için böyle açıklamalarda bulunduğunu beyan etmiştir. 

Sözkonusu önergede belirtilen il ve ilçelerimizde de ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi 
Basınla ilgili hertürlü yasal yayınların basımı, dağıtımı ve satışının hiç bir müdahale olmadan 
yapılabilmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. 

Alınan tedbirlere rağmen muhtelif illerde zaman zaman meydana gelen istenmeyen olay
ları gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

6. — MuğlaMilletvekili Nevşat özer'in, Yatağan Termik Santraline ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/813) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . , 
Aşağıdaki sorularımın.Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşat özer 
Muğla 

Muğla İli Yatağan İlçesi Termik Santralı fizibilite çalışmaları sırasında alınan kömür nu
munelerinin tahlili sonucunda, santralin enerji üretimi açısından verimli çalışabilmesi için, kö
mürün alt ısıl değeri 1900-2100 Kcal/Kğ., kül °/o 29, Rutubet %34, Kükürt % 2.7- % 3 olması 
icabetmektedir. Ayrıca her ünite için günlük 5 bin ton^kömür gerekli olup; santral 3 üniteden 
ibaret olduğundan günlük yakıt miktarı 15 bin tondur. Bu miktar ve kömürün kalori, kül ve 
kükürt değerleri baz alınarak her üç ünitenin çalışması halinde santralden günde atılan kükürt 
miktarı takriben 450-500 tondur. Ki bu rakamlar kaliteli kömüre göredir. 

Bu kükürt miktarı bacadan kükürt dioksit gazı olarak çıkmakta, havadaki su buharı ile 
birleşerek sulfrik asite dönüşmektedir. meydana gelen sulfrik asit 10 Km. ufki alanda etkili 
olmaktadır, bu öncelikle insan sağlığı açısından, daha sonrada bitki örtüsü ve vejetasyon üze
rinde tarımsal faaliyetler açısından ve çevre sağlığı yönünden büyük zararlara neden olmakta
dır. Ve bu bölgede hayat felce uğramış durumdadır. 

Ayrıca Termik Santralde yakılan kömürün külleri elektro filtre denilen sistemle elektro 
sitâtik olarak bacadan çıkmadan önce tutulmakta olup, bu sistemle de Vo 99.2 seviyesinde kül
lerin tutulması yönünden başarılı olunmaktadır. Ancak santralde kullanılan kömürlerin kalo
rileri 2100 kcal/Kğ. ve % 29 kül oranında olmadığından düşük kalorili kömürle ve kül miktarı 
da % 50-60'lara varan mataryal kullanılmaktadır. Bu durumda elektro filtreler devre dışı bıra
kılmakta, kül de bacalar vasıtasıyla atmosfere atılmaktadır. Ayrıca santralde kullanılan soğut
ma suyunun Yatağan Çayına deşarj edilmesi sonucu adı geçen bu dere mikrop ve pislik yuvası
na dönüşmüş, mezkûr derede hiçbir canlı yaşayamaz duruma gelmiştir. Bu konuda zaman za
man belirli periotlarla, Muğla İli Sağlık Müdürlüğü ekiplerince baca gazında ve soğutma su
yunda ölçümler yapılmakta olup, bu ölçümler analiz edildiğinde durumun çok kötü olduğu 
tespit edilmektedir. Bu ölçümlerden sadece bir tanesinin raporu ve Muğla Valiliğinin de uyarı 
yazıları*bu konuda şahsımda mevcuttur. x 

Bütün bunlara ilaveten Termik santralde halen var olan biyolojik arıtma tesiside tam ola
rak çalıştırılmamaktadır. 
Sorular : 

1. Yatağan Termik santraline insan sağlığına ve çevreye verdiği zarardan dolayı desülfıri-
zasyon tesisi ve filtresi 1993 yılı içinde yapılacak mıdır? Bu çok önemli konuda Bakanlığınızın 
görüş ve düşünceleriyle planının ne olduğunu açıklar mısınız? 

2. Yatağan Termik Santralinde fizibilite raporuna göre belirlenen kömürün kullanılma
dığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çevreye ve atmosfere istenmeyen tarzda bacalardan kül atıl
maktadır. Halbuki elektro filtre sisteminde kül % 99 seviyesinde bacada tutulmaktadır. Elek
tro filtre sisteminin uygulanmasına devam edilecek midir? Bu konuda istenilen standartta kö
mür yok ise Termiksantralin çalışması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

5. Termik santralin soğutma suyunun, Yatağan Çayına deşarjıyla meydana gelen zarar
lar ve çevre kirlenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Ayrıca yine mezkûr santralin biyolo
jik arıtma tesisleri randımanlı olarak çalıştırılacak mıdır? 

— 512 — 



T&MM. B : 70 9 . 3 . 1993 O : 3 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 5,3.1993 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-343-2781 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 2 Şubat 1993 tarih ye A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/813-3623/16729 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını is

tediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyah 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Nevşat özer'in Yazılı Sorusu ve Cevabı 
Muğla tli Yatağan İlçesi Santralı fizibilite çalışmaları sırasında alınan kömür numuneleri

nin tahlili sonucunda, santralin enerji Üretimi açısından verimli çalışabilmesi için, kömürün 
alt ısıl değeri 1900-2100 Kcal/Kğ., kül % 29, Rutubet % 34, kükürt % 2.7 - °/o 3 olması icabet-
mektedir. Aynca her ünite için günlük 5 bin ton kömür gerekli olup; santral 3 üniteden ibaret 
olduğundan günlük yakıt miktarı 15 bin tondur. Bu miktar ve kömürün kalori, kül ve kükürt 
değerleri baz alınarak her üç ünitenin çalışması halinde santralden günde atılan kükürt mikta
rı takriben 450-500 tondur. Ki bu rakamlar kaliteli kömüre göredir. 

Bu kükürt miktarı bacadan kükürt dioksit gazı olarak çıkmakta, havadaki su buharı ile 
birleşerek sulfrik asite dönüşmektedir. Meydana gelen sulfrik asit 10 Km. ufki alanda etkili 
olmaktadır. Bu öncelikle insan sağlığı açısından, daha sonrada bitki örtüsü ve vejetasyon üze
rinde tarımsal faaliyetler açısından ve çevre sağlığı yönünden büyük zararlara neden olmakta
dır. Ve bu bölgede hayat felce uğramış durumdadır. 

Ayrıca Termik Santralde yakılan kömürün külleri elektro filtre denilen sistemle elektro 
sitatik olarak bacadan çıkmadan önce tutulmakta olup, bu sistemle de % 99.2 seviyesinde kül
lerin tutulması yönünde başarılı olunmaktadır. Ancak santralde kullanılan kömürlerin kalori
leri 2100 kcal/Kğ. ve °/o 29 kül oranında olmadığından düşük kalorili kömürle ve kül miktarı 
da % 50-60'Iara varan mataryal kullanılmaktadır. Bu durumda elektro filtreler devre dışı bıra
kılmakta, kül de bacalar vasıtasıyla atmosfere atılmaktadır. Ayrıca santralde kullanılan soğut
ma suyunun Yatağan Çayına dejarj edilmesi sonucu adı geçen bu dere mikrop ve pislik yuvası
na dönüşmüş, mezkûr derede hiçbir canlı yaşayamaz duruma gelmiştir. Bu konuda zaman za
man belirli periyotlarla, Muğla İli Sağlık Müdürlüğü ekiplerince baca gazında ve soğutma su
yunda ölçümler yapılmakta olup, bu ölçümler analiz edildiğinde durumun çok kötü. olduğu 
tespit edilmektedir, fiu ölçümlerden sadece bir tanesinin raporu ve Muğla Valiliğininde uyarı 
yazıları bu konuda şahsımda mevcuttur 

Bütün bunlara ilaveten termik santralde halen var olan biyolojik arıtma tesiside tam ola
rak çalıştırılamamaktadır. 

Soru : 
Yatağan Termik Santraline insan sağlığına ve çevreye verdiği zarardan dolayı desülfırizas-

yon tesisi ve filtresi 1993 yılı içinde yapılacak mıdır? Bu çok önemli konuda Bakanlığınızın 
görüş ve düşünceleriyle planının ne olduğunu açıklar mısınız? 

— 513 — 



T.B.M.M. B : 78 9 . 3 . 1 9 9 3 0 : 3 

Cevap : • 
Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Desülfürizasyön (BGD) tesisine ait fizibilite çalışma

ları tamamlanmış olup sözkonusu tesis kurumun yatınm programında bulunmaktadır. Kurumca, 
bu tesisin finansmanının (140 milyon ABD Doları) Dünya Bankasından sağlanması amacıyla 
Temmuz 1991 yılındanberi çalışmalar yapılmakta olup, prensip olarak Dünya Bankasının ön 
oluru alınmıştır. Bu tesisin finansmanı konusundaki Dünya Bankası nihai kararı 1993 yılı için
de belirlenecektir. Düşük bir olasılık da olsa, Dünya Bankasının kredi vermemesi durumunda, 
ilgili Kurumumuz 1993 yılı içerisinde bu tesis için % 100 kredili olarak ihaleye çıkmayı hedef
lemektedir. 

Soru : 
Yatağan Termik Santralında fizibilite raporuna göre belirlenen kömürün kullanılmadığı 

anlaşılmaktadır. Dolayısiyle çevreye ve atmosfere istenmeyen tarzda bacalardan kül atılmakta
dır. Halbuki elektro filtre sisteminde küj % 99 seviyesinde bacada tutulmaktadır. Elektro filtre 
sisteminin uygulanmasına devam edilecek midir? Bu konuda istenilen standartta kömür yok 
ise Termik Santralin çalışması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : 
Yatağan Termik Santralında zaman zaman santral tasarımında kullanılan nitelikte kömür 

yakılamadığı, bunun ise soru önergesinde de belirtildiği gibi sorunlara yolaçtığı bilinmektedir. 
Arızalar dışında ve santral tasarımına uygun özellikte kömür yakıldığı zamanlarda, baca 

gazı içindeki uçucu külün konsantrasyonunun, teorik olarak, % 99,4'Iük bir verime sahip olan 
elektrofiltreler çıkışında Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde öngörülen emisyon sı-
nırdeğerinin altında olması beklenmektedir. Nisan ayından sonra, santralın bir ünitesine mon
te edilecek olan toz ölçüm cihazları ile baca gazı içindeki uçucu kül konsantrasyonu sürekli 
olarak ölçülecek olup gerçek işletme değerleri saptanabilecektir. 

TKİ 'den santral tasarımında esas alınandan daha düşük kalitede kömür alınması duru
munda, santral düşük yükte çalıştırılmakta ve dolayısıyla elektrofiltreye gelen kül yükünün 
azaltılması mümkün olmaktadır. Ancak bu konuda TKİ ile koordinasyonun sağlanması ve ta
sarım değerlerinde kömür alınması sorunun çözümünde etken olacaktır. 

Ayrıca birinci sorunun cevabında sözü edilen BGD tesisinin kurulması ile, elektrofiltre 
çıkışında baca gazının içerdiği uçucu külün bir kısmının (Yaklaşık % 50) Desülfürizasyön Te
sisinin yıkayıcı kulelerinde tutulması beklenmektedir. 

Soru : 
Termik santralın soğutma suyunun, Yatağan Çayına deşarjıyla meydana gelen zararlar ve 

çevre kirlenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Ayrıca yine mezkûr santralin biyolojik arıt
ma tesisleri randımanlı olarak çalıştırılacak mıdır? , 

Cevap : 
Yatağan Termik Santralı'nın soğutma suyu sistemi kapalı çevrim olup, santralın soğutma 

suyunun dereye boşaltılması sözkonusu değildir. Ancak soğutma kulesi drenajları santralın yağ
mur suyu sistemine, oradan da dereye verilmektedir. Bu sular gerek içerik gerekse miktar açı
sından zararlı olarak nitelendirilebilecek sular değildir. 

Santralın miktar ve içerik olarak en önemli atıksularını cüruf teknesi taşıntı suları ile su 
hazırlama ünitesinden çıkan flokülatör (çökeltme havuzu) atıksuları oluşturmaktadır. Bu su
ların dereye verilmeden önce arıtılmaları için gerekli üniteler (Çökeltme ve durultma havuzla
rı) santralla birlikte yapılmış durumdadır. 
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Ancak arızalar nedeniyle zaman zaman bu ünitelerinçalıştırılamaması söz konusu olmak
tadır. Sözkonusu ünitelerin sürekli olarak çalıştırılabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli re
habilitasyonun yapılması, ilgili Kurumumuzun gündeminde olup bu konuda gerekli finansma
nın birinci sorunun cevabında sözü edilen BGD Tesisi ile birlikte Dünya Bankası tarafından 
sağlanması için görüşmeler sürdürülmektedir. 

Santralda evsel nitelikli atıksuların arıtılması için yine santralla birlikte kurulmuş olan 
biyolojik arıtma tesisi hali hazırda çalışmaktadır. 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İmar planı ve mevzuatına aykırı yapı
laşmalara karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı ceva
bı (7/816) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularimın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 
1960'ların masum barınakları, rant milyarderi, kat kat gecekondu kentlerine dönüştü. Artık 

bu günün Türkiyesihde bir tek gecekondu yapılsa dahi bunun adı; (Kente karşı suçtur) 
Bu suç devamlı olarak işlenmekte ve toplumu rahatsız etmektedir. 
Halen İstanbul'da 850 000 ruhsatlı konut, imar affı ile yasalaşan 750 000 konut, 400 000 

kaçak olmak üzere 2 000 000 konut vadır. Yıllık konut ihtiyacı 100 000 adettir. 6 371 adette 
konut yapı kooperatif sayısı vardır. Gecekondu yapımı devam ederse telafisi imkânsız zararlar 
meydana geleceğinden; 

Sorular : 
1. Gerek gecekondu ve gerekse imar planı ve mevzuatına aykırı yapılaşmalar nedeni ile 

oluşan ve kente karşı işlenen suçların yargılaması için İstanbul'da yalnızca imar işlerine mün
hasır yeteri kadar imar ihtisas mahkemelerinin kurulmasını destekler misiniz? 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek kişilere ait arazileri rızasız ve zor kullana
rak ele geçirilmesi halinin gasp türü bir eylem oluşturduğu ve bu yeni suç türünün ("Kente' 
karşı işlenen suçlar") başlığı altında yasal düzenlemeler yapılmasını düşünüyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 5.3.1993 
Sayı : B050MAH0650002/164 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın H. Orhan Ergüder'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 10.2.1993 gün ve A.Ol.GHS.0.10.00.02-7/816-3670/16860 sa-, 
yılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İstanbul Milletvekili Sa
yın Halil Orhan Ergüder'in "İmar planı ve mevzuatına aykırı yapılaşmalara karşı alınacak 
önlemler" konusundaki yazılı soru Önergesiyle ilgili olarak: 
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1. İstanbul'da imar mevzuatına aykırı yapılaşma ve şehirleşmeye karşı bir tedbir olarak 
"imar İhtisas Mahkemeleri" kurulması tarafımın da desteklediği bir fikirdir. 

Esasen İstanbul, 10 milyon nüfusu ve sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi 
özellikleriyle bugünkünden farklı bir yönetim tarzı gerektiren bir durumdadır. Bakanlığımca 
bu ihtiyacı karşılamak üzere bir Kanun Hükmünde Kararname taslağı hazırlanmış olup, buna 
ilişkin Yetki Kanunu Taslağıyla birlikte Başbakanlıkta bulunmaktadır. Bahsi geçen Kanun Hük
münde Kararname taslağında İstanbul'da İmar İhtisas Mahkemeleri kurulması öngörülmektedir. 

2. Bakanlığımca "Kente Karşı İşlenen Suçlar" başlığı altında ayrı bir kanun hazırlığı 
mevcut değildir. Aslında böyle bir yasada düzenlenebilecek hususlar halen pek çok yasada yer, 
almaktadır. Bunlara örnek olarak İmar Mevzuatı, 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu, Medenî Kanun ve Türk Ceza Kanunu sayılabilir. Ayrıca İstan
bul için 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu mevcuttur. 

Bununla birlikte mahallî idareleri daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak üzere hazırlanan 
mevzuat taslakları Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. ( 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

• v • ' . . ' ' ' 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, sıfır faizli hayvancılık kredilerinin il veya böl
ge bazında dağılımına ilişkin sorusu ve Tarım veKöyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazı
lı cevabı (7/840) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. <• Verilmesi kararlaştırılan sıfır faizli Hayvancılık Kredilerinin İl veya Bölge bazında da
ğılımı nasıl planlanmıştır? t 

2. Kütahya ili için planlanan kredi limiti ne kadardır? 

T C . 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4.3.1993 

Sayı: ÖKM.-2-273 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 12.2.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.01-7/840-3740/17206. 
sayılı yazısı. 
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Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, "Sıfır Faizli Hayvancılık Kredilerinin il veya 
bölge bazında dağılımına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yatırımlarını tamamlamış ancak işletme sermayesi yetersizliği sebebiyle hayvan materyali 
ve kesif yem sağlayamayan yetiştiricilere sözleşmeli Besicilik Esasları dahilinde ayni olarak ak
tarmak üzere Kurum ve Kombinalara T.C. Ziraat Bankası kanalı ile verilecek sıfır faizli işletme 
kredisi ile ilgili olarak 29.1.1993 tarihli Resmî Gazetede 93/4000 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
yayınlanmış olup, halen konu ile ilgili tebliğ çalışmaları devam etmektedir, ti ve bölge bazında 
herhangi bir kredi dağılımı söz konusu değildir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

9. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'mn, Hollanda polisinin ihmal ve kötü muame
lesi sonucu hayatım kaybeden bir vatandaşımıza ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kah-
raman'm yazılı cevabı (7/859) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

tstanbul 
Hollanda-Venlo şehrinde taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Koksal Hollanda Polisinin ihmal 

ve kötü muamelesi sonucu hayatını kaybetmiştir. 
1. Bakanlığınızın bu olaydan haberi olmuş mudur? 
2. Olmuş ise ne gibi girişimde bulunmuştur? 
3. Vatandaşımızın kamu hakkına sahip çıkarak suçluları cezalandırmak ve varislerine 

tazminat ödetmek amacıyla avukat tutmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 8.3.1993 

Sayı : B.02.0.010/00214 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 18.2.1993 gün ve 17408 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin yazı. 
tlgi yazıda belirtilen ve tstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından, Bakanlığı

ma yöneltilen yazılı soru önergesinde yer alan sorulann yanıtlan ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Kahraman 
Devlet Bakanı 

tstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'mn Bakanlığıma Tevcih Ettiği 18.2.1993 Gün ve 17408 
Sayılı önergede Yeralan Yazılı Soruların Yanıtlandır 

Soru 1. Hollanda'nın Venlo şehrinde yaşayan Hüseyin Koksal isimli Türk vatandaşının 
Hollanda Polisinin ihmal ve kötü muamelesi sonucu hayatını kaybetmesi olayından Bakanlığı
nızın haberi olmuş mudur? 

— 517 — 



T.B.M.M. B : 78 9 . 3 . . 1993 O : 3 

Yanıt 1. Hüseyin Köksal'ın ölümü olayına ilişkin olarak Bakanlığımıza herhangi bir baş
vuru yapılmamış olmakla birlikte, Bakanlığımız olaydan zamanında haberdar olmuştur. 

Soru 2, Olmuş ise ne gibi girişimde bulunulmuştur? 
Yanıt 2. Olaydan haberdar olunması üzerine derhal Hollanda Büyükelçisi makama çağ

rılarak olay hakkında bilgi talep edilmiştir. 
Hollanda Büyükelçisinden; olayın gerçekleşmesi üzerine Türk Büyükelçiliği ve Konsolos

luğunun konu ile yakından ilgilendiği, Hollanda Resmî Makamlarının Türk Makamlarını elle
rinden geldiğince bilgilendirmeye çalıştığı, konunun Hollanda basınında geniş yer aldığı, olay 
hakkındaki soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, ancak henüz sonuçlanmadığı, öğ
renilmiştir. 

Büyükelçiye soruşturmanın devamı süresince, olayın sorumlusu olarak görülen polis me
murlarının görevden uzaklaştırılması gerektiği hususu hatırlatılmıştır. 

Aynı konu hakkında Dışişleri Bakanlığı ile ilişki kurulmuş, olayla ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen girişimler hakkında bilgi talep edilmiş, gelişmeler sürekli 
ve sistemli olarak yakından izlenmiştir. 

Ayrıca, olayı incelemek üzere Hollanda'ya giden TBMM tnsan Hakları İnceleme Komis
yonundan araştırma ve incelemeleri hakkında ayrıntılı bilgi alınmıştır. 

Hollanda Resmî Makamlarınca yapılan soruşturmalara ilişkin belgeler temin edilerek Ba
kanlığımızca incelenip değerlendirilmiştir. 

Soru 3. Vatandaşın kamu hakkına sahip çıkarak suçluları cezalandırmak ve varislerine 
tazminat ödetmek amacıyla avukat tutmayı düşünüyor musunuz? 

Yanıt 3. Hüseyin Koksal varislerinin halen Hollanda barosuna kayıtlı iki avukatı bulun
maktadır. Avukatlar, Türk makamlarıyla ilişki içinde olup, olayın gelişimini yakından takip 
etmektedirler. Bu nedenle üçüncü bir avukat tutmak gerekli görülmemektedir. 

Soruşturma ve yargı aşamaları tarafımızdan da izlenecektir. Bu aşamalarda veya bu aşa
malardan sonra vatandaşımızın hukukunu koruma hususunda gerekli görülecek her tedbirin 
alınması cihetine gidilmesine çalışılacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 

10. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş Genel Müdürlüğünde yolsuzluk yapıl
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(7/866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yüksel Yalova 

Aydın 

Bazı basın organlarında "Sizce Tariş'in Genel Müdürü kime benziyor?" başlığı ile yer 
alan haberlerde, pamuk yağı konbinesi eski yöneticilerinin birlik çalışanlarını özel işlerinde is
tihdam ettikleri, bazı malzemelerin hurdaya çıkarılarak evleri için kullandıkları ifade edil
mektedir. 
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Sorular : 
1. Basında yer alan bu haberler üzerine ilgililer hakkında bir soruşturma başlattınız mı? 

Başlatmadınız ise bu konuda ne yapmayı ve ne zaman soruşturma açmayı düşünüyorsunuz? 
2. Birlik çalışanlarının, birlik yöneticilerinin evlerinde ve özel işlerinde çalıştırılmasının 

hukukî dayanağı nedir? Bu istihdam şekli angarya olduğu kadar hırsızlık, yolsuzluk ve vurgun 
değil midir? 

3. Hurdaya çıkarılarak, birlik yöneticilerinin evlerinde kullanılan malzemelerden profil, 
demir, laka köşebentlerin miktarı ve maliyeti nedir? 

4. Bu malzemeler kullanılarak yönetici ve diğer personelin yazlık evlerinde salıncak, ya
zı tahtası ve sineklik gibi ihtiyaçlarının karşılandığı doğru mudur? Bunların maliyeti nedir? 
Bu vurgun değilde nedir? 

5. TARİŞ çalışanlarından geçici işçilerden kadınların müdürlerin ev temizliğinde, boya
cı, marangoz, inşaatçı, bahçıvan ve diğerleriyle kullanılan araçların gerek verdikleri hizmetle
rin ve gerekse kurumdan getirtilen yemeklerinin maliyeti nedir? Bu maliyetlerin ilgililerden tahsili 
cihetine gidilecek midir? 

6. Müdürün evinde çalıştırılan işçilere, kurum doktoruna baskı yapılarak rapor alındığı 
ve bordrolarda ücretli izinli gösterilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5.3.1993 
Sayı : B.140.BHİ.01-54 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 19.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/866-3820/17495 sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş Genel Müdürlüğünde yolsuzluk yapıldığı iddî  

asına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabı
mız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın Yazılı Sorularına Cevabımız 

Bazı basın organlarında "Sizce TARİŞ'in Genel Müdürü kime benziyor?" başlığı ile yer 
alan haberlerde, pamuk yağı konbinesi eski yöneticilerinin birlik çalışanlarını özele işlerinde 
istihdam ettikleri, bazı malzemelerin hurdaya çıkarılarak evleri için kullandıkları ifade edil
mektedir. 

Sorular : 
1. Basında yer alan bu haberler üzerine ilgililer hakkında bir soruşturma başlattınız mı? 

Başlatmadınız ise bu konuda ne yapmayı ve ne zaman soruşturma açmayı düşünüyorsunuz? 
2. Birlik çalışanlarının, birlik yöneticilerinin evlerinde ve özel işlerinde çalıştırılmasının 

hukukî dayanağı nedir? Bu istihdam şekli angarya olduğu kadar hırsızlık, yolsuzluk ve vurgun 
değil midir? 
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3. Hurdaya çıkarılarak, birlik yöneticilerinin evlerinde kullanılan malzemelerden profil, 
demir, lama köşebentlerinin miktarı ve maliyeti nedir? 

4. Bu malzemeler kullanılarak yönetici ve diğer.personelin yazlık evlerinde salıncak, ya
zı tahtası ve sineklik gibi ihtiyaçlarının karşılandığı doğru mudur? Bunların maliyeti nedir? 
Bu vurgun değilde nedir? 

5. TARİŞ çalışanlarından geçici işçilerden kadınların müdürlerin ev temizliğinde, boya
cı, marangoz, inşaatçı, bahçıvan ve diğerleriyle kullanılan araçların gerek yerdikleri hizmetle
rin ve gerekse kurumdan getirtilen yemeklerinin maliyeti nedir? Bu maliyetlerin ilgililerden tahsili 
cihetine gidilecek midir? 

6. Müdürün evinde çalıştırılan işçilere, kurum doktoruna baskı yapılarak rapor alındığı 
ve bordrolarda ücretli izinli gösterilmelerini nasıl değerlendiriyor sunuz? 

Cevaplarımız : 
Basında yer alan sözkonusu haber ile ilgili soruşturma, Bakanlığımızın talimatı ile başla

tılmıştır. Daha önceki iktidar döneminde yapılan yolsuzluklara ilişkin bulunan iddia ve ihbar
ların TARtŞ Müfettişlerince incelenmesi sonucunda düzenlenen raporlara göre; 

2, 3, 4, 5, 6. Pamukyağı Kombina Müdürü Şükrü Alcı, tdarî Müdür Ayhan Karaoğlan 
ve Teknik Müdür Şenol Çallak'ın, 

Kombinanın işçilerinin; 
— Mesai saatleri içinde, 
— Hafta sonlarında, 
— Yıllık ücretli izne ve mazeret iznine çıkartmak suretiyle izindeler iken, 
— Kombinanın doktorundan rapor aldırtmak suretiyle raporlular iken, kendi evlerindeki 

temizlik dahil birtakım özel işlerinde çalıştırdıkları, bu çalıştırmalar esnasında, 
— Bu işçilerin ücretlerini kombinaya ödettirmek maksadıyla, kombinada çalışmışlar gibi 

puantaj kartlarını puantöre bastırdıkları, * 
— İşçileri kışlık ve yazlık evlerine kombinanın araç ve şoförleriyle götürüp getirdikleri, 
— Yine kombinanın araç ve şoförleriyle, çalıştırdıkları işçiler için evlerine kombinadan 

yemek getirttikleri, 
— Yazlık evleri için dışarıdan satın aldıkları keresteleri kombinanın araç ve şoförleriyle 

taşıttıkları, 
— Kombinanın boyacısı, marangozu, inşaat ye atölye elemanlarına evlerindeki özel işle

rini yaptırırlarken; 
— Bu işlerle ilgili olarak kombinaca fatura düzenlenir iken.daha az para ödemek maksa

dıyla, kombinadan satın aldıkları bir kısım malzemeyi yeni olduğu halde hurda, miktarlarını 
noksan, niteliklerini farklı, yaptırdıkları işlerin fiyatlarını düşük, işçi çalıştırma sürelerini ek
sik yazdırdıkları, 

—• Kombinada yaptırdıkları bazı işler için fatura düzenletmeyip ödeme yapmadıkları, 
— Kendilerince dışarıdan satın alınan malzemelerle kombinada yaptırdıkları bazı işler için 

ise yine işçilik raporu düzenletmedikleri, dolayısıyla ödeme yapmadıkları, 
belirlenmiştir. 
Bu nedenle, aynı raporlarda; 
Şükrü Alcı'dan, faturalı işlere ait olup noksan tahakkuk ettirilen (1 523 570) TL.'nin ya

sal faiziyle birlikte ve faturasız işlere ait de (13 705 532) TL.'nin faizsiz olarak, 
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Ayhan Karaoğlan'dan faturalı işlere ait olup noksan tahakkuk ettirilen (3 169 320) TL.'nin 
yasal faiziyle birlikte ve faturasız işlere ait de (5 015 780) TL.'nin faizsiz olarak, 

Şenol Çallak'tan faturalı işlere ait olup noksan tahakkuk ettirilen (525 194) TL.'nin yasal. 
faiziyle birlikte ve faturasız işlere ait de (9 251 765) TL.'nin faizsiz olarak, 
tahsil edilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmış, ayrıca raporda belirtilen usulsüzlüklerin 
tekrarlanmaması açısından bazı önerilere yer verilmiştir. 

öte yandan, çalıştırılan işçiler, faturalı ve faturasız yaptırılan her iş için raporda tek tek 
ve sorumlu 3 müdür için ayrı başlıklar altında detaylı olarak açıklanan nedenlerle; 

Kombina Müdürü Şükrü Alcı'nın 15 229 102 TL. 
İdarî Müdür Ayhan Karaoğlan'ın 8 185 100 TL. 
Teknik Müdür Şenol Çaîlak'ın 9 776 959 TL., 

olmak üzere, kombinanın imkânlarını kullanarak toplam (33 191 161) TL. maddî menfaat sağ
ladıkları, 
kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmiştir. 

Bu durum dikkate alınarak, Pamukyağı Kombinası Müdürü Şükrü Alcı, İdarî Müdür Ay
han Karaoğlan ve Teknik Müdür Şenol Çaîlak'ın görevlerine ihbarsız ve tazminatsız olarak 
son verilmiştir. 

Ayrıca, adı geçenler hakkında kamu davası açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 

İL— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, belediyelerin doğalgaz fiyatlarım sürekli 
arttırarak vatandaşı madur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/891) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

İstanbul, Ankara ve Bursa Belediyeleri Doğalgazı vatandaşa değişik ve çok fahiş fiyatta 
satmaktadırlar, özellikle ısınmak için on milyonlarca lira masraf yapan vatandaş kalorifer te
sisat ve kazanını tekrar değiştiremeyeceği için Belediyeye esir olmakta ve Belediyelerin insafsız 
ve keyfî bir şekilde sürekli yaptıkları zamlar karşısında gerçekten perişan olmaktadırlar. Oysa 
Tekel'ci durumdan yararlanarak fahiş fiyat uygulaması da Kanunlarımızca yasaktır. 

Kömürle ısınan bir daire ayda 500 000 - 600 000 TL. harcarken benzer durum ve konum
da olan doğalgazla ısman bir apartman dairesi 1 ila 1.5 milyon TL. aylık ödemektedir. 

Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki sorular ortaya çıkmaktadır. 
1. Vatandaşı son derece mağdur eden cebindeki parayı adeta zorbalıkla alan bu durumu 

önleyerek herhangibir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
2. Fahiş fiyatla mal satmak suç olduğuna göre Bakanlığınıza bağlı birimleri bu zorbalığı 

önlemek için harekete geçirecek misiniz? 
3. Keyfi kararlarla vatandaşa son derece lazım bir malın fahiş fiyatla satılmasını önleye

cek herhangi bir yasal önlem düşünüyor musunuz? 
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4. Her Belediye kendi keyfine göre değişik fiyat uygularken, memur, işçi gibi dargelidi
nin ikamet ettikleri şehirlere göre değişik ücret maaş almadıklarına bakarak bu adeletsizligi 
nasıl gidereceksiniz? 

5. Akaryakıtta, tüp gazda uygulanan istikrarlı fiyat politikasını sözkonusu SHP'li ve 
DYP'li Belediyelere de uygulatmayı düşünür müsjinüz? 

6. özellikle Ankara'da uygulanan aşırı fahiş fiyat politikası Hükümetinizin politikası, 
koalisyon protokolü ile bağdaşıyor mu? 

7. Tekelci durum yaratmak bu fahiş fiyat uygulamasıyla vatandaşı böylesine zor duru
ma düşürmek sosyal demokrat olduğunu iddia eden partinizle ters düşmüyor mu? Ters düşü
yor ise ilgili belediye başkanlarını uyarıp, doğalgaz fiyatlarının makul bir düzeye indirilmesi 
için çaba sarf edecek misiniz? 

T. C. / 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 8.3.1993 
Sayı : 03.l/Öz. Kal. Büro/002/01317 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 19.2.1993 tarihli ve 891-3784-17381 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından, Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru 

önergesine ilişkin cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Erdal İnönü 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Sayın Bülent Akarcalı İstanbul Milletvekili 

İstanbul, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz fiyatlarını sürekli artıra
rak vatandaşı mağdur ettikleri hususundaki yazılı soru önergeniz hassasiyetle incelenmiş ve 
cevapları aşağıya alınmıştır. 

1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 1 467 konut ile 40 sanayi kuruluşunu kap
sayan doğalgaz dağıtımı, m3 ücretinin belirlenmesi ve kullanılan gazın bedelinin tahsili doğru
dan doğruya BOTAŞ tarafından yapılmakta olup, adıgeçen belediyenin belirtilen hususlarda 
herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde konutta ve sanayi kuruluşlarında kulla
nılan doğalgazın mJ bedeli adı geçen belediye tarafından belirlenmektedir. 

Bilindiği üzere Ankara'da, Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar uyarınca ısınma ama
cıyla yalnızca ithal kömür, özel kalorifer yakıtı ve doğalgazın kullanımına izin verilmiştir. 

Bu yakıtların fiyat karşılaştırmaları, meslek odaları ve üniversiteler ile kamu ve özel sek
törde çalışan gaz kuruluşlarının ortak çalışmaları sonucu her ay yeniden yapılmakta ve Doğal
gaz Dergisinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Burada da görüleceği üzere, doğalgazın fiyatı, 
ucuzluk sıralamasında, özel kalorifer yakıtı ile ithal kömür arasında yeralmaktadır. Örnek olarak, 
Şubat 1993 itibariyle 1 000 kilokalorilik bir ısıl değer elde etmek için Ankara'da oturan vatan
daşlarımız, Özel kalorifer yakıtına 314 TL., doğalgaza 343 TL. ve ithal kömüre 344 TL. öde
mektedirler. 
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Doğalgazın m"ünün satış fiyatı, KDV dışında 2 400 TL.'dır. fiyatı oluşturan kalemler, Ocak 
1993 itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Maliyet Kalemleri Bedel 
BOTAŞ'a ödenen bedel 1 180 TL/m' 

Doların 6 aylık kur artışı 220 TL/m5 

Doğalgazda çcalışan işçi ve memur ücreti 400 TL/m' 
Yurt dışından alman kredinin geri ödenmesi 600 TL/m' 

TOPLAM 2 400 TL/m' 

Maliyet kalemlerinin incelenmesinde de görüleceği gibi BOTAŞ, Ocak 1993 itibariyle do
ğal gazı 1 180 TL/m' üzerinden satmaktadır. Bu bedel, BOTAŞ tarafından üç ayda bir ABD 
doları üzerinden hesaplanarak Ankara Büyükşehir Belediyesine fatura edilmektedir. Mart 1993 
itibariyle bu fiyat 1 300 TL/m1 civarına yükselmiştir. 

Öte yandan, doğalgazla ilgili olarak çalışan personelin ücretlerini karşılayacak başka bir 
kaynak bulunmamaktadır. Ayrıca, dış kaynaklı 202 milyon dolar kredinin geri ödemeleri de
vam etmekte olup bunun da doğalgaz bedelinden karşılanması gerekli ve zorunludur. 

Soru önergesinde yeralan "100 m2,lik bir daire eskiden kömürle ayda 500 bin liraya ısınır
ken, bugün doğalgazla 1-1,2 milyon liraya ısınmaktadır." iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. 
Şöyleki; 1990-1991 ısınma döneminde kömür kullanıp 1991-1992 döneminde doğalgaza geçen 
Ankara Bahçelievlerdeki 10 daireli bir apartmanın 1990-91 döneminde kullandığı 45 ton kö
mürün 1993 fiyatlarına göre daire başına aylık yakıt tutarı 525 000 TL. iken, 1993 Şubat ayına 
göre doğalgaz bedeli 445 200 TL. dir. * 

Ankara'da doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak bir hususu daha belirtmek istiyorum. Büyük
şehir Belediye Başkanlığı, 1993 yılında doğalgaz fiyatını altı ayda bir belirleme kararı alarak 
döviz kurlarındaki artışları hiç olmazsa belirli bir süre vatandaşlara yansıtmamaya çalışmaktadır. 

Ancak, doğalgazın öteki yakıt türleriyle karşılaştırılmasında fiyattan ziyade, hava kirlili
ğinin önlenmesi ve halk sağlığı ile kullanım kolaylığı gibi toplumsal ve bireysel yarar ölçütleri
nin de gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

Gerçekten Ankara kenti, doğalgaz kullanımında büyük bir başarı elde etmiştir. 1992 yı
lında 300 bin konut ve sanayi kuruluşuna 363 milyon m' doğalgaz satılmıştır. Bu büyüklük 
726 bin ton kömüre eşdeğer olup Ankara'nın havası 726 bin ton kömürün yaratacağı kirlilik
ten kurtarılmıştır. 

3. "Doğal gaz fiyatlarının sürekli arttırıldığı" iddiası İstanbul'da uygulanan doğal gaz 
satış fiyatları için de geçerli olmamaktadır. 1 Nisan 1992 tarihinden bugüne kadar uygulanan 
satış fiyatı 1 550 TL. + % 6 KDV şeklindedir, satış fiyatları BOTAŞ tarafından üç ayda bir 
bildirilen alış fiyatları ve yatırım maliyetleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Nisan - 1992'den 
bu yana üçer aylık dönemlerin alış fiyatları ise sırasıyla : 126.12 $/1000 m' (KDV hariç) 118.18 
S/1000 m3 (KDV hariç), 132.44 S/1000 m1 (KDV hariç) olarak gönderilmiştir. BOTAŞ'la yapı
lan sözleşme gereği, gelen faturalar ödemenin yapıldığı günün T.C.M.B. döviz satış kuru üze
rinden ödenmektedir. Yapılan yatırımlar ile geri ödemeler 20 yıllık bir projeksiyona göre he- ' 
saplanarak sistem maliyetleri oluşturulmuştur. Bu hesaplamaların sonucunda; mevcut enerji 
fiyatları ile rekabet edebilmek gayesiyle gaz alış fiyatlarına konutlar için 75 S/1000 m5 ilk yatı
rım maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle sanayi kuruluşlarına 25 S/1000 m3 tutarında sistem 
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maliyetleri ilave edilerek satış fiyatları oluşturulmuştur. Ancak ilk kullanıma geçildiği dönem
lerde alış fiyatına yapılacak ilaveler, olması gerekenin altında tutularak, gaz fiyatları başlan
gıçta Ankara'nın da uyguladığı gibi düşük tutulmuş, doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi 
ve tüketiminin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

Sonuç olarak, gerek istanbul Büyükşehir Belediyesi, gerekse Ankara Büyükşehir Beledi
yesinin doğal gazı pahalı ya da fahiş fiyatla değil, maliyetine satmaktadırlar. Ayrıca ekonomik 
kurallara göre de fiyatlar saptanırken maliyeti oluşturan unsurların göz önünde bulundurul
ması herkesçe bilinen hususlardandır. 

Saygılarımla. 
Erdal inönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

12. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Mehmet Kahraman'ın yazılı cevabı (7/943) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Işın Çelebi 
tzmir 

Sorular : 
• • 1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, adınıza kaç kişiye, kurum ve kuruluşlara 

çiçek veya çelenk gönderilmiştir? . 
2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunulmuştur? 
3. Çiçek-çelenk paraları ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? Han

gi kurumun bütçesinden karşılanmıştır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 8.3.1993 

Sayı : B.02.0.010/00220 . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 4 Mart 1993 gün ve 943-3938/17928 sayılı yazıları ekindeki 
tzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin Devlet Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soruları. 

tlgi yazı ekinde gönderilen yazılı sorulara dair yanıtlarımız ilişikte sunulmuştur. Yanıtları
mızın tzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'ye iletilmesini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Kahraman 
Devlet Bakanı 

tzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'nin T.B.M.MJ Başkanlığı Aracılığı ile 4 Mart 1993 Gün 
ve 943-3938/17928 Sayılı Yazıları Ekindeki Devlet Bakanlığımıza Dair Ağırlama Giderlerine 

tlişkin Sorulara Ait Yanıtlardır 
Soru 1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, adınıza kaç kişiye, kurum ve kuru

luşlara çiçek veya çelenk gönderilmiştir? 
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Yanıt 1. Hükümete geldiğimiz günden bugüne kadar kişi ve kuruluşlara gönderdiğim çi
çek ve çelenklerin bedellerini şahsen ödediğim için bunlann listesini tutmak lüzumunu 
duymadım. 

Ayrıca gönderme ihtiyacı çiçek ve çelenk gönderilen kişi ve kuruluşlarla varolan saygınlık 
ilişkisi çerçevesinde ortaya çıkmıştır. 

Soru 2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunulmuştur? 
Yanıt 2. Devlet Bakanağımızın tnsan Haklarından Sorumlu olması, insan haklarının ulus

lararası boyut kazanması ve bu hususlarda iyi ilişkiler kurulmasının millî menfaatler gereği 
olması nedeni ile yabancı misyon ve yabancı basın temsilcilerine TBMM tören salonunda 1992 
yılında bir resepsiyon verilmiştir. Bu resepsiyonun bedeli Başbakanlık tarafından karşılanmıştır. 

Soru 3. Çiçek-çelenk paraları ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? 
Hangi kurumun bütçesinden karşılanmıştır? 

Yanıt 3. Yabancı misyon şefleri veyabancı basın mensplarına verilen resepsiyonun bede
li Başbakanlık tarafından karşılanmıştır. 

Bunun dışında kişi veya kuruluşlara gönderdiğim çiçek, çelenk ve misafirlerimin ağırlan
ma giderlerini kişisel olarak karşılamaktayım ve ldşi olarak günlük harcamalarımın listelerini 
de tutan bir şahıs değilim. 

Ayrıca Devlet Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşu yoktur. Herhangi bir kamu kuruluşu 
bütçesinden harcamam olmamıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Mehmet Kahraman 

Devlet Bakam 

13. — ilmedi Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet eski bakanlarından biri hakkındaki Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporunun oylanmasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkam Hüsa
mettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/1045) 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan yazdı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim 
Kamer Genç 

Tunceli 

Eski Devlet Bakanlarından Mustafa Taşar hakkında açılan Meclis Soruşturması sonucundu 
düzenlenen soruşturma raporunun üzerine ilgilinin Yüce Divana şevki konuşumla Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yapılan ilk tur açık oylamaya 139 milletvekili katılmış ve bunun 89'u 
Soruşturma Komisyonu Raporuna ret ve 48'i de kabul oyu vermiştir. 

Bilindiği üzere açık oylama yoklama hükmündedir. 
Ayrıca Anayasanın 96 ncı maddesinde Anayasada başkaca bir hüküm yoksa Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanacağı ve karar yeter sayısının hiç
bir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamayacağı yani Türkiye Büyük 
Millet Meclisi en az İSO milletvekili ile toplanacağı ve bir konunun ret veya kabul edilmesi için 
de en az 114 milletvekilinin ret veya kabul vermesi gerektiği açıkça kurala bağlanmıştır. 

Anayasanın Yüce Divana sevk ile ilgili 100 üncü maddesinde salt çoğunluk gözardı edilse 
bile, konu ile ilgili yapılan oylamada; 
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a) Toplanma yeter sayısı olmadığı için Meclisin toplanmış sayılamayacağı, 
b) Ayrıca da bir konunun ret veya kabulü için gerekli 114 ret oyu da bulunmadığına göre 

yapılan bu oylama yok hükmünde olup konunun müteakip gündeme alınması ve yeniden oy
lanması gerektiği halde neden bugüne kadar bu oylama tekrarlanniamıştır? 

Başkanlığınızın bu tutumu Anayasaya açıkça aykırı değil midir? Bu oylamayı tekrarlama
yı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman yapacaksınız? Yoksa Anayasayı bir kere 
ihlal etmekle bir şey olmayacağı düşüncesine siz katılıyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 8.3.1993 
KAN. KAR. MD. 

Sayı : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1045-3908/17803 

Sayın Kamer Genç Tunceli Milletvekili 

İlgi : 19.2.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
İlgide belirtilen soru önergeniz ile Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında Meclis So

ruşturması açılmasına ilişkin Komisyon raporunun oylamasının tekrar edilmeyiş nedeni sorul
maktadır. 

Aynı konuda DYP ve SHP Grubu Başkanlığının itirazları üzerine Başkanlığımızın cevabî 
yazısının bir örneği sorunuza cevap teşkil etmek üzere ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 25.1.1993 

Sayı : A.01/66 

DOSYA 

İlgi : 21 Ocak 1993 tarih ve 2/225 sayılı yazı. 
İlgi yazınız konusu Başkanlığımızca incelenmiştir. 
Bu yazı ile eski bakanlardan Mustafa Taşar hakkında Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 

Meclis Komisyonu Raporunun oylamasının tekrarı için TBMM Başkanlık Divanının toplantı
ya çağrılması istenmiştir. 

İtiraz konusu, 20 Ocak 1993 tarihli birleşimde 9/5 sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu oylamasına 139 milletvekili katılmış; 48 kabul, 89 red ve 2 çekimser oy kullanılmıştır. 

ö n Mesele : 
İsteğin konusu, Anayasanın 100 üncü maddesinde düzenlenen bir Meclis soruşturmasına 

ilişkindir. 
Bu alanı düzenleyen 100 üncü maddenin son fıkrası özel ve ayrık bir yaptırım getirmektedir. 
"Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis Soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve 

karar alınamaz". 
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Bu hüküm, 1961 Anayasasının 90 inci maddesinde de yer almıştır. Nedeni ise 1924 Anaya
sasının 22 nci maddesinin bu konuyu İçtüzüğe bırakmasından ötürü Yüksek Adalet Divanın
da açılan Anayasayı ihlâl davasıdır. Bu davanın parlamentomuza verdiği zararları saymak ge
reksizdir. 

Bu davadaki çoğunluğun tahakkümüne ilişkin iddia, karar ve savunma Anayasalarımıza 
bu hükmün girmesinin gerekçesini teşkil etmiştir. 

Yürürlükteki Anayasa hükmüne göre; Soruşturma Komisyonu kurulması, çalışmaları ve 
raporunun görüşülmesi tam bir yargı tarafsızlığı içinde gerçekleştirilmelidir. 

Nitekim, son oylamadan önce de parti grupları adına konuşma yapılmamıştır. Parti grup
larının belirleyici, yönlendirici girişimleri de tutanaklarda Anayasa uyarınca yer almamıştır. 

Yüce Meclisin, Soruşturma Komisyonu raporunu görüşme ve oylama işlemi siyasal nite
likte bir yasama faaliyeti değildir. Hukuksal bir faaliyettir. 

Kamu davasında, kurucu bir iddianamenin tartışılması ve sonuçlandırılmasında Genel Kurul 
ve milletvekillerinin parti, grup, siyasal tercihlerden uzak bulunmaları Anayasa buyruğudur. 

Siyasal Parti Gruplarının bu alanda girişimleri, görüş bildirmeleri Anayasa yasağı içinde
dir. Ve Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. 

Bu yasağın, raporun görüşülmesinden daha fazla oylanma aşamasında geçerli olduğu 
açıktır. 

iki siyasî parti grubunun birleşerek açık ve kesin yasağa rağmen, bir başka partiden eski 
bakana ilişkin soruşturma raporunun oylanmasına karşı çıkması Anayasaya kesin aykırılık teşkil 
eder. Üstelik bu iki grubun TBMM'deki toplam üye sayısı, parlamentonun salt çoğunluğunu 
aşmaktadır. Yeni bir oylama için, bu itiraz dilekçesi parti görüşü niteliği kazanmıştır. 

Böyle bir dilekçenin geçerli sayılarak yeniden oylamaya gidilmesi, Anayasadaki yasağın 
gerekçelerine, amacına ve Anayasa teamüllerine muhalefet teşkil edecektir. 

Bu nedenle, DYP Grubu başlıklı itiraz dilekçesindeki imza sahiplerinin kullandıkları sı
fatlar dikkate alınırsa ortada geçerli bir itiraz yoktur. 

Bu nedenle iki partinin Grup Başkanvekillerinin geçersiz itirazlarına dayalı bir işlem ya
pılması mümkün değildir. 

Yanlışlık İddiası : 
Ne var ki, bu konudaki görüşmelerin tutanakları okunduğunda birleşimi yöneten Sayın 

Başkanvekilinin beyanlarında da Anayasaya aykırılık fark edilmiştir. 
Bu beyanların tutanaklarda varlığı başka birleşimlerde yeni tartışmalara, Anayasaya aykı

rı uygulamalara yol açabilir nitelikte görülmüştür. Nitekim, itirazların kaynağını da bu açıkla
ma oluşturmuştur. Anayasa, Meclis Soruşturmasını 100 üncü maddesinde Özel hükümle dü
zenlemiştir. Bu maddenin uygulamasında, İçtüzük ve Anayasanın genel hükümleri dikkate 
alınamaz. 

. Nitekim, Anayasanın 96 ncı maddesinde "Anayasada başkaca bir hüküm yoksa" kaydı 
yer almıştır. 

Anayasa, 100 üncü maddesinde ayrık ve özel hüküm getirerek Yüce Divana sevk kararını 
zorlaştırmıştır. 96 ncı Maddenin dışına çıkarmıştır. 

, Bu halde aranacak olan "karar yeter sayısı" değil, "salt çoğunluktur". Hukuk dili ile ifa
de edilirse "nitelikli çoğunluk" gerekecektir. 

Bir diğer deyiş ile bu madde "karar yeter sayısını" ihmal ederek nitelikli çoğunluk zorun
luluğunu getirmiştir. 
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Benzer nitelikli çoğunluklar güven oylamasında, Anayasa değişikliklerinde de yer almıştır. 
Bu hallerde yapılacak oylamalarda, nitelikli karar çoğunluğu bulunmaz ise Meclis Kararı

nın "Red" olduğu Başkan tarafından açıklanmalıdır. 
Bu hallerde aranması gereken toplantı yeter sayısıdır. Çünkü Anayasanın 100 üncü Mad

desinde bu nisabı değiştiren özel bir hüküm mevcut değildir. 
Birleşim süresince, İçtüzüğe uygun toplantı yeter sayısına ilişkin bir yoklama talebi yapıl

mamıştır. 
Milletvekillerinin oylamaya katılmayışları serbest iradelerinin sonucudur. Genel Kurulda

ki oylamaya katılmayan milletvekillerinin iradeleri, Yüce Divana şevki önlemiştir. 
Nitekim aynı birleşimde yapılan bir başka oylamada 226 sayısı aşılarak karar alınmıştır. 

Bu nedenle oylamada yapılan bir yanlışlık yoktur. Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
Oylamayı, İçtüzük gereği Divan Kâtipleri gerçekleştirmiş, bu konuda İçtüzüğün 17 nci mad

desinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki görevleri nedeni ile bir itirazları da olmamıştır. 
Bu vakıa dahi maddî bir yanlışlığın söz konusu olmadığını göstermektedir. 
İtiraz konusu, Meclis Başkanvekilinin ' 'salt çoğunluğu", "karar yeter sayısı" olarak ifade 

etmesinden çıkmıştır. 
Meclis Başkanı, Anayasa hükmünü değiştiremez. Yeni bir Anayasa hükmü getiremez. Be: 

yanı, Anayasaya aykırı ve haşiv niteliğindedir. Nitekim kendisi de açtığı usul tartışmasından 
sonra, Anayasanın 100 üncü maddesini uygulayarak yanlış beyanını düzeltmiştir. Tutanaklara 
göre: "... Mustafa Taşar'ın Divana sevk talebinin red edildiğini" beyan ve tutanağa geçirmiş, 
Birleşimi 21 Ocak 1993 tarihine erteleyerek oturumu kapatmıştır. 

Bu safhada Divan Kâtiplerinin yerlerini terk etmeleri, sonucu etkilemez. 
İçtüzüğün 15 inci maddesine göre Başkanvekilleri, "yönettiği oturumun tutanak dergisi 

ve özetini" düzenlemekle görevlidir. Meclis çalışmalarında geçerli belge tutanaktır. 
Divan üyelerinin ayrılmasından önce red kararı tutanağa geçmiştir. 
Divan üyelerinin yokluğunda Başkanın verdiği tek karar ise "21 Ocak,1993 Perşembe gü

nü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatma"sıdır. 
Yüce Meclis, 21 Ocak 1993 Perşembe günü toplanarak gündemindeki konuları görüştü

ğüne göre Divan Üyelerinin yokluğunun, İçtüzüğün 17 nci Maddesindeki görevleri dışında et
kili olmadığını ortaya koyar. 

Sonuç: 
Anayasanın "nitelikli çoğunluk aradığı oylamalarda bir tek oylama yapılmasının yeterli 

olduğu ve bu çoğunluğun bulunmaması halinde başkaca oylamaya gerek kalmadan önerinin 
veya güvensizliğin red edilmiş sayılacağı kesindir. 

Aksi halde güven oylaması, Anayasa değişikliği gibi konularda belirsiz sayıda oylama yap
mak gibi bir çıkmaza girilmiş olurdu. Kaldı ki, Meclis Genel Kurulu ve Başkanlık Divanı an
cak eylemli bir İçtüzük kuralını münakaşa ve tesis edebilir. Bir Anayasa buyruğunu değiştire
bilmek için ise gerekli koşul ve çoğunluklar Anayasanın 175 inci maddesinde yazılıdır. 

Bu nedenlerle isteminizin yerine getirilememiş olduğunu bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

N Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

" " © ' v 
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Oa tide Uygelonnıakto Olan Olağanüstü Halini Elazığ İlinden Ealdınlmasına Dokuz İlde Uza
tılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresine verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
288 
212 
75 

1 
160 

2 

Kabul edilmiştir. 

ÂDÂNA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilûl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 

(Kabul Edenler) 

Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğtu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 

Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer ' 
Nevfel Şahin 
A. Hamdı Üçpınarlar 
ÇANKmi 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Haluk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 

Evren Bulut 
Şerif Ercan 
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ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZURUM 
tsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
ESKİŞEHİR 
ibrahim Yaşar Dedelek 

GAZİANTEP 

Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 

Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su, 

İSTANBUL 

Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nami Çağan 

Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 

İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal inönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Er kut Şenbaş 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
tsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 

ismail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali YAvuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
ismail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen , 
MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer ilhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin^ 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
ibrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Cemal Alişan 
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Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
thsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

Mehmet Fevzi Şihanlıoğl 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

(Reddedenler) 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP» 
Mustafa Doğan 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay-
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
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Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Hasan Mezarcı 
İZMİR 
Veli Aksoy 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Ünaldı 
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KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

MALATYA 
Ağuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 

SİİRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 

Orhan Doğan 

TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
Şahin Ulusoy 

TRABZON _ 
Kemalettin Göktaş 

TUNCELİ 

Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikâya 

VAN 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy^ 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Sait Kemal Mimaroglu 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Işılay Saygın 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı » 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
BURSA 

Beytullah Mehmet Gazioğl 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
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DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 

GÎRESUN 
Burhan Kara (1. A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 
İÇEL 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 

Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut , 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Saffet Topaktaş 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
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KERKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Hali İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARY4 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız , 
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SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 

Fethiye özver 

TOKAT 

İbrahim Kumaş 

TRABZON 

Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 

Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoglu 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

(Açık Üyelikler) 

BURSA 
Mümin Gençoğlu 
İSTANBUL 
Adnan Kahveci 
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llttis İlinde Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresine verilen oyların 
sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
290 
213 
76 

1 
158 

2 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halk Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 

(Kabul Edenler) 

Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

Necmi Hoşver 
levfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 4 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKmi 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan.Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Haluk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 

Evren Bulut 
Şerif Ercan 

— 535 



T.B.M.M. B : 78 9 . 3 . 1993 O 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
ESKlŞEHlR 
İbrahim Yaşar Dedelek 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Döğancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 

Bedrettin Dalan 
Coşkun.Kırca 
Mehmet Moğultay 

İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Er kut Şenbaş 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 

Alaettin Kurt » 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif S akıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
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trfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
thsan Saraçlar 

SİNOP 

Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 

Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celûl Kürkoglu 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
BahattinEIçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboglu 

(Reddedenler) 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 

Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Hasan Mezarcı 
İZMİR 
Veli Aksoy 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp » 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
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Ahmet Remzi Hatip 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA ' 
Ağuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİİRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdutlatif Şener 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
TOKAT 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Işılay Saygın 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
ismet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Sait Kemal Mimaroğlu 

Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Haşan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran inan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan. , 
Turhan Tayan 

ÇANKIRI 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
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Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 

GİRESUN 
Burhan Kara (t. A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Nihat Matkap 
Ali Uyar _ 
İÇEL 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut ' 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi > 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 

Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
ibrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 

Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Saffet Topaktaş 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Muhsin Yazicıoğlu 
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ŞANLIURFA 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 

Fethiye özver 

TOKAT 

Ahmet Fevzi İnceöz 
ibrahim Kumaş 

TRABZON 

Eyüp Âşık '" 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bödirhanoğlu 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

(Açık Üyelikler) 

BURSA 
Mümin Gençoğlu 
İSTANBUL 
Adnan Kahveci 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
78 İNCİ BİRLEŞİM 9 . 3 . 1 9 9 3 Salı Saat : 14.00 

ı 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On tide uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin; Elazığ İlinden Kaldırılmasına, Do
kuz İlde 4 ay süre ile Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi. s 

• 2. — Bitlis İlinde Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

. _ . _ . :—. . 1 , _ 
1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son günlerde ceza

evlerinde meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla, Adalet 
Bakanı Seyfi Oktay hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17) 

2. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile SİSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralanmasına iliş
kin olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/15) (Görüşme günü : 16.3.1993 
Sah) 

3 
S E Ç İ M 

( S S ^ © 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

©^^25 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

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 ŞendiIIer 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 çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 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 ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 l i 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 inci, 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 Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

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

.11. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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

15. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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

17. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, ilişkin önergesi (10/29) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

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

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını 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) 

23. — Ankara Milletvekili 1. 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) 

24. —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) 
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25. — Ankara Milletvekili t. 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) 

26.— 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) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — 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) 

29. — 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) 

30. — 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 ilişkin önergesi (10/40) 

31. — 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) 

32. r— 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) 

33. — Sivas Milletvekili AbduIIatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

34. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ye 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — 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) 

. ' • . • • * ' . 

36. — Sımak 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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37. — 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) 

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

39. — 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) 

40. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan vç 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) 

44. — 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) 

45. — 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 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. — İstanbul 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) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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48. — 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) 

49 İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ye 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) , 

52. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

53. — 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) 

54. — İzmir 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) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

56. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve403 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. — 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 Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek'amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Daykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

63.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla-Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

67. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. _ İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) 
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* 1. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisle
ri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145) 

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

*4. _ İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul îli 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) 

*5. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

7. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

8. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birin
ci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

9. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir - Ay
rancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojman
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

*11. — kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

*12. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

* 13.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

* 14. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam 
vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

*15. — 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) 

İ6. — 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) 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

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

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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. * 19. — îçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

20. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı tlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

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

22. — Nevşehir Milletvekili MehmefElkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indi
riminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/262) 

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

25. — 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) 

26. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

*28. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

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

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

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

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

33. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim. 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

35. — 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) 

*36. •— Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım 
ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 
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*37. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

*38. — 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) 

*39. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

*4l. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

*42. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

*43. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

*44. — 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) 

*45. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin göre
vi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığıiddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

47. — istanbul 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) 

48. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlan
dırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/304) - . , 

49. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

50. — istanbul 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) 

51. — istanbul 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) * 

52. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*54, _ Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

*55, _ Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

56. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

57. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

*58, _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

*59. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

*60. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

*61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakıh'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

*62. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

•63. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline 
dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/319) 

64. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

66. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hastalık
ları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

67. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

*68. — Ankara Milletvekili YücelSeçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında 
bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/324) ' 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

70. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde 
Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 
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71. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

*73. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

*74. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

•75. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verifdiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü to
ru önergesi (6/335) 

*76. — Konya Milletvekili-Mustafa Ünaldı'nm, Köy Hizmetlerinde partizanca tu
tumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) 

*77. —• Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/541) (1) 

*78. —- 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) 

*79. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

*80. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

*81. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nm kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

•82. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) ' 

*83. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

•84. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

*85. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

87. — 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) 

88. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın -
Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

89. -— Kahramanmaraş Milletvekili. Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağhkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 
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90. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçe
sinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) 

*91. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (l) 

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların kar
şılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

*93. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

*95. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

96. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

*97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

*98. — Trabzon Milletvekili Kemaleltin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

*99. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6V358) 

*100. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbay
can'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

*101. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
nün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

102. — 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) 

103. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

*104. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada ön
celikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

105. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

106. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

107. — 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) 

108. — İstanbul Milletvekili HalitTJumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 
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109. — îstanouı 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) 

110. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) | 

* 111. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlat-
lıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/370) | 

* 112. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutla
ra ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/371) 

* 113. — 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) 

*114. — 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) 

*115. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/374) 

* 116. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

"M 17. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tören
leri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/376) 

* 118. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

* 119.— Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

* 121. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'in, Bakanlığın merkez teşki
latı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

*123. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğİu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

*124. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

*125. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 
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*126. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

*127. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

* 128. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tüne yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

*130.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

*131. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapı
lan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/391) 

132. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*133. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

*134. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

135. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

*136. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

* 137. _ Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

* 138. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

139, _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*140. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

*141. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

*142. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

143. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

* 144. — Rize Millietvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

•145. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

* 146. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

* 147. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 
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*148. — Van Milletvekili FethuIIah Erbaş'ın, İsparta Hine yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*149. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*150. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ntn, 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) 

*152. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKt Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

153. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

*154. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

155. — Kütahya Milletvekili Ahmet DerinUn, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) " 

156. — 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) 

*157. — içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

* 158. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/415) 

159. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VlP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

160. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GlMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

*161. —- Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

162.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

163. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*164. |— istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gi
derek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

165. — 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) \ 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) \ 

: ' • . ' - ' ' •' • \ ' • 

- — 16İ — — : '. — • — 
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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167. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

*169. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

•170. •— İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 
1992 tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçek
leşme durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

*171. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerleri
mize ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

*172. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

*173. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

*174. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

*175. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize ge
len yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

*176. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

*177. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

•178. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan gö
rüşmelere ilişkin Dışişleri' Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) s 

* 179. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu- . 
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

•180. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

*181. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve 
geliştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

•182. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

183. — 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) 

184. — 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) 

185. — 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) 
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186. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

187. — 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) 

188. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

189. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) . 

190. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami SosyaPın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

191. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) " 

192. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı işleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

193. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

194. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soruönergesi (6/547) (1) 

195. _ İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

196. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesİn'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür-Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

197. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

198. _ Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

199. _ Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/454) 

200. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

201. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

202. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

203. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
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204. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

205. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

206. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrilc Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

207. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

208. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/464) 

209. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

210. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

211. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

212. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

213.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

214. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

215. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

216. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

217. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

218. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

219. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

220. — Ordu Milletvekili Sadi Pehtivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

221. — 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) 

222. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

•223. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

——— — ^ 0 — 
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225. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

226. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
ilçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) 

227. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

228. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

229. — 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) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

232. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

233. — 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) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

235. — 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) 

236. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) 

237. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

238. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

239. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

240. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 
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241. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

242. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

243. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/501) 

244. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'iri, 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) 

245. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahatün Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

250. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş rntlfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

251. — 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) 

252. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

253. — 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) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

255. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

256. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

257. — 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) 

258. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 
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259. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TekePe ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

260. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

261. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

262. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

263. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

264. — İstanbul 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) 

265. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

266. — 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) 

267. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

268. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

269. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

270. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

271. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

272. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

273." — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

274. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
»bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

275. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

276. —Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

277. — 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) 
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278. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

279. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

280. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

281. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tncöz'ün, Amasya tüne entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

282. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

283. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

284. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

285. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

286. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

287. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

288. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

289. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
, Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olatya ilişkin İçişleri Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/555) 
290. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 

Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

291. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

292. —- Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

293. —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) 

294. —• Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 
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295. — 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) 

296. — 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) . 

297. — 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) 

298. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

299. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

300.— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

301. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapıldı işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

302. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

303. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

304. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

305. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

307. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczâcıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

308. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

309. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

311 İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

312. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

313. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 
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314. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

315. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

316. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

318. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

319. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

320. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

321. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

322. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

-325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

328. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

329. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

331. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri. Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

333. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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 Sayılı 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, imar, 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. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağılma tarihi : 9.11.1992) 

8. — 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) 

9. — insan 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) 

10. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) , . . . " . ' 

11.— Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 11.1.1993) V 

12. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun iki Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

.—— [1>6İ — - — — — — .———: ; ; ——-
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13. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevlen Hakkında Ka
nunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 14. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

15. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

16. — 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) 

17. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

18. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) -

X 21. — 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 22. — 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) 

X 23. — 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) 

X 24. — 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 25. — 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) 
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X 26. — 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) 

X 27. — 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 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar T 
şıhklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sayısı : 
88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 29. — 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) 

X 30. — 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 31. — 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) 

X 32. — 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 33. — 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) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 35. — 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 36. — 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 37. — 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 38. — 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 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygurt Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasansıVe Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 41, — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 42. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına Üişkin 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 43. — 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) 

44. — 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 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 47. — 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 48. — 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 49. — 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. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 50. — 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) 

X 51. — 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 52. — 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 53. — 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) 
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X 54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.İ993) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 57. — Türkiye.Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı TeşViki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

60. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 61."— Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 62. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 63. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

64. — 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 65. — 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) 

66. — 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) 
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67. — 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) (Dağılma tarihi : 11.11.1992) 

X 68. — 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) 

69. — 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) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel 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) 

71. — 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) 

72. — 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) (Dağılma tarihi : İ5.1.1992) 

73. — 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) k 

74. — İzmir 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). 

75. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının,,9.5.1969Tarih 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) 

76. — 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 (1/3332) (S.. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

77. — 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) 
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78. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

79, _ Adıyaman Milletvekili Celûl 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) 

80.— Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

81. — 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) 

82. — 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, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

83.—Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

84. — 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) 

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — 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) 
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90. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 

İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmtş ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve iflas 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) 

91. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi 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) 

92. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
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) 

93. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) -

94. — 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 içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

95. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

96. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

97. — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı jşlemler 
ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

98. — 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) 

99. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

100. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

101. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 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) 

102. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965, Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

33 
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103T— Ölâğanüstüîlal^^ Kanun Hükmünde Kararna

menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

104. — 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) 

105. —- 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 içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi î 5.11.1992) 

106. — 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) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

107. —- Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) . 

108. — İçel Milletvekili Fevzi Ânct'nın, 18.İ. 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) 

109. — 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) 

110. — 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) 

111.— İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet KösteperJ, 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) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alman Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

113. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 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) 

114. — 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) 

115. — 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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116. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Gümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağılma tarihi : 7.12.1992) 

117. — 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 
ye Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

118. — 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 Şemsek ve 3 Arkadaşınınf ürkiye 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: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 119. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu 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) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

121. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

122. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

126. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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127. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 SayılrYüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hî : 26.1.1993) 

128. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüdef'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) 

129. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

130. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

X 131. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 132. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

134. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

135. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi Î 16.2.1993) 

136. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 138.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) (S. Sayısı : 
297) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

139. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 
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140. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi 
ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifi; Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/119, 2/541, 2/542) (S. Sayısı : 306) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 141. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında'As-
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

144. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/504) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1993) 

145. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

146. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sa
yılı Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

147. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

148. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

149. _ Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 150. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 
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151. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4;3.1993) 

X 152. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Da
yanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

153. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

154. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

155. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

156. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

157. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


