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Sayfa 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 577 
1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, 

Kalıramanmaraş-Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon
larda kimyasal veya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 577:579 

2.—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sek
törünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 579:580 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönün
den karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 580:581 

4. —İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, İSKÎ yol
suzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut 
ve parasal ilişkilerin açıklığa kavuşturulması amacıyla, Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/132) 581:583 

5. —Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycanla ilgi
li izlenen dış politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 583:585 

6. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bursa Milletve
kili Turhan ihyan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkan
vekili ve tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Azerbaycan'da meydana ge
len son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 585:586 

V. — ÖNERİLER 586 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 586 
, 1. — (8/34), (8/35), (8/36), (8/37) ve (8/38) numaralı genel görüşme öner

gelerinin birleştirilerek görüşülmesine ve görüşme gününe ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi 586 

VI.' — SEÇİMLER 586 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 586 
1. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe seçim < 586:587 
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 588 
A)1 YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 588 
1. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Beledi

yesi öncülüğünde düzenlenen kurslara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Beytul
lah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1601) 588:589 

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Beledi
yesi tarafından açılan kreş ve semt sahalarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı 
Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1603) 589:591 

3. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Beledi
yesi tarafından 1989'dan itibaren üretilen arsalara ilişkin sorusu ve içişleri Ba
kanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1607) 591:592 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, vefatına ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi okundu 

ve saygı duruşunda bulunuldu. 
Azerbaycan'da 29 Ağustos 1993 tarihinde yapılan referanduma Türkiye Büyük Millet Mec

lisinden bir temsilcinin gözlemci olarak katılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tatilde olması nedeniyle, TBMM Başkanının Başkanlığında; 

TBMM ve Hollanda II. Meclisi üyesi parlamenterler arasındaki temasların artırılması ama
cıyla Hollanda Parlamentosundan gelen resmî davete istinaden TBMM'den 5 kişilik bir parla
mento Heyetinin 4-8 Ekim 1993 tarihleri arasında Hollanda'yı ziyareti hususunda Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tatilde olması nedeniyle, TBMM Geçici Başkanının Başkanlığında; 

Siyasî parti grup temsilcileriyle yapılan toplantılarda söz konusu davetlere katılma kararı 
alındığına ilişkin TBMM Geçici Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanının 15 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Doğru Yol Partisi 
Grubuna bir Başkan, bir Başkanvekili, bir İdare Amiri, dört Kâtip Üye; Anavatan Partisi Gru
buna bir Başkanvekili, bir tdare Amiri, iki Kâtip üye; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna 
bir Başkanvekili, bir tdare Amiri; Refah Partisi Grubuna bir Başkanvekili; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubuna bir Kâtip Üye şeklinde olmasına; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından; 
a) Dilekçe Komisyonunun 15 üyeden, 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 11 üyeden, 
c) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile diğer komisyonların 21'er üyeden, 
Kurulmasıyla, siyasî parti gruplarına dağılımına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
Bağımsız üyelere ayrılan; 
Pan ve Bütçe Komisyonunda 4, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 4, Dilekçe Ko

misyonunda 2, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda 2 üyelik için aday olacakların Baş
kanlığa yazılı müracatta bulunmalarına ilişkin, Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Başkanlık Divanı Üyeliklerine; 
DYP, ANAP VE CHP Gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler; diğer seçimlerin de aday

lar bildirildiğinde yapılacağı duyuruldu. 
16.9.1993 Perşembe günü saat. 15.00'te toplanmak üzere birleşime 15.30'da son verildi. 

>>. 
Başkan 

Hüsamettin Cindoruk 
Ali Günaydın Işılay Saygın 

Konya İzmir 
Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
, 16 . 9 . 1993 PERŞEMBE 

, Raporlar 

1. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/172) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

2. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa, ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/177) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

3. — Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/178) (S. Sayısı : 254) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

4. — Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

5. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1 Öl) (S. Sayısı : 256) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/193) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

7. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/191) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) , 

8. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/190) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

• 9. — Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/189) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu.(3/187) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

11. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/168) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

12.,— Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/170) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

13. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/174) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 
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14. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/175) (S. Sayısı: 266) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

15. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/192) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

16. —Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/184) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

17. — Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/185) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

18. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/171) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

19. —Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/176) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

20. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/İ86) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

23. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/167) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

•~~ 24. — Şırnak Milletvekili* Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/166) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

25. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ıh, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/165) (S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/164) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

27. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi -ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/163) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 
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28. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

29. r— Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/161) (S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 16.9.1993) (GÜNDEME) 

30. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/160) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 16.9.1993) (GÜNDEME) 

Genci Görüşme önergeleri 
1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycanla ilgili izlenen dış 

politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci Maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/37) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1993) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve içel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan'ın, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/38) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1993) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanmaraş - Nurhak 

Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya biyolojik silah kul
lanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 

,üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.9.1993) , 

2.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektörünün sorunla
rını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.9.1993) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir Gölü olmak 
üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden karşılaşılan sorunların araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.9.1993) 

4. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, ISKt yolsuzluğunda yaşa
nan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve parasal ilişkilerin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1993) 

© 

— 564 — 



T.B.M.M. B : 4 16 . 9 . 1993 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli ' 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), İlhan Kaya (İzmir) 

; e 

ı 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşimini açıyorum. 

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

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, görüşmelere geçmeden önce, izin verirseniz, Yüce Meclise karşı bir 

görevimi yerine getirmek istiyorum. 
Beni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçmekle gösterdiğiniz güvene te

şekkür ve şükranlarımı sunuyorum. 

Görevim sırasında, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine özenle sadık kalacağıma, tam bir ta
rafsızlık içinde hareket edeceğime güvenmenizi özellikle istirham ediyorum. Desteğinizin ve 
katkılarınızın devamını diliyor ve Yüce Meclisin değerli milletvekillerine saygılarımı sunuyo
rum. (Alkışlar) 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Başarılı olacağınıza hiç şüphemiz yok. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
l — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, orman yangınlarıyla mücadele konusuna ilişkin 

gündem dışı konuşması ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin cevabı 

BAŞKAN — Değerli-milletvekilleri, gündeme geçmeden evvel üç sayın üyeye gündem dışı 
söz vereceğim. 

İlk olarak, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer'e, orman yangınlarıyla mücadele konu
sunda gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Özer. (ANAP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 19 uncu Dönem çalışmalarının üçüncü yılına başladığımız bu günlerde, üçüncü yılın, 
değerli milletvekitlerimize, Meclisimize, partilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor ve 
bana bu konuşma fırsatını veren sayın Başkanlık Divanına teşekkür ediyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz için çok önemli gördüğüm orman yangınlarıyla mücadele 
konusunda söz almış bulunmaktayım. 

İçinde bulunduğumuz günler, orman yangınlarıyla mücadelede çok hassas olan günler
dir; bu hassasiyet elan devam etmekledir. Bu vesileyle, ilgili bakanlığın bu konuda dikkatini 
çeker ve bu yönde bakanlığa faydalı olabilirsek, kendimizi de ayrıca mutlu hissederiz. 
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Orman yangınlarıyla mücadele, ANAP iktidarları dönemine kadar ilkel metotlarla yapıl
makta idi. ANAP iktidarları dönemiyle birlikte orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 
yöntemler modernize edilmiş, araç, gereç ve ekipman yönünden, ilgili kurum, yani Orman Ge
nel Müdürlüğü, donatılmıştır. Nitekim, havadan su ile söndürme maksatlı olarak Türk Hava 
Kurumuyla anlaşılarak, uçak kullanımına başlanmış, ayrıca ihbar, ikaz, indirme ve ikmal mak
satlı 6 adet helikopter satın alınmış, bir filo oluşturularak hizmete konulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, Batıya baktığınız zaman, bugün Amerika ve diğer Batı ülkelerinde, 
bu sistemlerin dışında, sadece yangın bombaları kullanılmaktadır. Bizim iktidarımız döneminde 
yangın bombaları konusu da etüt edilmiş, ancak, günün şartları içerisinde, pahalılığı nedeniy
le bu metotdan uzaklaşılmıştır. Dolayısıyla, bizim iktidarımızla birlikte, orman yangınlarıyla 
savaş yöntemleri modernize edilmiş ve bu yönde ekipman, araç, gereç, her nevi standart oluş
turulmuştur. 

. .' Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yönde sayın Orman Bakam tarafından cevaplan
dırılmak üzere sorduğum yazılı soru ile, iki yıldan beri orman yangınlarıyla mücadele amaçlı 
satın alınan araç, gereç, ekipman ve yatırımların neler olduğunu sordum. Aldığım cevapta, iki 
yıldan beri hiçbir şeyin yapılmadığını; ancak, orman yangınlarıyla mücadele maksatlı yatınm 
programının ve satın almaların 1994 yılında planlandığını ifade etmektedirler. Sayın Bakanın 
imzasını taşıyan cevap yanımdadır, isteyen her arkadaşıma gösterebilirim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetin ilanından 1991 yılı sonuna kadar, Tür
kiye'de 1 milyon 950 bin hektar orman ağaçlandırılması yapıldığı ve bu miktarın da 1 milyon 
hektarının 8 yıllık ANAP iktidarları döneminde yapıldığını, yani ağaçlandırma hizmetlerinin 
yüzde 50'sinin bizim iktidarımıza nasip olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Yine cumhuriyetin ilanından 1991 yılı sonuna kadar orman yangınlarıyla kaybedilen or
man alanları miktarı, 1 milyon 800 bin hektar civarındadır. Ancak, ANAP iktidarları, bu hiz
metlerini ve yatırımlarını sadece Orman Genel Müdürlüğünün imkânlarıyla yapagelmiştir. Gelin 
görün ki, bizim, bakanlık olarak bıraktığımız ormancılık sektörü, iki yıldan beri ne ağaçlan
dırma amaçlı ne de orman yangınlarıyla mücadele amaçlı hiçbir yatırım yapamamıştır. 

. Yapılan ağaçlandırmalarda, yangınla kaybedilen sahaların önüne geçilmiş, yani orman
sızlaşmaya "dur" denilmiştir; ama, bu İktidar, bizim başlattığımız bu tempoyu maalesef geri
letmiş, kaybetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bundan şu anlaşılmaktadır: Bu Koalisyon Hükümeti, ilgili Bakanlığa 
ya hiç kaynak sağlamamaktadır... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica edeceğim... 
Sayın Orman Bakanımızı, sayın milletvekillerinin meşgul etmemesini rica edeceğim; çün

kü, Sayın hatip, orman yangınları konusunda önemli bir konuşma yapmaktadır. İstirham edi
yorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın hatip. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — ... ya da, kaynak sağlıyorsa, sağlanan kaynağı da, Orman 

Bakanlığımızın, cari harcamalarla, çarçur ettiği anlaşılmaktadır. 
Peğerli milletvekilleri, ANAP iktidarları dönemine kadar, orman yangınlarıyla mücade

lede, beher orman yangını başına düşen, yanan orman sahası 30-35 hektar kadardı; ancak, 
• < ' 
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Anavatan İktidarlarının aldığı tedbirlerle, beher yangın başına düşen miktar 7-8 hektara düşü
rülmüştür. Ancak, burada ana amaç, bu rakamı minimize ederek sıfıra indirgemektir. 

Ayrıca, yine cumhuriyetin ilanıyla birlikte, orman yangınlarıyla her yıl vasatı kaybettiği
miz rakam, 1991 yılı sonuna kadar, aldığım bilgilere göre, Anavatan İktidarları dönemini kap
sayan sekiz yıl hariç -demek ki, 1983 yılına kadar- yıllık 26 bin hektar iken, yine Anavatan 
İktidarları döneminde alınan tedbirlerle, bu rakam 10-11 bin hektara düşürülmüş bulunmak
tadır. Ancak, burada, bu Koalisyon Hükümetinin iki yıllık dönemini ifade edemiyorum; zira, 
Sayın Bakanın teşkilatından ve Sayın Bakandan ısrarla bilgi istemiş olmama rağmen, bilgi ala
madım. Bir garip tesadüftür ki, Sayın Bakanla koridorda rastlaştık,J orada bana bilgi vermek 
lüzumunu hissetti. Be şeffaf Hükümet, neden rakamları saklamak ister, değerlendirmesini, tak
dirini siz aziz milletvekillerimize bırakıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Burada, orman yangınlarıyla mücadeledeki katkılarından dolayı, orman içi ve kenarında 
yaşayan çok aziz köylümüze ve değerli vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum. 

Yine, ayrıca, orman yangınlarıyla.ilgili yaygın yayınlarıyla kamuoyu oluşturması ve hal
kın bilgilendirilmesi nedeniyle TRT Kurumuna da huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum; 
aynı anlayış ve izanı Sayın Bakanımdan ve teşkilatından beklemekte olduğumu ifade etmek 
istiyorum. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman yangınlarıyla mücadelede çalışan işçilerin işe 
alımında partizanlık hâkimdir. Daha önce işbaşında bulunan -1991 yılı ve öncesi- işçiler işe 
alınmamış; ayrıca, bu işlerde mümarese ve kıdem sahibi, bilgi sahibi olmuş işçilerin işine son 
verilmiş; maalesef, acemi, işten anlamayan işçiler partizanca işe alınmış bulunulmaktadır. 

Maalesef bu iş kolunda sözleşme ihmal edilmekte, sözleşme kaideleri, en basit kurallar, 
"ilk giren son çıkar, son giren ilk çıkar" ilkesi de ihlal edilmektedir. Bunu, Sayın Bakana ge
çen defa da arz etmiştim; henüz cevap alamadım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batıdaki bilhassa Amerika Birleşik Devletlerindeki 
orman yangınları nedenlerinin yüzde 99'u tabiî nedenlerdir, yüzde l'i de insan faktörüdür. Ül
kemizde ise orman yangınları nedenlerinin yüzde 99'u insan, yüzde l'i de tabiî nedenlerdir. 
Bu itibarla, ülkemizde ormanlarımızın korunması, çevrenin korunması, topraklarımızın ko
runması maksatlı kurulan Orman Bakanlığımızın ve bunun organizasyonunun önemi bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. Zira, burada, kamuoyu oluşturulması, insanların eğitim yönüyle ka
zanılması, bilgilendirilmesi Bakanlığımızın konuları içinde bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın hatip, 5 dakikalık sürenizi doldurdunuz; ayrıca, sözünüzü kesmeden 

2 dakika daha süre verdim size. Acaba, toparlamanız mümkün mü efendim? 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Gayret edeceğim Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Orman Bakanlığı yeniden kurulalı iki yılı aşmış olmasına rağmen, 

henüz organizasyonunu tamamlayamamıştır. Devletten yeterli destek almayan, iki yıldan beri 
kuruluşunu tamamlayamayan bu Bakanlığın, orman yangınlarıyla mücadelede başarısının tak
dirini yine Yüce Heyetinize bırakıyorum. 

Nedendir bilemiyorum; orman yangınlarıyla ilgili olarak Sayın Bakandan resen bilgi iste
meme rağmen, iki yıllık envanter bilgiyi de alamadığımı birkaç dakika önce arz etmiştim. 

Bu Bakanlığımız, 1992 yılı Aralık ayında yayınlanan organizasyonlarla ilgili kararnamele
ri henüz uygulamaya koyamamıştır. Bütçe konuşmalarımda da ikaz ettiğim üzere, hatalarını 
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fark etmiş olmalılar ki, bu kararnameleri uygulamaya koyamıyorlar. Sayın Bakandan Bakanlı
ğın merkez ve taşra organizasyonu hakkında da neler yapmak istediğini öğrenmek istiyorum, 
Bize bu konuda aydınlatıcı bilgi verirlerse, memnun olacağımı huzurlarınızda ifade etmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sabrınızı taşırmamak için konuyu toparlamak is
tiyorum. 

Ormanlarımız, ülkemizin güzelliği, ülkemizin güvenliği bakımından ve yenilenebilen do
ğal kaynak olması itibariyle, çevre unsurunda en büyük faktörlerden birisidir. Kamuoyundan, 
basından edindiğimiz bilgilerden, orman yangınlarıyla ilgili etkili mücadelenin yapılmadığını; 
hatta, idarenin kusurundan doğan yangınların olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca, Kastamonu, 
Bolu, Adapazarı, Zonguldak gibi bölgelerde kaçakçılığın da had safhada olduğunu, hatta ka
çakçılığa göz yumulduğunu duymaktayım. Temenni ederim ki, bu, bir yanlış duyum olsun. 

Sayın Bakan, özel orman... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın hatip, sürenizi daha fazla uzatmam mümkün değil. Son cümlelerinizi 

alayım efendim. ( 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Biz görevi devrettiğimizde, Orman Bakanlığı, orman yan
gınlarıyla mücadelede -FAO yayınlarına göre- bulunduğu bölgede, yani Akdeniz Bölgesinde 
birinci konumdaydı. Koalisyon Hükümetinin ve Bakanlığımızın bu konudaki başarımızı sür: 

düreceğini ümit ediyorum. 
Şu sıralar, orman yangınlarında en büyük kayıpların verildiği en hassas anları ve günleri 

^yaşamaktayız. İlgililer Bakanlığı uyarıyor; bu vesileyle, değerli arkadaşlara yeni dönemin ha
yırlı olmasını diliyor, Sayın Başkana teşekkür ediyor, her birinize ayrı ayrı en derin saygılarımı 
sunuyorum değerli milletvekilleri; sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Orman Bakanı Sayın Ha

san Ekinci söz istemiştir. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer'in, orman yangınları konusunda duyarlılığına teşekkür 
ediyorum. 

Orman yangınları, hiçbir iktidarın arzu ettiği bir olay değildir. Orman yangınları, maale
sef, idarenin elinde değil. Ancak, konuya yıllar itibariyle bakmakta büyük yarar vardır. Bu 
değerli arkadaşımız beni bir saat önce aradılar, "Ben, memurlara telefon ettim, bana sonucu 
vermediler, siz verir misiniz?" dediler. Ben de, "hay hay, ben talimat vereyim, size de versinler, 
bana da getirsinler, dedim ve bir saat önce hazırladığımız, yıllar itibariyle bu rakamları, kendi
sine dışarıda rastladığım zaman verdim; ama ben sizlere bir defa daha okuyayım : 

1988 yılında Sayın Nevşat özer'in yangın önlemede birinci derecede görevli olduğu bir 
dönemde; yani "Anavatan iktidarı" dediği dönemde 18 200 hektar orman yanmış. Yine, 1989'da 
12 610 hektar, 1990 yılında 13 bin hektar, 1991'de 7 500 hektar-ve 1992 yılında 12 212 hektar 
orman yanmış. 1993 yılında, halen 9 002 hektar orman yanmış. Yani, 1988 yılına göre yüzde 
50, hatta yüzde 100 daha noksan. 

' — 568 — 



T.B.M.M. B : 4 16 . 9 . 1993 O : 1 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — 1991'e göre?.. < 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — 1991'de 7 500 hektar, onu da söyle

miştim... 
Şimdi, rakamlara baktığımız zaman, yangın miktarlarında, her sene giderek bir azalma 

olduğu görülür. Bu sene, geçmiş senelere göre çok daha gerilerdeyiz ve bu rakamın içerisinde, 
Midyat ve Tunceli'de yanan toplam 1 200 hektarlık iki orman sahası da vardır. Bu sahaların 
söndürülmesine güvenlik güçleri müsaade etmemiştir. Çünkü, burada sıcak çatışma vardı. Bu 
miktar çıkarıldığı zaman, daha düşük bir rakam elde edilecektir. 

Memnuniyetle ifade etmek istiyorum, bu gösteriyor ki, 1993 yılında, bu konuda, görevli
ler başarılı bir çalışma göstermişlerdir. 

Ayrıca, geçen sene aynı tarihe göre rakamlara baktığımız zaman, yine, yüzde 35-40 geri
lerde bulunuyoruz... 

Değerli arkadaşımız yalnız yangın konusundan değil, başka konulardan da bahsetti, "Teş
kilat konusu ne oldu?.. Yapılmadı.." şeklinde. 

Orman Bakanlığı Teşkilat Kanunu, yetki tasarısı kapsamında Bakanlar Kurulundan çık
mış, tasdik için Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur ve orada beklemektedir. Umuyorum, ya
kında çıkacaktır. 

Değerli arkadaşımız, bir de korumadan bahsetti, "kaçakçılık oluyormuş, şu bu oluyormuş" 
gibi. 

Bakın, Türkiye'de 300 bine yakın dava var. Bu demektir ki, ormanla halk barışık değildir. 
Yani, hangi dönemde olursa olsun, orman-halk münasebetleri Türkiye'de iyi değil. Yalnız, ben 
Bakanlığa geldiğimde, "bu 300 bin dosya acaba nasıl oluştu" diye baktığım zaman, bunların 
büyük bölümünün nakliyat suçları olduğunu gördüm. Yani, kesim suçu yok. 

"Bu, neden böyle oluyor?.." diye sorduğumda şunu öğrendim : 1983 yılında, bu Bakan
lıktaki tüm koruma sistemi değiştirilmiş. Yani, ormanı muhafazayla görevli 10 bine yakın or
man muhafaza memurunu ormandan yol kenarlarına çekmişler ve böylece, kesilen emval yola 
gelince, yakalanmış... 

Bizim maksadımız ormanı korumaktır. Bu nedenle -koruma sistemini bütünüyle değişti
rerek, eskiden olduğu gibi, orman muhafaza memurlarını tekrar orman bölgesine göndererek 
ormanı muhafaza etmek, ağacı kestirmemek amacındayız- koruma düzeni de yeniden değişti
rilmiştir. 

Bunun dışında,, orman yangınlarıyla etkin bir mücadele amacıyla yeni ekipman ve yeni 
teknik gelişimleri temin için gerekli girişimler yapılmıştır. Şu anda, 6 uçağımız, 6 helikopteri
miz havadan müdahale edebilmektedir ve 17 500 eğitilmiş personelimiz de çalışmaktadır. Hal
kımızın da gelişen çevre bilinciyle, yangınlar süratle söndürülebilmektedir. 

Memnuniyetle ifade ediyorum ki, değerli arkadaşımızın söylediği konuda 18 bin hektar
lardan 9 bin hektara düşmüş bulunuyoruz. Yüce Heyete arz ederim. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar) 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Beykoz ormanları ne oldu acaba?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Van Milletvekili Remzi Kartal'ın, bir saldırı sonucu yaşamım yitiren Mardin Millet

vekili Mehmet Sincar'ın cenaze töreniyle ilgili gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun cevabı 
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BAŞKAN r— Gündem dışı olarak, ikinci sırada, menfur bir saldırı sonucu yaşamını yiti
ren Mardin Milletvekili Mehmet Sincar olayı hakkında, Van Milletvekili Sayın Remzi Kartal'a 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Kartal. 
REMZt KARTAL (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mardin Milletvekili mer

hum Mehmet Sincar'ın cenaze töreniyle ilgili olaylar zinciri hakkında Genel Kurulu bilgilen
dirmek amacıyla gündem dışı konuşmak üzere huzurunuzdaydım. Konuşmama başlamadan 
önce; Genel Kurula saygılar sunuyorum; yeni yasama yılında Yüce Meclise başarılar diliyorum. 

Sayın Başkan, bu önemli konuda kısa süre içerisinde konuşmamı bitirme imkânım olmazsa, 
birkaç dakikalık hoşgörünüzü istirham ediyorum... 

Sayın milletvekilleri, bu kısa süre içinde merhum Sayın Sincar'ın katledilmesi olayını siz
lere tam olarak anlatmam mümkün değil. Bu konuda, mümkün olan en kısa zamanda Genel 
Kurulu bilgilendireceğiz. Ben, sadece, merhumun cenaze töreniyle ilgili gelişmeleri ve bu ko
nuda yapılan maksatlı propagandalara karşı gerçekleri izah etmeye çalışacağım. 

Arkadaşlarımız, 4 Eylül 1993 Cumartesi günü saat 18.00 sularında Batman'da menfur bir 
saydırıya uğradılar. Sayın Sincar ve il yöneticimiz Sayın Metin özdemir'in yaşamlarını yitir
dikleri bu olayda, ayrıca 3 yurttaşımız ve Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç da yaralandılar. 

Parti yöneticimiz merhum Metin özdemir, olaydan 5 saat sonra, yani geceyarısı, saat 
23.00'te, görevlilerin zoruyla defnediliyor ve aynı gece, merhum Mehmet Sincar'ın babası Me
tin Sincar, Kızıltepe'deki evinde, ilçe Kaymakamı ve diğer yetkililer tarafından ziyaret edilerek, 
kendisine, oğlunun öldürüldüğü, eğer uygun görürlerse, cenazenin aynı gece helikopterle Kı
zıltepe'ye getirilip gömüleceği ifade ediliyor; fakat, tüm ısrarlara rağmen bu kabul ettirilemi-
yor. Böylece, cenaze, geceyarisı, apar topar defnedilmekten kurtuluyor. 

Batman'da, 5 Eylül Pazar günü sokağa çıkma yasağı vardı, katledilen arkadaşımıza karşı 
son görevimizi yapma imkânı ve ortamı yoktu; bu nedenle, cenazeyi Ankara'ya getirip, Hacet
tepe Hastanesi morguna bıraktık. 

Bizlere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, neredeyse sayıları binlere yaklaşan faili meç
hul cinayetler karşısında, kontrgerilla ve 12 Eylül rejiminin bütün kurum ve yasalarıyla tasfiye
si görevini yerine getirememişti. Meclisin bu yetmezliği konusunda, gerek Meclis içinde ve ge
rekse kamuoyunda gerekli duyarlılığı yaratmak amacıyla cenaze Meclise getirilmedi. 

Hiç şüphe yokki, kaybettiğimiz bütün yurttaşlarımız çok değerlidir; ancak, halkın vekili, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olan birini, bu cinayetlerden birinde kaybetmiştik. Tür
kiye'de ilk kez bir milletvekili, bu şekilde bir siyasî cinayete kurban gidiyordu. Belki bu neden
le açılacak tartışma ortamında oluşacak kamuoyu, Meclisin, yeni yasama döneminde, bu ko
nulara ağırlık vermesini sağlayabilirdi. Amacımız bu iken, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı. 
olduğumuz, Türk Bayrağına sarılmasını istemediğimiz için cenazeyi Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirmediğimiz şeklinde, hak etmediğimiz çirkin suçlamalar ve karalamalarla karşı kar
şıya kaldık. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkenin esenliği, hepimizin esenliğidir. Diğer partilerden 
farklı olan tarafımız, Türkiye'nin temel sorunlarının tahlili ve bunların çözümüne yönelik si
zin projelerinizden farklı olan önerilerimizdir, düşüncelerimizdir. Ayrı bir siyasî parti olarak 
varlığımızın nedeni de budur. 

Basının bir bölümünün, geçmişte olduğu gibi, bu konuda da gündemi değiştirerek, mese
leyi, amacını aşan bir noktaya getirdiğini görüyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; partimizin, cenaze töreniyle ilgili yaptığı program, ba
sına, 6 Eylül Pazartesi günü açıklandı. Programa göre, 7 Eylül Salı günü hastaneden alınacak 
cenaze, konvoysuz, ambulansla parti merkezine getirilecekti. Amacımız, Hacettepe'den, Ne-
catibey'deki genel merkezimize getirilirken, trafik açısından bir sorun yaratmamaktı. Aynı du
yarlılıkla, daha sonra parti genel merkezinin önünde yapılacak bir törenle, en kısa yoldan Maltepe 
Camiine, yani 500 metrelik bîr mesafeye götürmeyi planlayarak, herhangi bir olayın çıkmama
sı için gerekli iyi niyetimizi göstermemize rağmen, İçişleri Bakanı Sayın Gazioğlu, gerçekleri 
tahrif ederek, basına yaptığı bir açıklamada, "DEP'Iiler, en uzun güzergâhı seçerek, olay çı
karmak niyetinde olduklarını gösteriyorlar" demek suretiyle, bizimle ilgili art niyetini göster
miştir. 

Çinko tabut içinde olan cenazenin bozulmaması için, parti binasında konulacak katafalk
ta talaşlı buz ve diğer tedbirler alınmıştı. Partili arkadaşlarının, sevenlerinin, huzurunda saygı 
duruşu için bir gün parti genel merkezinde kaldıktan sonra, 8 Eylül günü, Necatibey'e çok ya
kın olan Maltepe Camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip defnedilmek üzere memleketi 
olan Kızıltepe'ye götürülecekti. 

Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü, cenazemizi salı günü alamayacağımızı bildirdiler ve 
üstelik bunu, cenazenin bozulacağı gibi, doğru olmayan bir gerekçeye bağladılar. 

Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel ve Başbakan Sayın Çiller'le görüşül
dü; cenaze merasiminin ve dinî törenin engellenemez bir hak olduğunu söylediler, yardımcı ola
caklarını ifade ettiler. Cumhurbaşkanının ve Başbakanın "evet" demelerine rağmen, Ankara 
Valisi ve Emniyet Müdürü, "olmaz" diyorlardı. 

Salı günü Hacettepe Hastanesine gittik, cenazeyi alamadık. Hastane, polis işgali altındaydı. 

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren, Partimiz genel merkezinin bulunduğu yer, üç sıralı 
güvenlik kordonuyta sarıldı. Milletvekillerinden ve süt düzey yöneticilerinden başka hiç kim
senin girişine izin verilmiyordu. Sorulduğunda, yukarıdan emir verildiği söyleniyordu. Bari
katların önünde, geçişlerine izin verilmediği için biriken halkı, tazyikli su sıkarak dağıttılar; 
gerek barikatların önünde biriken ve gerekse partimizin önünde duran küçük bir gruba cop
larla saldırarak, birçok vatandaşın hiç yoktan yaralanmasına sebep oldular, Bunlara, partimizi 
ziyarete gelen diğer partilerden milletvekilleri ve misafirler tanık oldular. Bütün bunların so
rumlusu, oradaki güvenlik güçleri değildi tabiî ki, onlara yukarıdan emir veren yetkililerdi. 

Bunlarla da yetinmediler; 8 Eylül Çarşamba günü parti Önünde yapılacak törenden sonra 
cenaze kortejinin oluşmasına izin vermediler. Genel Merkezle cami arasındaki çok kısa mesa
feye rağmen, korteje katılacak vatandaşlarımızın cenazeyle yürümesine izin verilmiyordu. Böyle 
bir ortamda bizim bir tören yapmamız ve halkı korumamız mümkün değildi. Çok açık, provo
kasyon ortamı yaratılmıştı; Sivas benzeri bir olayın yaratılmak istendiği açıkça hissediliyordu. 
Cenazemize el konulmuştu, törene izin verilmiyordu, bizim, halkı koruma olanağımız yoktu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica edeceğim... 
Konuşmanızı kesmeden 5 dakikalık sürenizi 2 dakika daha uzattım. Şimdi konunun öne

mine binaen size bir 2 dakikalık süre daha veriyorum. Bu süre içerisinde toparlamanızı istir
ham ediyorum. 

Buyurun. 
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REMZİ KARTAL (Devamla) — Bu durumda yapılacak tek şey, halkı esirgemek ve prova-
kasyonlara meydan vermemekti. Bunun için cenazeyi almadık. 

Türkiye'de bir milletvekilinin cenazesinin uğradığı bu akıbet, Hükümetin ayıbı olarak ka
lacaktır. Oysaki, Ankara'da, son zamanlarda çok büyük iki cenaze töreni yapılmıştı; her ikisi 
de olaysız geçmişti. Demek ki, istendiğinde, bu tür törenlerin olaysız geçmesi sağlanabiliyordu. < 

Partimize, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey yapıldı. Menfur bir saldırıya uğra
yarak yaşamını yitiren milletvekilimizin cenazesi, görülmemiş bir devlet engeliyle karşılaşıyor
du. Görünen o idi ki, bütün bunlar, Cumhurbaşkanına, Başbakana rağmen yapılıyordu. Baş
bakanın, olaylardan çok sonra haberdar olduğu, yani âdeta devre dışı olduğu çok açıktı. Zira, 
Batman'da arkadaşımızın katledilmesinden iki saat sonra, olayla ilgili olarak kendisini arayan 
Şırnak Milletvekili Sayın Alınak'a "olayı duymadığını" söylüyordu. Türkiye'nin nasıl bir Hü
kümete emanet edildiği ortada idi, Hükümet yoktu! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye halkının irade
sini temsil eden kurumdur. Bu yüce kurumun içinde, bu iradenin bir parçası olan Demokrasi 
Partisinin dışlanmasının, hırpalanmasının ve ortadan kaldırılmasının, Türkiye'ye fayda değil, 
zarar vereceği muhakkaktır. Bu Mecliste, halkı temsil eden iradeleri, hoşumuza gitsin veya git
mesin, bu çerçevede değerlendirmek zorundayız. • 

Dün, Genel Başkanımız Sayın Yaşar Kaya, Devlet Güvenlik Mahkemesinde, bir konuyla 
ilgili olarak, ifadesinin alınacağı gerekçesiyle gözaltına alındı, bugün mahkemeye çıkarıldı. Göz
altına alınmadan da, doğrudan, ifadesi alınmak için savcılığa çağırılabilirdi. Bunun yerine, bir 
partinin genel başkanı olmasına rağmen gözaltına alınması, Partimize yönelik maksatlı uygu
lamaların devam edeceğini gösteriyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın hatip, sanıyorum konu da bitti... Başka bir konuya geçtiniz... 
REMZt KARTAL (Devamla) — Bitireceğim... Bir cümle efendim... 
BAŞKAN — Lütfen... Son cümlelerinizi alayım efendim. 
REMZt KARTAL (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkanım. 
Bütün bu yapılanların, toplumsal istikrarımıza zarar vereceği açıktır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milletvekilinin yaşama hakkının korunamadığı, cena

zesinin kaldırılamadığı bu ortamda, halka nelerin yapılabileceğini sizlerin takdirine bırakıyor, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine başsağlığı diliyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (DEP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kartal. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, içişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu, bu

yurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan^ 

değerli milletvekili arkadaşlarım; Van Milletvekili Sayın Remzi Kartal'ın gündem dışı yapmış 
bulunduğu konuşmasıyla ilgili olarak söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle hepinize saygıla
rımı sunuyorum. 
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Hükümetimizin, güvenoyu almasından bugüne kadar geçen süre içerisinde terör konusunda 
ne ölçüde kararlı olduğu, hepinizin malumlarıdır. 

Terör, bilindiği gibi, maalesef, Türkiye gündeminin çok uzun zamandan beri birinci sıra
sını işgal etmektedir. PKK terör örgütünün yanı sıra, özellikle güneydoğu bölgemizde 
"Hizbullah" adlı bir örgüt de terörist faaliyetlerde buluna gelmektedir. 

Bu örgütün en son gerçekleştirmiş olduğu eylemlerden biri de, 14.9.1993 günü, Batman 
İlinde, iki grup halinde, caddelerde vatandaşla sohbet için gezide bulundukları esnada saldırı
ya maruz kalan DEP (Demokrasi Partisi) milletvekillerinden Mehmet Sincar ile, partisinin ti 
Başkanının yeğeni Metin Özdemir'in olay yerinde öldürülmeleri, Batman Milletvekili Niza-
mettin Toğuç ile vatandaşlardan Veysi Işık, Ahmet Başkaya ve Tenzile Tanzim adlı kişilerin de 
muhtelif yerlerinden yaralanmaları şeklinde gerçekleşmiş olaydır. 

Demokrasi Partisi milletvekillerinin, Batman'da, 2.9.1993 tarihinde öldürülen Habip Kı
lıç ile, yaralanan kardeşi Hikmet Kılıç'm ailesine başsağlığı dileklerinde bulunmak ve bunun 
yanı sıra, taraftarlarıyla görüşmek arzusunda oldukları nedeniyle bulundukları da malumları-
mızdır. 

Hadisenin oluşunun hemen ardından olay yerinde ilk incelemeyi yapan polis, 12 adet ko
vanla 1 adet deforme olmuş meYmi çekirdeğini ele geçirmiştir. Bu delillerin süratli bir şekilde 
Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan balistik muayeneleri sonucunda; bu 
silahların, Diyarbakır tünde Hamit Pamuk'un öldürülmesi, Batman İlinde Suphi Aslan'ın öl
dürülmesi, Batman İlinde İkrami Han'ın öldürülmesi, Diyarbakır İlinde 1 kişinin yaralanma
sı, Diyarbakır İlinde Osman Göçer'in öldürülmesi olaylarında da kullanılmış olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu bilgilerin elde edilmesine paralel, olarak güvenlik güçlerimiz, süratli bir şekilde çalış
malarını yapmış ve olayın planlayıcılarmı yakalamışlardır. "Tetikçi" tabir edilen, silahı kulla
nan militanların kimlikleri belirlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, terör olaylarında önemli olan, beyinlerdir, orga
nizatörlerdir; "tetikçi" tabir edilen kişiler, sadece birer piyondurlar. Bunlara görev mahalli bil
dirilir, parası veya arzuladıkları herhangi bir şey verilir ve bunlar, verileri görevi ifa ederler. 

Burada emniyet güçleri, bu olayın planlayıcılarmı, olayı tanzim edici kişileri yakalamış
lardır. Olay sebebiyle halen 16 kişi -önce 30 kişiye çıkmış, olayla ilişkileri olmadıkları münase
betiyle bir kısmı salınmıştır- gözaltındadır. Ankara'dan, bu konuda ihtisas kesp etmiş birta
kım kişiler gidip, soruşturmalara devam etmektedirler ve elimizde fevkalade önemli ipuçları 
da bulunmaktadır. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Hizbullah, yapmadığını söylüyor, Sayın Bakan?.. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOÖLU (Devamla) — Hin hassasi

yeti dikkate alınarak, olayın hemen akabinde Batman'da sokağa çıkma yasağı konulmuş ve 
bu da fevkalade faydalı olmuştur. , 

Polisin, Hizbullah örgütüne yönelik çalışmaları yaygın bir şekilde devam ettirilmektedir. 
Halen buradan iki ayrı tim de, bu çalışmaları sürdürmek üzere gönderilmiştir. 

İl bazında alınmış olan önlemler, aksatılmadan ve vatandaşlarımız rahatsız edilmeden sür
dürülecektir. 
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Hadise dolayısıyla hayatını kaybetmiş olan Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın cenaze
si, bilindiği gibi, Ankara tline intikal ettirilmiş; Demokrasi Partisi tarafından uygulanmak is
tenen cenaze merasim programının, genel güvenlik kapsamı içerisinde istismara açık bir hale 
getirileceği düşüncesiyle, yapılmasına müsaade edilmemiş ve milletvekili Mehmet Sincar'ın ce
nazesinin, ailesinin rızası doğrultusunda, havayoluyla Kızıltepe'ye intikal ettirilmek suretiyle 
defni sağlanmıştır. 

Ancak, tabiî, cenaze, Hacettepe morgunda iki gün bekletildikten sonra, istismarına fırsat 
verilmeyeceği kararlılığı karşısında, Demokrasi Partisi tarafından uygulanmak istenen mera
sim programından vazgeçilmiş olması nedeniyle, idarece morgdan alınarak defnedilmek zo
runda kalınmıştır... ) 

Basın huzurunda babasıyla yapılan görüşme sonucunda, babasının, cenazenin defnine iliş
kin devletin yapmış olduğu işlemleri aynıyla kabul ettiği beyanı zapta geçirilerek, camide, na
mazı kılınan Mehmet Sincar, 9.9.1993 günü ilçe kabristanına defnedil mistir. 

Devletin ve Hükümetin kararlı tutumu sonucu, politik netice elde etmek için cenazenin 
kullanılması yönündeki taraftar gayretleri boşa çıkarılmış, ciddî bir yaklaşımla bu konuda is
tismara fırsat verilmemiştir. 

HizbuIIah örgütüne yönelik çalışmalarda, bu olay dolayısıyla önemli sonuçlar elde edil
miş, örgütün deşifrasypnu yönünde önemli mesafeler alınmış; örgüt elemanlarından, üç silah
la önemli dokümanlar elde edilmiştir. . 

Parlamentonun, parlamenterler için sağlamış bulunduğu imkânlar, hayatta iken kullanı
lacak, ölüm halinde istismar konusu edilecektir, anlamına alınamaz ve alınamayacaktır. 

Devlet, bu olayda, failleri anında bulmuş, üzerine düşebilecek gölgeyi hemen kaldırmayı 
da başarmıştır. Halen bu konu üzerinde, hassas bir çalışma grubuyla birlikte çalışılmaktadır. 
Şükürler olsun ki, bu olayla ilgili faillerin bir bölümü, anında yakalanmıştır; diğer faillerin 
de kimlikleri tespit edilerek, yakalanma faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Ülkemizin ekonomik ve siyasî faaliyetlerinden rahatsız olanlar, destekledikleri terör ör
gütleriyle hedeflerine ulaşamayacaklardır. Marksİst-Leninist ideolojinin, şovenizmin etkisi al
tında bölücülüğün, demokratik, laik devlet yapımıza karşı radikal tslamcı hareketlerin, vata
nımızın birliği, bütünlüğü aleyhindeki gayretlerine asla müsaade edilmeyecektir. Terör belası 
mutlaka ortadan kaldırılacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) , ' • 

SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — Cenaze evi bombalandı Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. —İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu'nun, Türk ekonomisinde deri sanayiinin öne
mine ve İstanbul'daki deri sanayicilerinin somunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sana
yi ve Ticâret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak, üçüncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Ma-
ruflu'ya, Türk ekonomisinin ve ihracatın önemli bir sektörü olan deri sanayii ve organize deri 
sanayii bölgesi üzerinde söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Maruflu. - « . 
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SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin ba
şında, 1993-1994 yasama yılının, Parlamentomuza, ülkemize, tüm mitletvekillerimize ve vatan
daşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Bu vesileyle, geçtiğimiz dönemde hayatlarını kaybeden değerli milletvekili arkadaşlarımı
za da yüce ̂ Tanrıdan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün sizlere, ülke ekonomimizde çok önemli yeri olan ve ihracatla 
da büyük ilgisi bulunan deri sanayii ve organize deri sanayii bölgesi hakkında bazı sorularımı 
ifade etmek ve bu konuda çözüm bulmak üzere ilgililerin cevap vermelerini rica etmek, için 
söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, istanbul Kazlıçeşme'de bulunan deri sanayii bölgesinin, 1984 yılında, mil
letvekili bulunduğum Tuzla ilçesinin Aydınlı ve Orhanlı beldeleri arasında bir yere yerleştiril
mesi düşüncesiyle bir proje hazırlanmıştı. Bu vesileyle, 6,4 milyon metrekarelik bir alan hazır
lanmış ve Kazlıçeşme bölgesinde faaliyet gösteren deri sanayicilerine, her türlü sosyal ve tek
nolojik imkânın hazırlanacağı, devlet ve mahallî idareler tarafından vaat edilmişti. 

Bu kapsam içinde, burada yapılan çalışmalar bidayette hızla devam etmiş, bölgenin içinde 
inşaat faaliyetleri, fabrikaların faaliyetleri başlamış; bölge içi 17 kilometre yol yapılmış ve böl
genin E-5 yoluyla olan ilişkisi sağlanmış; deri sanayii için fevkalade önemli olan su meselesini 
halletmek üzere 12,4 kilometrelik bir isale hattı Ömerli Barajından buraya çekilmiş ve Ömerli 
Barajında olabilecek bazı su kısıntıları nedeniyle, yağmur sularının bölgede depolanması mak
sadıyla üç tane gölet inşaatına girişilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, aynı şekilde, bölgede gereksinim duyulabilecek olan yüksek geri
lim hattından 55 megavat gücünde bir elektrik enerjisi de bölgeye bağlanmıştır. 

Şimdi, geçtiğimiz aylar içinde, Kazlıçeşme'deki bu tesislerin -Kazlıçeşme'de olimpiyatlara 
ait voleybol sahalarının inşası gerekçesiyle- tamamıyla Tüzla'ya taşınması istenmiş ve yaklaşık 
300 kuruluştan, bugün için, 100 kuruluş bu bölgeye intikal etmiştir. , 

Şunu da ifade etmek isterim ki, Tuzla bölgesinin ve civarının çevre sorunlarını halletmek 
maksadıyla, dünyada hakikaten bir otorite olan Fransız firması Degremont'a, çok ileri tekno
loji kullanılan bir arıtma tesisi ihale edilmiş ve bu arıtma tesisinde fiziksel, kimyasal, biyolojik 
metotlarla tam olarak arıtma yapılması öngörülmüştür. Bu tesisin kapasitesi 36 bin metre
küp/gündür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ekonomisinde, ihracatında, deri sanayiinin büyük ro
lü vardır. Bugün için deri sanayiinin üretim kapasitesi 600 ton/gün bulunmaktadır. Yeni orga
nize deri sanayii bölgesinin hizmete girmesiyle, bunun, 2500 ton/güne çıkması söz konusudur. 

Deri sanayiinin ihracata katkısı şu anda 1 milyar dolar civarındadır; ama, bunun, çok kı
sa bir süre içinde 5 milyar dolara çıkma olasılığı bulunmaktadır. Bunun dışında, bu sanayi, 
bölgemizde 30 bin kişilik bir istihdam katkısı yaratacaktır ve aynı şekilde ekonomiye de bir 
katma değer sağlayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size 2 dakika daha süre tanıyorum efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, çok iyi niyetlerle bir organize deri sanayii bölgesine geçmesi söz 

konusu olan deri sanayicilerinin dertleri bir türlü bitmemektedir. 
. - i 
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Birincisi, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, daha önce Kazhçeşme'de bulunan ve DSİ'ye 
ait olan derin su kuyularından su elde ederek sanayilerinde kullanan deri sanayicilerinden, şimdi 
stf parası istemektedir; bu su parası verilmediği için de, Ömerli Barajından çekilen isale hattını 
deri sanayiinin hizmetine açmamaktadır. Bunun ötesinde de, gayet saçma bir düşünceyle, deri 
sanayicilerinin bölgede inşa ettikleri üç göleti ve göletin içinde bulunan suyu da, İstanbul Be
lediyesi kendisine mal etmek istemekte ve bu suyun da parasını istemektedir. 

Âyrıyeten, bölgede güvenlik sorunu bir türlü çözümlenememiştir. Bölge (Aydos ve Aydın
lı civarı), istanbul'da faaliyet gösteren terör odaklarının merkezi mahiyetindedir. Burada ku
rulan bir ufak jandarma birliği, güvenliği sağlamaya çalışmakta ise de, yeterli olmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ihracat içinde fevkalede önemli bir yeri olan, Türkiye ekonomisi için
de fevkalade önemli yeri olan, istihdam yaratan ve iyi niyetlerle bu bölgede görev almaya hazır 
olan deri sanayicilerini boğmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu insanların, bu 
memlekete önce ekonomik bakımdan katkıda bulunmaları lazımdır; bunlar, vergi ödeyecek
lerdir; bunlar ülke... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Devam edin. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) ... ekonomisine katkıda bulunacaklardır. 
Diğer bir sorun da, mükemmel olan bu arıtma tesislerinin de yine işletmeye alınamamış 

olmasıdır. İstanbul Belediyesine ait olan Tuzla Gölünün kıyısındaki arıtma tesisi de, müteah-
ş hitîere gereken ödeme yapılmadığı için hizmete girememektedir. Bugünlerde gazetelerde gör

düğünüz ve halkın tepkisine de neden olan, bütün bu denizin kirlenmesi meselesi, başta Bü
yükşehir Belediye Başkanının sorunudur, ikinci olarak da, vizyon sahibi olmayan ve çevre so-

' runlanyla pek ilgisi bulunmayan Tuzla Belediye Başkanının sorunudur. 

Değerli arkadaşlar, burada benim konuşmamdan sonra bana cevap verecek olan Sayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanından, bu soruna bir hafta içinde çözüm bulmasını rica ediyorum; çün
kü bu işin, Belediye Başkanı Sayın Sözen'le çözümlenmesi mümkün değildir. 

Sözlerimi şöyle bitireceğim : Dünyanın incisi olan İstanbul şehri, yaşamında, zaman za
man bazı felaketlerle karşı karşıya kalmıştır; hatta bunun üzerine bazı şiirler yazılmıştır. 1310 
yılında bir zelzele felaketi olmuş, yangınlar olmuştur; ama, ben diyorum ki, istanbul şehrinin, 
son zamanda, son yıllarda karşı karşıya kaldığı en büyük felaket,' 'Sözen felaketi" olarak tari
he geçecektir; fakat, tahmin ediyorum ki, 7 Mart 1994 belediye seçimlerinde, bu sorundan is
tanbul halkının oylarıyla kurtulmak mümkün olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sayın Tahir Köse. 
Buyurun efendim; süreniz 20 dakikadır. 

SANAYİ VE TtCARET BAKANI MEHMET TAHlR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Maruflu'nun, Tuzla Organize Deri Sanayii Bölgesiyle ilgili olarak buradaki konuş
malarını cevaplamak üzere kürsüde bulunuyorum. 
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Geçtiğimiz hükümetler döneminde başlatılan bu proje, Hükümetimiz döneminde süratle 
tamamlanmıştır. Sayın Maruflu'nun, yapıldığını söylediği bu işlerin çok büyük bir kısmı bi
zim Hükümetimiz döneminde bitirilmiştir. Ben, geçen hükümetler döneminde bu projeyi baş
latan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Burada, Tuzla Organize Deri Sanayii Bölgesiyle ilgili olarak Bakanlığın yapacak hiçbir 
işi kalmamıştır. Burada iki gölet tamamlanmış, bir üçüncü gölet inşaatı da yine 1994 progra
mına ayrıca teklif edilmiştir. 

Bunların haricinde bu yıl, ilk defa olarak, Tuzla Organize Deri Sanayii bölgesine, deri sa
nayicisi arkadaşlarımız için, 200 milyar liralık, fon kaynaklı ilave bir kredi de sağladık; burada 
bunu da ifade etmek istiyorum. Bu da, 5 yıl vadeli olup, yüzde 30 faizle sağlanmış bir kredidir. 

Sayın Maruflu'nun söylediği gibi, Tuzla'nın problemleri, İstanbul Belediyesiyle ilgilidir. 
İstanbul Belediyesiyle ilgili olan deri sanayicisi arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için, Ba
kanlığımız, muhtelif defalar Belediyeyle temasta bulunmuştur. Ayrıca, bunları ciddiyetle de 
takip ediyoruz; ama, Bakanlığın belediye üzerinde bir yaptırım gücü olmadığını da buradan 
ifade etmek istiyorum. 

Tabiî ki, deri sanayiinin önemini, deri sanayicilerinin önemini, deri sektörünün Türk eko
nomisi üzerindeki önemini biz de bildiğimiz için, bu sanayicilerle Belediye arasındaki ihtilaf
ların çözülmesi için, müteaddit defalar, İstanbul Belediyesine yazılarımız oldu; ama, maalesef, 
bugüne kadar, Belediye tarafından çözülmediğini de samimiyetle ifade etmek istiyorum. 

Burada, Kazlıçeşme'den kalan su paralarıyla ilgili bir sorun var... Yine, göletteki suyun 
parasının istenmesiyle ilgili bir sorun var... Ayrıca, bir de, 1/5000'lik revize imar planlarının 
tasdikiyle ilgili sorunları var. 

Ben, deri sanayicileri için 200 milyar liralık bir kredi sağlamama rağmen, bu 1/5000'lik 
projelerin Belediyece tasdik edilmemesinden dolayı, sanayici arkadaşlarımız, bu fon kaynaklı 
krediyi alamamaktadırlar, İstanbul Belediyesiyle, deri sanayicilerimiz arasındaki bu ihtilafın 
çözümü için her gün yine ilgilenmekteyiz; sanıyorum en kısa zamanda, aralarındaki bu ihtilaf
ları çözüp, sanayicilerimizin tekrar bu modern işyerlerinde çalışmalarını sağlayacağız. 

Ayrıca, Sayın Maruflu'nun, "güvenlik sağlanamamıştır" diye bir sözleri oldu... Onunla 
ilgili olarak da, İçişleri Bakanlığına, yine Sanayi Bakanlığı olarak bir talepte bulunacağız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem milletvekilleri, bu suretle gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanmaraş - Nurhak 
Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya biyolojik silah kul
lanıldığı iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/129) 

BAŞKAN — 4 adet Meclis araştırması önergesi vardır; teker teker okutup bilgilerinize su
nacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güvenlik güçleri, 30 Temmuz 1993 günü, Kahramanmaraş İlinin Nurhak Dağlarında bir 

operasyon düzenlenmiş ve bu yörede bulunan PKK gerillaları ile çıkan çatışmada 19 PKK ge
rillasının öldürüldüğü resmen açıklanmıştı. Bu çatışmada öldürülen 19 kişiden Kemal Kapıcı, 
Kamber Yavuz ve Zeynep Doymaz'ın cesetleri yakınları tarafından alınarak Adıyaman'da def-
nedilmişlerdir. Bu üç cesetten Kemal Kapıcı ve Kamber Yavuz'un cesetleri, cenaze merasimine 
katılan yöredeki yüzlerce insanın gözleri önünde açılmış, cesetlerin parçalandığı, üstündeki giy
silerin ve vücutların büyük bir bölümünün tanınmayacak derecede yanmış olduğu görülmüş
tür. Olay basına intikal etmiş ve hatta Kemal Kapıcı'nın cesedinin çekilmiş resimleri basına 
yansımıştır. Aynca, Kemal Kapıcı'nın ve Zeynep Doymaz'ın cesedinin çekilmiş resimlerini öner
gemin ekinde sunmaktayım. 

Zeynep Doymaz'ın cenazesinin defnedilmesine, seçim bölgemde olduğum için ben de ka
tıldım. Zeynep Doymaz'ın cesedinin parçalanmış ve yanmış olduğuna bizzat ben de şahit oldum. 

Cenazelerini alan ailesinin ifadelerine göre, cenazeler, Kahramanmaraş mezarlığında, Kah
ramanmaraş Belediyesince toplu olarak, hiçbir dinî vecibe yerine getirilmeden gömülmüşlerdir. 

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Gezinç ve Kahramanmaraş Bele
diye Başkan Yardımcısı Necmettin Gevri, cesetlerin tanınmayacak durumda parçalanmış ve yan
mış olduklarını söylemişlerdir. Hiçbir cesette herhangi bir kurşun izine rastlanmamıştır. 

Yine cesetler çıplak bir vaziyette ve kadın erkek ayırımı yapılmadan morgda üst üste atıl
mış ve gömülürken de kadın erkek ayırımı yapılmamıştır. 

Yöre halkı bu durumdan çok derin bir biçimde etkilenmiştir. 
İnsan öldürmenin veya savaşın da bir kuralı vardır, yasası vardır, uluslararası koşulları vardır. 

Aynca, Isman Dini, Ölünün nasıl gömüleceğini, dini .vecibelerin nasıl yerine getirileceğini ve 
nasıl saygılı davranılması gerektiğini açıkça tslamiyetin bir gereği olarak ifade etmiştir. 

Aileler, cesetlerini alırken, hastanede bekleyen askerî yetkililerin, "cesetleri kimse görme
meli, basına sızmamalı yoksa sizi mahvederim? şeklindeki tehditleriyle karşılaşmışlardır. 

Yukarıda izah ettiğimiz durum, bu olayda güvenlik kuvvetlerinin kimyasal veya biyolojik 
silah kullandıkları şeklinde bir düşünce ve inancın halkta yaygınlaşmasına neden olmuştur. 
Bu da Kürt halkı arasında büyük bir infial uyandırmıştır. Bu ve benzeri olaylarda kimyasal 
veya biyolojik silahların kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması TBMM'nin görevidir. 

Bu amaçla, kısaca izah ettiğim bu olayda kullanılan silah türünün tespiti için, Anayasa
nın 98 ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılma
sını saygıyla Öneririz. 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Orhan Doğan 
Şıçnak 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Remzi Kartal 
Van 

' Selim Sadak 
Sımak 

Ali Yiğit 
Mardin 

Sırrı Sakık 
Muş 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Ahmet Türk 
Mardin 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

M, Hatip Dicle 
Diyarbakır 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektörünün sorun
larını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına ve küçümsenmeyecek sayıda göl ve 
baraj gölleri bulunmasına rağmen, insanımız balık açlığı çekmekte veya bu besinden yeterince 
yararlanılamamaktadır. "Ekonomik yönden olduğu kadar sağlık yönünden de önemli bu be
sin maddemizin üretiminin yeterli olmamasının sebeplen nelerdir? Daha iyiye doğru gelişme
ler sağlamak için neler yapmalıdır?" sorularına cevap bulmak ve ona göre pratik hayata ak
tarmak gayesiyle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araş
tırması açılması için gereğini arz ederim. 

Mustafa Ünaldı Şevket Kazan 
Konya Kocaeli 

Hüsamettin Korkutata Salih Kapusuz 
Bingöl Kayseri 

Lütfi Doğan Hüseyin Erdal 
Gümüşhane Yozgat 

î. Melih Gökçek Fethullah Erbaş 
Ankara. Van 

Oğuzhan Asiltürk Kemalettin Göktaş 
Malatya Trabzon 

Ahmet Cemil Tunç Ahmet tnceöz 
Elazığ Tokat \ 

Gerekçe : 
Ülkemiz ekonomisinin sıkışıklık içerisinde olduğu, kaynak ihtiyacının acil bir durum al

dığı birçok insanımızın işsizlikten sıkıntıya düştüğü şartlarda; bugün önemli bir fırsat olan ba
lıkçılık, maalesef verimli değildir. Üstelik ülkemiz balıkçılığa elverişli bir şekilde üç tarafı de
nizlerle çevrili Ve küçük bir iç denize de sahiptir. Bu imkânlara rağmen verimsiz balıkçılığımıza 
değişik kültür ve görüşteki şahıslar tarafından farklı izahlar getirilmektedir : 

— Denizlerde kirlilik artışı, , 
— Aşırı avlanma (Teşvikli kredilerle fazla sayıda balıkçı teknesi ortaya çıkarılmıştır.), 
— Gelecek hesaplanmadan düşüncesizce avlanma yapılması, 
— Trol kullanılması, 
— Karasularımızda sınır tartışması ve açık deniz avcılığının yapılamaması, 
— Dışarıda ve içeride balıkçılık rehberliğinin geliştirilemeınesi, 
— Yeni oluşan baraj göllerinin çevresinde balıkçılık eğitiminin yapılamaması, 
— Bilinçli bir balıkçılık politikasının belirlenmemiş olması, 
— Su ürünleri mevzuatının yetersizlikleri, hatta yokluğu, 
— Denetleme mekanizmalarının kurulamaması, 
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— Her denizin ayrı balıkçılığının olacağının kavranmamış olması, 
gibi. 
Bütün bu iddiaların geçerlilik derecelerinin tespiti ile alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve 

uygulanması, bu önemli kaynağı insanımızın hizmetine sunacak, böylece hem ekonomik hem 
de sağlık yönünden gelişme gerçekleşecektir. 

Konunun sağlık yönünden önemi gittikçe artmaktadır. Çünkü, asrın hastalığı damar sert
liğine karşı diyet yazarken balık etini en önde yazan doktorların sayısı gittikçe artmaktadır. 
Damar sertliği hastalığı, Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre, erken ölümlerin yansının 
daha fazlasında sorumlu görülmektedir. Bu hastalıktan dolayı geçirilmiş enfarktüsler ve felç
ler, dolayısıyla sakat kalmalar da toplum içinde epeyce bir oran tutmaktadır. Bundan korun
mak için yazılan diyet listelerinde yer alan balık besinini insanımıza temin etmek mecburiye
tindeyiz, hem de ucuz olacak... 

Görünen odur ki, bunu başarabiliriz; ancak, böyle bir araştırmadan ve elde ettiklerimizi 
uyguladıktan sonra... 

Böylece, Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerini işletip, ülkenin önemli 
konularından birine çözüm getirebiliriz. Sonuçta; 

— Birçok işsiz iş imkânına kavuşur, 
— Ülke üretimi artar, 
— Sağlıksız insanların sayısı azalır. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme sırasında yapılacaktır. i 
3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadışının, başta Beyşehir Gölü olmak 

üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden karşılaşılan sorunların araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/131) 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Beyşehir'de 18.7.1993 günü 14 kişinin ölümü ile sonuçlanan facia, birçok noktada yeter
sizlikler iddiasını gündeme getirmiş, halkı huzursuz etmiştir. 

Gerekli tedbirleri almak için gerçeklerin tespitine ihtiyaç vardır. Bundan dolayı, Beyşehir 
Gölü başta olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden Meclisi
mizce bir araştırma açılması için, Anayasanın 98 inci maddesi ve İçtüzüğün 102 nci maddesi 
gereğince, gereğini arz ederim. 

Mustafa Ünaldı Şevket Kazan „ 
Konya Kocaeli 

Hüsamettin Korkutata ' Salih Kapusuz 
Bingöl Kayseri 

Lütfi Doğan Hüseyin Erdal 
Gümüşhane Yozgat 

t. Melih Gökçek Fethullah Erbaş 
Ankara Van 

Oğuzhan Asiltürk Kemalettin Göktaş 
Malatya Trabzon > 

Ahmet Cemil TUnç Ahmet tnceöz 
Elazığ Tokat 
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Gerekçe : 
Ülkemiz, gerek iç turizm gerekse dış turizm için müsait tabiat güzelliklerine sahiptir. Bu 

güzelliklerden birisi de göllerimizdir, fakat ne yazık ki göllerde boğulma suretiyle ölümlere sık 
sık rastlamaktayız. En son Beyşehir Gölündeki 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia bunlar
dan birisidir. 

Bu olayların sıklığında ve çokluğunda çeşitli faktörler, etkenler vardır : 
— Kişilerin sorumsuzlukları, 
— Yüzme bilmeyenlerin hiç bir tedbir almadan yüzmeye çalışmaları, 
— Hastalıklı kişilerin yüzme esnasında kriz geçirmeleri, 
— Göl gezintisi yapmak isteyenlere kayık ve tekne temin edilememesi, 
— Mevcut kayık ve teknelerin yetersiz oluşu, . 
— Zaten yetersiz olan kayık ve teknelerde can yeleği gibi kurtarıcı hiç bir tedbirin alınma

mış olması sayılabilir.. 
Bu olayların sebepleri, gerekli önlemleri araştırılmayıp kendi haline bırakılırsa, hem daha 

çok can kaybolur hem de başta turizm olmak üzere bir çok yönden zarara uğrarız. 
Araştırıp gerekli tedbirler alındığında hem çağın gerektirdiği bir gelişme hayata geçirilir, 

hem dünya kadar zarar önlenmiş olur. 

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

görüşme sırasında yapılacaktır. 

4. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, ÎSKÎyolsuzluğunda yaşa
nan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve parasal ilişkilerin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) . 

BAŞKAN — Dördüncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun zamandan beri kamuoyunu çeşitli yönleriyle ciddî boyutlarda meşgul eden, hatta 
rahatsız eden İSKİ yolsuzluğunda, İSKİ Genel Müdürü hakkında adlî kovuşturma açılmış ol
ması dolayısıyla işin bu yönünü bir kenara bıraktığımızda, üzerinde durulması ve ciddî bir araş
tırmaya tabi olması gereken birçok husus bulunmaktadır. 

Zira, olaya adı karışan siyasilere, ISKİ'den 150 milyon aylık ödendiği, SHP kongrelerinde . 
delegelere rüşvet verildiği iddia ye söylentileri vardır. Diğer taraftan, İSKİ Yönetim Kurulu Baş
kanı olan tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in, bu kuruluşta cereyan eden 
hadiselerin bilgisi dışında olduğu yolunda beyanları vardır, Ancak, gerek iç ve gerekse dış fi-
nans kuruluşlarından sağlanan kredilerin yönetim kurulundan geçmemesi mümkün değildir. 
Dolayısıyla, bu olaylardan Yönetim Kurulu ve Başkanı habersiz olamaz. Hadise ve basında 
yer alan baher, itiraf ve iddialar göstermektedir ki, SHP, bakanıyla, İl Başkanıyla, Büyükşehir 
Belediye Başkanıyla, delegeleriyle, ÎSKİ yolsuzluğunun içindedir. Hatta, bir yıl önce ISKİ'de 
hazırlanmış ve 1 milyar liralık yolsuzluğu begeleyen bir raporun Başbakan Sayın Demirel'e, 
Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e gönderil
diği halde bu rapor üzerine herhangi bir işlem yapılmadığı yolunda da iddialar bulunmaktadır. 

Her ne kadar mülkiye ve maliye müfettişi ve bilahara koordinatör olarak bir Başbakanlık 
müfettişinin olayın incelenmesi maksadıyla görevlendirildiği söylenmekte ise de, bilindiği üze
re, müfettiş tahkikatları kendilerine idarece verilen yetki ile sınırlıdır, tşin siyasî boyutlarını ve 
uzantılarını inceleme ve araştırmaya yetkileri yoktur. 
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Adlî mercilerin el koyduğu konularda idarî mercilerce yapılacak bir işlem olmadığı bili
nen gerçeklerden ise de, bu soruşturma sadece Ergün Göknel'in fiilleriyle sınırlıdır. Yaşanan. 
yolsuzluğun bütün boyutları ve siyasî uzantıları itibariyle sağlıklı bir sonuca ulaşmasının mümkün 
olmayacağı gibi, olayın iç ve dış uzantıları ve siyasî boyutları bir kenara itilip, hadisenin sadece 
Ergün Göknel'in şahsı ile sınırlı tutulmak istenildiği yolunda kuşkular vardır. 

Oysa, hadisenin, İSKİ ile işadamları ve müteahhitler, Yönetim Kurulu ve Başkanı, beledi
ye, bankalar ve yurt dışı finans kuruluşları, Hazine ve bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı, iha
leleri ve son olarak atık su çıkaran sanayi kuruluşları ile SHP'li bakanlar, il başkanı ve delege
lerine yapıldığı söylenen ödemeler konularıyla diğer ilişkilerini ve olayın siyasî boyutlarını da 
ortaya çıkaracak şekilde geniş kapsamlı olarak ele alınarak, her kesimden suçluların ortaya çı-
karılmasrnı kamuoyu Yüce Meclisten beklemektedir. 

Yukarıda sıralanan iddia ve ilişkiler bütün boyutlarıyla araştırılmadıkça, İSKİ konusunda 
gerçeklerin bulunması mümkün görülmemektedir. Her nedense, bugüne kadar Hükümet, bu 
konunun tarafsız bir heyet veya Başbakanlıkta teşkil edilecek karma bir heyetçe tahkik ve araş
tırılmasına pek sıcak bakmamış, yolsuzluğu sadece İSKİ Genel Müdürü ile sınırlı tutmaya ça
lışmıştır. 

Bu sebeplerle, İSKİ yolsuzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî 
bütün boyut ve parasal ilişkilerin açıklığa kavuşması amacıyla, her türlü tasarruf ve işlemleriy
le ilgili olarak Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Faruk Saydam 
Manisa 

Seyit Eyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Süleyman Hatinoğlu , 
Artvin 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Engin Güner 
İstanbul 

Mehmet Cavit Kavak 
İstanbul 

Yücel Seckiner 
Ankara 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Timur Demir 
îzmir 

Emin Kul 
İstanbul 

Mahmut Orhon. 
Yozgat 

İsmail Safa Giray 
i İstanbul 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Salih Ergün 

İstanbul 
Mustafa Kıhçarslan 

İstanbul 
Feyzi tşbaşaran 

İstanbul 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
Süha Tanık 

İzmir 
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Melike Tugay Haşefe İlhan Kaya 
İstanbul tzmir 

Cengiz Bulut Münir Doğan ölmeztoprak 
tzmir Malatya 

, Elaattin Elmas Murat Başesgioğlu 
İstanbul Kastamonu 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycanla ilgili izlenen dış 
politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar konusunda Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

BAŞKAN — İki adet genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Azerbaycan'ın son 200 yıllık tarihi, bağımsızlık mücadelesi içerisinde geçmiştir. 28 Mayıs 
1918'de Türk ve İslam aleminde ilk millî cumhuriyeti kuran Azerbaycan 27 Mayıs 1920'de ko-
minist Rus Sovyet Ordusu tarafından işgal edilmiş ve bağımsızhına son verilmiştir. Azerbay
can Türkü, bu tarihten itibaren 72 yıl boyunca bağımsızlık mücadelesi uğruna yüzbinlerce şe
hit vermiş ve 72 yıl sonra Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. 

Sovyetler Birliğinden ayrılan devletlerin bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan öncelik 
etmiş ve etkili olmuştur. Ancak, bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'da devleti koruyacak mü
esseseler, idareciler ve üreten, planlayan yeterli insan gücü yoktu. Bütün niyetleri Türkiye ile 
beraber olmak, Türk Bayrağını, Türk ismini yüceltmekti. Bunun için Türk Alfabesini kabul 
etmişlerdi, millî paralarını basmışlardı, Türk okulları açmışlardı; bir yıl içinde ülkenin her ta
rafında tabelalar^ isimler Türkçeye çevrilmişti. Halkoyuyla ilk cumhurbaşkanı seçimini yap
mışlardı ve demokratik atılımlara başlamışlardı. Bu gelişmeler, bir yandan, hem Azerbaycan'
ın hem de Türkiye'nin tarihî düşmanı olan Ermenistan'ı, diğer yandan da Sovyet İmparatorlu
ğunun varisi durumundaki Rusya'yı rahatsız etmişti. Türkiye ile arasındaki sınırı kabul etme
yen, Türkiye ile tarihi hesaplaşması olduğunu iddia eden ve uzun yıllar Ermeni soykırımı iddi
alarıyla Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini bozmaya çalışan Asala örgütüyle bütün elçilikleri
mizi kana bulayan, çok sayıda dışişleri mensubunu şehit eden, daha sonra Asala'nın faaliyetle
rine son verip PKK ile işbirliğine girerek bu mücadelesini doğu ve güneydoğu'ya taşıyan Erme
nistan, bir yandan da, Azerbaycan'daki kuruluş sancılarını fırsat bilerek, desteğine aldığı Rus 
askerî ve araç gereçleriyle, tanklarıyla, uçaklarıyla Karabağ'dan başlamak üzere Azerbaycan 
toprağını işgale başladı. 

Millî ordunun kurulmaya başlandığı Mayıs 1992 tarihinden itibaren Azerbaycan'ın içinde 
de iç isyanlar başladı. Gence isyanının başını çeken Suret Hüseyınof Bakü'ye kadar ilerleyip 
iç savaş tehdidi ile Cumhurbaşkanının değişmesini istedi. Böylece bağımsızlığının ikinci yılını 
doldurmadan Azerbaycan'da darbe oldu ve seçimle gelmiş Cumhurbaşkanı Elçibey bir eşkıya 
grubunun darbesiyle değişmiş oldu. 

— 583 — 



T.B.M.M. B : 4 16 . 9 . 1993 0 : 1 

Azerbaycan'da bugünkü manzara şöyle; topraklarının yüzde 20'si Ermeni işgali altında; 
işgal altındaki bu topraklar Azerbaycan tarımının ve hayvancılığının yaklaşık yarısını temin 
ediyor, 700 bin göçmen aç, çıplak, evini malını herşeyini terk etmiş, 20 bin insan şehit edilmiş, 
binlerce kadına tecavüz edilmiş, gönlünü, kalbini, herşeyini Türkiye'ye bağlayan Azeri Halkı, 
Türk Devletinin ilgisizliğinin hayal kırıklığı içinde; öte yandan başkent Baku'de darbeyle gel
miş yönetim, iç çekişmeler içinde birbirini Ermenistan'a yardım etmekle suçlayacak kadar ileri 
giden kardeş kavgası ve nihayet bağımsızlığının daha ikinci yılını doldurmadan, İstiklâl Savaşı 
sırasında bizde olduğu gibi, yönetici ve aydınların da içinde olduğu pekçok kişinin Rus Man
dası istekleri. 

Bu duruma gelirken maalesef Türkiye'nin büyük hataları olmuştur. Azerbaycan'dan da
ha fazla ekonomik kriz içerisinde olan ve hem dünyaya açılan kapısı olması sebebiyle hem de 
buğdaydan elektriğe, gazyağmdan, gıda, ilaç maddesine kadar Türkiye'ye muhtuç durumda 
olan Ermenistan'ı durdurmak ve Azerbaycan'la masaya oturtmak imkânına sahip olan Türki
ye, bu imkânını kullanamamıştır. Aksine, Ermeni çeteleri, Azerbaycan topraklarında katliam 
yaparken; çocukları, kadınları vahşice öldürürken, insanlara öldükten sonra bile gözlerini oyacak, 
memelerini kesecek kadar vahşice saldırırken, Türkiye, Ermenistan'a kara, demir ye havayolu
nu açmış, Avrupa ve Amerika'dan gelen yardımların ulaşmasına aracı olmuş, buğday vermiş, 
elektrik vermek için protokol imzalamıştır. Bütün bu maddî yardımlardan da önemlisi, "biz 
Ermenistan'ı durduranlayız, karşımıza Kızılordu çıkar" gibi sözlerle, gerçeğe dayanmayan ve 
gerçeği de yansıtmayan ve Ermenistan'ı destekleyen, hatta teşvik eden manevî destek sağlanmıştır. 

öte yandan, Azerbaycan'da atılan gösterişli nutuklara, yapılan anlaşmalara rağmen Azer-
ş baycan'a hiçbir yardım yapılmamıştır. Matbaa sözü verilmiş, gönderilmemiş; kredi açılmış, kul

landırılmamış; ordu kurulması için destek sözü verilmiş, fiiliyata geçirilmemiştir. İç çekişme
lerde taraflar birbirinin üzerine kışkırtılmış ve bugünkü tablo ortaya çıkmıştır. Şimdi, Azer-
baycon'da yeni yönetim, halka, Türkiye sizi koruyamadı, sizi ancak Rusya, Ermeni işgalinden 
kurtarabilir fikrini kabul ettirmekte, böylece Azerbaycan'ı yeniden Bağımsız Devletler Toplu
luğuna sokma, daha sonra da topraklarını korumak için Kızılordunun tekrar Azerbaycan'a 
getirilmesine zemin hazırlanmaktadır. 

Bunlar olduğu takdirde, Azerbaycan'daki yeni yönetim, giderek sertleşecek karşı fıkirde-
kileri susturacak, millî direnişi kuvvetle bastırmak isteyecektir. Bu da Azarbeyacan'da demok
rasinin ve bir süre sonra da bağımsızlığının sonu olacaktır. 

Azerbaycan, zengin petrol kaynaklan, tarımı ve kültürlü yetişmiş insan gücüyle birkaç yıl 
içinde ileri Avrupa ülkeleri seviyesine çıkacak bir devlet olma yolundayken, bağımsız bir Türk 
devleti olma yolundayken, şimdi yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Azerbaycan, Türkiye için kardeş, dost, müttefik bir devlet, komşu ve Orta Asya'ya, Türk 
dünyasına giden yolun kapısıdır. 

Azerbaycan'daki bugünkü gelişmeler, yukarıda söylediğimiz sebeplerle, Türkiye'nin men-
faatlarını tehlikeye sokmuştur. Azerbaycan'daki bugünkü gelişmeler, aynı zamanda Türkiye'
nin itibarını sarsmıştır. İzzet Begovic'e, Rauf Denktaş'a, Ebülfeyz Elçibey'e sahip çıkamayan 
Türkiye, Ermeni vahşeti karşısında Azeri kardeşlerine sahip çıkamayan Türkiye, büyük devlet 
olma iddiasını yitirmektedir. Menfaatlarını ve itibarını kaybeden Türkiye, sıcak savaş bölgesi 
haline gelen Kafkasya dolayısıyla, kuzeydoğusunda güvenliğini de tehlikeye sokmuştur. Geçen 
iki yıl içerisinde fazla risk almadan kolayca çözebileceği bir sorunu, erteleye erteleye, Er-
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menistan'ın, Rusya'nın, İran'ın da müdahalesiyle ancak savaşı göze alarak çözebilecek duru
ma gelmiştir. Geçen hükümetler, bu cesaretsiz, pasif, istikrarsız, yanlış ve çelişkili politikala
rıyla Türkiye'yi savaş tehlikesinden koruyamamış, bilakis savaşın içine sürüklemiştir. Türkiye, 
gelecekteki menfaatları, itibarı ve güvenliği için, bugün savaşı bile göze alarak, Ermenistan'ı, 
işgal ettiği topraklardan çıkarmaya ve Azerbaycan'ın bağımsızlığını korumasına, demokrasisi
ni geliştirmesine yardım etmeye mecburdur. 

Bu hususlarda yapılan yanlışları ortaya koymak ve izlenecek politikaları tespit ve değer
lendirmek için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel gö
rüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Timur Demir 
İzmir 

Emin Kul 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Cem Kozlu 
İstanbul ' 

Engin Güner 
İstanbul 

Alf Kemal Başaran 
Trabzon 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Kemla Naci Ekşi 
İstanbul 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Münir Doğan ölmeztoprak 
Malatya 

Murat Başesgioğtu 
Kastamonu 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

6. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Bdşkanveküi ve Bursa Milletvekili Tlırhan Ta
yan ve Sosyaîdemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve tçel Milletvekili Ay
dın Güven Gürkan'ın, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler konusunda Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Azerbaycan'da bir süreden beri devam eden olaylar üzücü boyutlara ulaşmıştır. Bu geliş
meler millet olarak hepimizi endişeye sevk etmiştir. Dost ve kardeş Azerbaycanlılara dün oldu
ğu gibi bugün de desteğimizi açık şekilde ifade etmek durumundayız. 
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Bu nedenlerle, son gelişmelerin değerlendirilmesi, yapılabileceklerin tespiti hususlarını gö
rüşmek ve kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını Doğru Yol Partisi ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grupları adına arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 

Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ ' 
/. — (8/34), (8/35), (8/36), (8/37) ve (8/38) numaralı genel görüşme önergelerinin birleş

tirilerek görüşülmesine ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, okunmuş bulunan genel görüşme önergeleriyle ilgili 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza arz edeceğim : 
Danışma Kurulu önerisi 

No. : 97 16.9.1993 
Danışma Kurulunun 15.9.1993 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki Önerinin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Temsilcisi 
Aydın Güven Gürkan Ahmet Feyzi tnceöz 

CHP Grubu Başkanvekili 
Ali Dînçer 

öneri : 
16.9.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan (8/37) ve (8/38) esas 

numaralı Azerbaycan'la ilgili dış politika ve Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler ko
nusundaki genel görüşme önergeleriyle gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Ya
pılmasına Dair öngörüşmeler" kısmının 82 nci sırasındaki (8/34), 83 üncü sırasındaki (8/35) 
ve 84 üncü sırasındaki (8/36) esas numaralı genel görüşme önergelerinin öngörüşmelerinin Genel 
Kurulun 23.9.1993 Perşembe günkü birleşiminde bütün işlerden önce ve birlikte yapılması öne
rilmiştir. ' 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

VI. — SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmındaki, Başkanlık Divanında-
ki noksan üyelikler ile komisyon üyelikleri için adaylar henüz gelmediğinden bu seçimleri ya-t 

pamıyoruz. Ancak, bjr Araştırma Komisyonu için seçim yapmamız gerekmektedir. 
10/6 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyeliğe Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubunca Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Doğan aday gösterilmiştir. Oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, gündemde bugün için görüşülecek başka bir konu bulunmamak
tadır. Bu nedenle, Başkanlık Divanındaki noksan üyelikler ile komisyonlara üye seçimini yap
mak, sözlü sorular ile genel görüşme ve Meclis araştırrrtası önergelerini görüşmek için 21 Eylül 
1993 Salı günü saat 15.00't'e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 16.32 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR' 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğün

de düzenlenen kurslara ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazı
lı cevabı (7/1601) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın Meh

met Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve ta
lep ederim. 

Melih Gökçek 
Ankara 

Sorular : 
1. Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kaç Üniversite Hazırlık Kursu düzenlen

miş ve bu kurslardan kaç kişi yararlanmıştır? 
2. Ankara'lı çocuklarımızın okul başarılarını arttırmak için ikmal kursları, yabancı dil 

ve bilgisayar kursları düzenlenmiş midir? Düzenlendi ise bu kurslardan kaç kişi yararlanmıştır? 
3. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başarılı öğrenciler için yurt içi ve yurt dişi 

belediyelerle işbirliği içinde yaz kampları ve öğrenci değişim programları uygulanmış mıdır? 
Uygulandı ise bu programdan kaç kişi yararlanmıştır? 

4. Gecekondu semtlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kaç kütüphane, 
kaç okuma odası yapılmıştır? îsîm ve semtlerini açıklar mısınız? 

5. Öğrenciler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca "Bilim ve Teknoloji Parkı" 
kurulmuş mudur? Kuruldu ise nerededir? 

' . • • ' • T C . 

tçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050MAH 0650002/862 15.9.1993 
Konu : Ankara Milletvekili Sayın Melih Gök

çek'in yazılı soru önergesi 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 26.7.1993 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7 1601/5340-24014 sa
yılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sa
yın I. Melih Gökçek'in "Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kurslara ilişkin" 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara valiliği aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediye Baş
kanlığından alınan bilgilerden; 

Büyükşehir belediyesince; 
1. Üniversite hazırlık kursu düzenlenmediği, 
2. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak ingilizce takviye kursları düzenlendiği, 40 orta

okul 1 inci sınıf, 34 ortaokul 2 nci sınıf ve 24 ortaokul 3 üncü sınıf öğrencisi olmak üzere top
lam 98 ortaokul öğrencisinin ücretsiz olarak kurslardan yararlandırıldığı; 

3. Başarılı öğrenciler için yurt dışında herhangi bir etkinliğin yapılmadığı, yurt içinde 
ise 1993 programı çerçevesinde Kesikköprü Gençlik Beldesinin açıldığı, bu kampa şu ana ka
dar dört dönemde 600 öğrencinin katıldığı, son iki dönemde de 300 öğrencinin daha katılma
sının beklendiği; 
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öğrencilerin gençlik beldesinde; yüzme, basketbol, tenis, heykel, serigrafi, fotoğrafçılık, 
ağaç oymacılığı, satranç, masa tenisi, hızlı okuma kursları, dans, müzik, tiyatro, resim, voley
bol, şiir, edebiyat söyleşileri, yarışma, eğlence, balo gibi konularda etkinliklerde bulunduğu; 

4. Gecekondu semtlerinden Tepecik'de Çocuk Kütüphanesi, Şentepe'de ise Çocuk Ku
lübü kurulduğu, Uluslararası Çalışma örgütü ile işbirliği içerisinde Sıhhiye Otoparkının altın
da "sokakta çalışan çocuklar projesi"nin hayata geçirildiği; 

5. öğrenciler için Altmpark Tesisleri içerisinde Altınpark İkmal inşaatı kapsamında "Feza 
Gürsey Bilim Merkezi"nin kurulduğu; 

anlaşılmıştır. 
,Bilgi ve gereğini arz ederim. 

B. Mehmet Gazioğlu 
İçişleri Bakanı 

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
açılan kreş ve semt sahalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Bcytullah Mehmet Gazioğlu'-
nun yazılı cevabı (7/1603) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meh

met Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve ta
lep ederim. 

Melih Gökçek 
Ankara 

Sorular : . . -
1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1989 Martından itibaren hangi mahallesine 

kreş yapmıştır? 
2. Kreş yapıldı ise herbiri ayrı ayrı kaça mal olmuş ve hangi kaynaklardan finanse edil

miştir? 
3. 1989 Mart seçimlerinden bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hangi 

semtlere semt sahası yapılmış ve ayrı ayrı kaça mal olmuştur? 
4. 1989 Martından bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kaç spor okulu 

açılmıştır? 
5. 1989 Martından itibaren Ankara'nın profesyonel ve amatör spor kulüplerine ayrı ayrı 

ve toplam olarak Büyükşehir Belediyesince hangi kaynaklardan ne kadar aynî ve nakdî yardım 
yapılmıştır? 

6. Ankara Büyükşehir Belediyesince tüm Ankara'lıları spora yönlendirecek "Başkent Spor 
Şenliği" kaç defa düzenlenmiştir? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/861 15.9.1993 

Konu :• Ankara Milletvekili Sayın İ. Melih Gök-
çek'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 26.7.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.10.00.02-7/1603-5342/24016 sa

yılı yazısı. 
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tlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sa
yın t. Melih Gökçek'in "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kreş ve semt sahala
rına ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Beledi
ye Başkanlığından alınan bilgilerden; 

1,2. Büyükşehir Belediyesince 1989 yılı mart'aymdan itibaren, Aşağı Ayrancı Semtinde 
"Kuzgun Kreşi", Yukarı Ayrancı Semtinde "Bahriye Üçok Kreşi", Gaziosmanpaşa ve Batı-
kent Kreşleri ile ilçe belediyelerinde Aydınlıkevler, Feridun Çelik Mahallesi, Türk-tş, Yıldız, 
Dikmen, Bahçelievler, Emek, Tepebaşı, Kalaba, Aktepe, Sincan, Fatih Semt kreşlerinin açıldı
ğı ve donanımlarının belediye imkânlarıyla sağlandığı, 

3. Büyükşehir Belediyesince yapılan semt sahalarından; 
a) incirli Spor Tesislerinin inşaatına devam edildiği, keşif bedelinin 1 509 000 000 TL. 

olduğu (1991 yılı birim fiyatı ile); 
b) Kuşcağız Spor Tesislerinin yapımına devam edildiği, keşif bedelinin 6 730 000 000 TL. 

olduğu (1992 yılı birim fiyatı ile), 
c) Batıkent'te 2 adet futbol sahasının yapımına devam edildiği, keşif bedelinin 2 x 600 

000 000 = 1 200 000 000 TL. olduğu (1993 yılı birim fiyatı İle), 
4. Büyükşehir Belediyesinin kendi bünyesindeki Spor Kulübünde her yıl bir kez futbol, 

1990 ve 1991 yıllarında birer kez boks, 1992 yılında masa tenisi, Belediye bünyesindeki BEL-
PA şirketince 1989-1993 yılları arasında buz patenti ve buz hokeyi ve ANFA şirketince Altı-
npark'ta basketbol, voleybol, hentbol, betminton ve masa tenisi dallarında spor okullarının 
açıldığı, 

5. 1989 Mart ayından bu yana Ankara'nın profesyonel spor kulüplerine her türlü mane
vi yardımın yapıldığı, profesyonel kulüplerin kendi mülkiyetinde bulunan saha ve tesisler için 
kum, çim v.b. ayni yardımların yapıldığı, 1992 yılında başlatılan bir uygulama ile Ankara'yı 
ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden amatör spor kulüplerine yardım yapıldığı, 
bu çerçevede Ankara Spor Vakfı aracılığıyla yapılan bu yardımlardan aşağıdaki kulüplerin, kar
şılarında belirtilen miktarda yararlandırıldığı; 

Kolejliler Spor Kulübü "100 000 000 TL. . 
Mülkiye Spor Kulübü . 70 000 000 TL. 

',, Yenişehir Spor Kulübü 30 000 000 TL. 
ODTÜ Spor Kulübü 30 000 000 TL. 
Ankara'daki amatör spor kulüplerinin üst kuruluşu olan Ankara Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonunun yeni satın aldığı lokalin döşenmesi için 1992 yılında 50 000 000 TL. yardım 
yapıldığı, Ankara'nın profesyonel ve amatör kulüplerine yardım yapmak amacıyla kurulan An
kara Spor Vakfına işletilmek üzere verilen otopark gelirlerinin de yine bu kulüplere aktarıldığı, 

6. Binlerce Ankaralının katıldığı "Semti erarası, Açıklıava Basketbol Turnuvası"nın ge-
lenekselleştirilerek 1989'dan beri yapıldığı, keza 1989 yılından beri "7'den 70'e Bisiklet Şenliği" 
düzenlendiği, 

1991 ve 1992 yıllarında Seğmenler Parkında pazar günleri uzman hocalar nezaretinde her
kesin katılabileceği jimnastik ve aerobik hareketlerinin yaptırıldığı, 

1992 ve 1993 yıllarında her Ankaralının katılabilecği sağlıklı yaşam koşullarının düzenlen
diği, 1990-1991 yıllarında buz hokeyi ve buz pateni şenliklerinin düzenlendiği, 

1993 yılında Ankara'nın başkent oluşunun 70 nci yıl dönümü münasebetiyle tüm branş
larda sportif organizasyonların düzenlendiği ve etkinliklerin devam ettiği, 

— 590,— 



T.B.M.M. B : 4 16 . 9 .1993 O : 1 

Yine bu yıl 22 spor branşında küçük bir olimpiyat düzenlenmekte olduğu; lisanslı veya 
lisanssız sporcuların katılabileceği bu şenliklerden uluslararası hentbol turnuvası, blacktop, bas
ketbol turnuvası, 70 Ankaralı dağcının 70 nci Yıl Ercıyes Dağı çıkışı, yüzme ve sutopu şenlikle
ri, uluslararası halter müsabakası, bisiklet şenliği, sağlıklı yaşam koşusu organizasyonlarının 
tamamlandığı ve bu organizasyonlara binlerce Ankaratı'nın seyirci veya sporcu olarak katıldığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

B. Mehmet Gazioğlu 
Bakan 

3. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
1989'dan itibaren üretilen arsalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğ-
lu'nıın yazılı cevabı (7/1607) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Meh

met Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve ta
lep ederim. 

Melih Gökçek 
Ankara 

Sorular : 
1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 1989 seçimlerinden itibaren yıllar itibarıyla 

ne kadar arsa üretmiştir? 
2. Üretilen arsaların mevkileri ve m1 alanları ayrı ayrı ne kadardır? 
3. Dar gelirliler için üretilen arsaların miktarları, mevkileri nelerdir? 1989 Mart seçimle

rinden itibaren yıllar itibariyle kaç kişiye Ankara Büyükşehir Belediyesince tahsis yapılmıştır? 
4. Kooperatiflere veya başka şekillerde Ankara'lılara 1989 Martından itibaren yıllar iti

bariyle kaç konutluk arsa dağıtılmıştır? 
5. 1989 Mart seçimlerinden bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesince üretilen ar

saların % kaçının altyapısı tamamlanmıştır? 
6. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere, bekarlara ve yeni evlilere yönelik 

olarak-1989 Martından itibaren her yıl stüdyo tipi küçük m,'U kaç konut üretimi yapılmıştır? 
7. Kaç dar gelirli Ankara'Iıya konut veya altyapı yapımı için kredi verilmiştir? 
8. Gecekondularda kirayla yaşayanlara ve dar gelirli Ankaralılardan kaç kişiye ucuz ar

sa verilmiş ve kaç kişi bu arsalar üzerinde kendi evini yapabilmiştir? 
9. Belediye Konut Destek Programı uygulanmış mıdır? Uygulandı ise nasıl bir uygula

ma yapılmıştır? 
10. Belediye tarafından 1989 Martından itibaren kaç kiralık konut üretilmiş ve kimlere 

kiraya verilmiştir? 
T.C. 

içişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050MAH0650002/860 • . 15.9.1993 
Konu : Ankara Milletvekili Sayın t. Melih Gök

çek'in yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 26.7.1993 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7 1607/5346-24020 sa
yılı yazısı. , 
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tlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sa
yın t. Melih Gökçek'in "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1989*dan itibaren üretilen 
arsalara ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Be
lediye Başkanlığından alınan bilgide; 

Büyükşehir Belediyesince; 
1,2. 1989 tarihinden itibaren Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içerisinde her

hangi bir arsa üretilmediği, 
3. Çankaya İlçesi Aziziye mahallesi Portakal Çiçeği park alanında 71 adet, Mamak İlçe

si Kartaltepe Ring yolu güzergahında 52 adet, Altındağ ilçesi Cincin Caddesinde 26 adet, Ye
nimahalle İlçesi İvedik Sanayi Sitesi alanında 10 adet gecekondunun yol ve yeşil alan güzerga
hında kalmaları nedeniyle tasfiyelerine karşılık hak sahiplerine 2981 ve 775 sayılı Kanunlar çer
çevesinde mülkiyeti Belediyeye ait Karapürçek Gecekondu önleme Bölgesinden arsa tahsis 
edildiği, 

4. 1989 yılından önce üretilen arsalardan; 
Elvan Gecekondu önleme Bölgesi ve Eryaman Toplu Konut Alanında 1989 yılı itibariyle 

67 kooperatife, ' ' • ' 
Çankaya ilçesi Beytepe mevkiinde bulunan 110 hektar arsanın TBMM mensupları tarafın

dan kurulan Konut 18 Yapı Kooperatifine, 
Yenimahalle Gecekondu önleme Bölgesinde bulunan imarın 7064 ada 9 numaralı parse

lin S.S. Kulis Konut Kooperatifine 
775 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği tahsis edildikleri, 

V 5. 1989 tarihinden beri arsa üretilmediğinden altyapı çalışması yapılmadığı, 
6,7,8,9,10. öğrencilere, bekarlara ve yeni evlilere yönelik stüdyo tipi küçük evler üretil

mediği; hiç bir dar gelirli vatandaşa konut veya altyapı kredisi verilmediği; kiralık evlerde yaşa
yan dar gelirli vatandaşlara arsa tahsisi yapılmadığı; konut destek programının kooperatifler 
kanalıyla uygulandığı; kiralık konut üretilmediği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

B. Mehmet Gazioğlu 
İçişleri Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI. 

Meclis Soruşturması önergesi (9/21) 
Meclis Araştırması Önergeleri (10/129, 10/130, 10/J31, 10/132) 
Genel Görüşme Önergeleri (8/37, 8/38) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

Başkanvekilleri ve idare Amiri Seçimi. 
Komisyonlara Üye Seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 




