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III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı 

Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1147) 

2. — İtalya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin 
dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1148) 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1149) 
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4. — Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun; 

Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Gölhan'ın; İçişleri Bakanlığına, 
Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin; Millî Eğitim Bakanlığına, Millî Savunma 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın atanmalarının uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1150) 12 

5. — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun başkan, başkan-
vekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/1153) 12 

6. — TBMM Başkanlığının, Almanya Federal Meclisi Başkanının davetlisi 
olarak Almanya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak Parlamento heyeti için siyasî 
parti gruplarınca gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1152) 12:13 

7. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Par
lamenter Asamblesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Parlamenter 
Asamblesinde TBMM'ni temsil edecek Türk gruplar için siyasî parti grup başkanlık
larınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1151) 13:14 

8. — Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan'ın, KİT Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/203) 15 

9. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin Önergesi (4/204) 15 

10. — (9/15) esas numaralı Meclîs Soruşturması Kondisyonu Başkanlığının, 
komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1154) 20:21 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELER/ 15 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde Güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerleri
ne zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/145) 1517 

2. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla. 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/146) , • • ~ 17:18 

3. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Mil
letvekili H.Uluç Gürkan'ın, ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlile
rin aleyhine sonuçlar doğuracak politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Tansu 
Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(H/26) 19:20 

V. —ÖNERİLER 20 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 20 

1. — (11/26) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme 
gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 20 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 21 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 21 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 

Şevket Kazan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin izin kararının amaçları dışına 
çıkarak Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonunda görevli Türk birliğini 
takviye etmeye hazırlanıp millî menfaatlerimize ters düştükleri iddiasıyla Başbakan 
Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge-
si(ll/24) 156:161 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Ankara Mil
letvekili H. Uluç Gürkan'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gelişen son olaylar 
karşısında yetersiz kalarak, olayların tırmanmasını önleyemedikleri iddiasıyla Baş
bakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin 54:91, 
önergesi (11/25) 162:167 

Vn. —SORULAR VE CEVAPLAR 91 

A) YATİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 91 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 1990-1991-1992 yıllarında devlet 

bakanlarınca verilen ve geri Ödenmeyen kredi miktarlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1411) 91:92 

2 . — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Hazine garantisi altında hangi vakıf 
ve belediyelerin dış kredi borcu bulunduğuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1412) 93 

3. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekİn'in, yurt dışından ve yurt içinden 
yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının vergi ödemelerine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı îsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/1669) 94:95 

4. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, özel bir havayolu şirketinin Türk 
hacı adaylarını Suudî Arabistan'a taşımak için aldığı iznin iptal edildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1674) 95:97 

5. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Batı Trakya'daki azınlık okulla
rına öğrenci alış yöntemi hakkında basında yer alan iddialara ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1677) 97:99 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı 
(7/1678) 99 

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, İstanbul Atatürk Havaalanının 
mekân ve hizmet yetersizliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından, İstanbul Atatürk 
Havalimanında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sorulan ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1679,7/1963) 99:102 

8. — İstanbul'Milletvekili Halit Dumankaya'nın, din görevlilerinin maaşlanna 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1705) 102:103 
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9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, PTT'yc geçici işçi alımında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köste- , 
pen'in yazılı cevabı (7/1717) 103:104 

10. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, İSKİ Genel Müdürünün hangi 
gerekçelerle görevden alındığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet 
Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1724) 104:106 

. 11.—istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Atatürk Havalimanında yaşa
nan bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/1727) 106:107 
. 12. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nıri, izmir Belediyesinin kaliteli 
kömür alma girişiminin vilayetçe durdurulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre 
Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/1734) 107:111 

13.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, demiryolları üzerinde hemzemin 
geçitlerde samafor olmayışının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet 
Köstepen'in yazılı cevabı (7/1743) 111:114 

14. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Sinop ilinde PTT Müdürlüğünce 
• tesis edildiği iddia olunan özel hat uygulamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı. 
Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1751) 115:116 

15. — Aksaray Milletvekili ismet Gür'ün, Rusya'nın bir nota ile Türk Dışişleri 
Bakanlığından Türkiye'de öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerin listesini isteyip 
istemediğine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 
(7/1775) 116:117 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bursa ili doğalgaz ihalesine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/1804) 117:119 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nıh, günlük bir gazetede'yayınlanan 
"PTT'ye kongre işçisi" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet 
Köstepen'in yazılı cevabı (7/1826) . , ' • ' - ' , - 119 

18. — Kararpan Milletvekili Zeki Ünal'ın, istanbul Büyükşehir Belediye Başka
nına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1828) " ' 119:120 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli-Körefez Kalburcu Yolu 
üzerinde yapılan ralli yanşmalanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in 
yazılı cevabı (7/1852) v 120:121 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin sorasu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(7/1854) " . . ." 1 2 1 ; 1 2 3 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze-Kadıllı Köyünde TEK'in 
yaptığı hizmetlerden para istediği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazdı cevabı (7/1857) ' 123:125 
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22. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede "Tarih Böyle Yağ

malanıyor" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri 
Sağlar'ın yazılı cevabı (7/1866), 125:126 

23.,—: Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Çorum İline havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı(7/1869) . 126 

24. — îzmir Milletvekili Timur Demir'in, Konak Belediyesince satın alınan çöp 
kamyonu ve konteynerlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin yazılı cevabı (7/1880) 126:128 

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, telefon ücretlerine yapılan zam 
konusunda verdiği beyanlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köste
pen'in yazılı cevabı (7/1912) 128:129 

26. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kapıkule Sınır Kapısında bulu
nan dezenfekte havuzunun tamiratının ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1920) . - 129:130 

27. — istanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Pendik-Sirkeci vapurlarının 
seferden kaldırılmasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Kös
tepen'in yazılı cevabı (7/1924) 130:131 

28. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, organize sanayi bölgelerine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/1928) 131:138 

29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlıkta çalışan danışmanlara 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1933) 139 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Toplu Konut Fonunda 
toplanan paraların kullanılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/1955) ' 140:142 

31. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'da inşa halindeki Park 
Otelin yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı 
cevabı (7/1988) • " . • • , • • , ' . 142:145 

32. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, terörist bir saldın sonucu felç 
olan bir Dışişleri mensubuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazı
lı cevabı (7/1989) .145:147 

33. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere İlçesine futbol 
sahası yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı 
(7/2075) : 147:148 

34. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere'ye güreş millî 
takımı için kamp tesisleri yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem'in yazılı cevabı (7/2076) < 148:149 

35. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamhdere-Çamkoru tesisle
rinin bakım ve onanma ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Şükrü Erdem'in yazılı ceva
bı (7/2077) 149:150 
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36. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere Belediyesine 
hazine yardımı yapılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı 
cevabı (7/2083) 

37. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı futbol sahasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2092) 

38. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, üyeliği düşen bir milletveki
linin Genel Kurulu Başkanvekili olarak yönetmesine ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Mil|et Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/3141) 

39. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, HEP milletvekillerinin dokunul
mazlığının kaldınlması hakkında Cumhuriyet Savcılığınca bir istem olup olmadığına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 
yazılı cevabı (7/3142) 

40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, başkanlık ettiği oturumlara ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı 
cevabı (7/3143) 



T.B.M.M. B : 2 0 26.10,1993 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

. TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, sağlık çalışanlarının içinde bulundukları sıkıntıla
ra ilişkin gündem dışı konuşmasına, Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu, 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Somali'deki Türk askerlerinin durumuna, 

Van Milletvekili Remzi Kartal'ın, doğudaki bazı illerde meydana gelen olaylara, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına da, Devlet Bakam Necmettin Gevheri, 

Cevap verdiler. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gür-
kan'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gelişen son olaylar karşısında yetersiz kalarak, olaylann 
tırmanmasını önleyemedikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/25) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

Önergenin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmının 2 nci sırasında yer alması
na ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüş
melerin, Genel Kurulun 26.10.1993 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu -
önerisi kabul edildi. 

Dilekçe Komisyonundaki bağımsız milletvekillerine düşen bir üyeliğe, Konya Milletvekili 
Musa Erancı seçildi. 

Başkanlıkça, Dilekçe Komisyonunun, Başkanlık Divanını oluşturmak için 26 Ekim 1993 Salı 
günü saat 14.00'te toplanacağına ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin 
Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe (1/202,1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı: 71), 

Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
(1/306) (S. Sayısı: 82), 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 
Plan ve Bütçe (1/376) (S. Sayısı: 139), 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (2/324) (S. Sayısı: 134), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Anayasa (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 221'e 1 inci Ek), .*• . 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletve
kili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9, 2/536) 
(S. Sayısı: 283), 
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Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri (1/420) (S. 
Sayısı: 312), 

Komisyonu raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından ertelendi. • • • . , -

Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 357) üzerindeki görüşmelere 
devam olunarak, tasarının maddelerine geçilmesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunmadığı 
anlaşıldığından; 

26 Ekim 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 16.47'de son verildi. 

. • \ ' . . _ • • . 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

İlhan Kaya . Işılay Saygın ' 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— , , © .—;—;— 

II. — GELEN KAĞITLAR 
22 .10.1993 CUMA 

Teklifler 

1. '•— Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 7 Arkadaşının, Erzurum ve Çevre İlleri Cum
huriyet Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/814) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1993) 

2. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bir tlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/815) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.1993) 

3. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın, Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesinin (A) Ben-' 
dine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/816) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.10.1993) 

4. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 16 Arkadaşının, Terör Nedeniyle Doğu ve 
Güneydoğuda Köylerini Terk Etmiş ve Göçmen Durumunda Kalmış Vatandaşlarımız İçin Konut 
ve Nakdî Yardım Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/817) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.1993) . ' 

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/818) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.1993) 

6. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının Değiştirilmesi 
Hnkkında Kanun Teklifi (2/819) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1993) 

7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'ıiun, Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
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Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/820) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.10.1993) 

25.10.1993 PAZARTESİ 
Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 
Güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine zarar verildiği iddialarını 
araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.1993) 

2. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla iddialarının açık
lığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1993) 

Gensoru önergesi 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ye Ankara Milletvekili H. 
Uluç Gürkan'ın ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlilerin aleyhine sonuçlar doğu
racak politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyannca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.1993) 

26.10.1993 SALI 
Rapor 

1. — 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 
360) (Dağıtma Tarihi: 25.10.1993) (GÜNDEME) 

O 



T.B.M.M. B : 20 26.10.1993 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckiii Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Abbas İnceayan (Bolu) 

; . ® _ . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

i l i . — YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 

salonunda bulunan sayın üyelerin, isimleri okundukça, burada bulunduklarını yüksek sesle işaret 
buyurmalarını rica ediyorum. 

(Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'e kadar yoklama yapıldı) 

i BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Bugün, daha önce alınmış bir karar gereği, gensoruların gündeme alınıp alınmaması konusu 
müzakere edilecek ve iki gensoru önergesinin müzakerelerinin hitamına kadar Genel Kurulumuz 
çalışacaktır. Bu sebeple, bugün gündem dışı söz talebinde bulunan değerli arkadaşlarıma, bu imkâ
nı bulamadığımdan dolayı söz veremediğim için kendilerinden özür diliyorum. 

Gündeme geçiyonız. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbara
cıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1147) 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, Cumhurbaşkan
lığının dört tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 1993 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gide
cek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İtalya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne 
kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1148) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

— ıo — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Annual General Meeting Of The European Union Of The Middle Classes" (EMSU) toplantı
sına katılmak üzere, 21 Ekim 1993 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. 
Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in 
vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

-' • ' Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, anlayamadım, hangi toplantı? 

BAŞKAN — Sayın Hatip, buyurun efendim? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — İngilizce bir ifade olduğu için anlayamadım. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, hangi toplantıya katılacağımız hususunun hem zabıtlara Türkçe 
geçmesinde -çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir- hem de sayın üyelerin anlamasında 
zaruret vardır. 

Türkçesini tekrar eder miyiz efendim?.. i • ' 
, Sayın milletvekilleri, şimdilik çalışmalarımızı devam ettirelim; ancak, bu arada, bu kurumun, 

bu birimin, bu kuruluşun adının Türkçe açılmışının, açıklığının ne olduğunu tespit ettireceğim, 
zabıtlara geçmek ve sizlere aktarılmış olmak üzere ifade edeceğim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çok garip bir olay Sayın Başkan... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... ^ 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bendeniz de aynı hassasiyeti duyduğum için, "Türkiye Büyük Mil
let Meclisi" sözünü özellikle kullandım. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş 
Fikri Sağların vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1149) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13 Ekim 1993 gün ve Kan.Kar.: 39-06-154-93-530 sayılı yazımız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ekim 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine giden 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal . 
Güvenlik Bakanlığına, Sanayi,ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin vekâlet etmesi, ilgi yazımızla 
uygun görülmüştü. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse, 21 Ekim 1993 tarihinde yurt dışında olacağından, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin, Baş
bakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

— 11 — 
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4. — Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun; Millî Savunma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Gölhan'ın; İçişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nahit 
Menteşe'nin; Millî Eğitim Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın atanmalarının uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1150) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Başbakanlığın, 24 Ekim 1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-1/1 -16072 sayılı yazısı. 

Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet 
Bakam Mehmet Gölhan; İçişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe ve Millî Eğitim 
Bakanlığına da, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın atanmaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 109 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/1153) 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu Başkanının seçimine dair bir tezkere vardır, okutup bilgile
rinize sunacağım: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 

seçimi için 26.10.1993 Salı günü saat 14.00'te toplanmış ve kullanılan 8 adet oy pusulasının tasnifi 
sonucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
' Şahin Ülusoy 

' Tokat 
Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Fahri Gündüz (Uşak) 8 oy 

Başkanvekili : Sedat Edip Bucak (Şanlıurfa) 8 oy 

Sözcü : Seyit Osman Sevimli (Karaman) 5 oy 

Kâtip : Şahin Ulusoy (Tokat) 8 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. > 

6. — TBMM Başkanlığının, Almanya Federal Meclisi Başkanının davetlisi olarak Alman
ya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak Parlamento heyeti için siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1152) 

BAŞKAN :—Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki ayrı tezkeresi vardır, okutup 
bilgilerinize sunacağım: 

— 12 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Başkanlığımda bir Parlamento Heyetimizin, Alman Federal Meclisi Bundestag Başkanının 
resmî davetine icabet etmesi hususu, Genel Kurulun 5 Ekim 1993 tarihli 11 inci Birleşiminde 
kararlaştırılmıştır. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların isimleri Genel Kuru
lun bilgisine sunulur. 

i Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Adil Aydın : Antalya 
Mustafa Doğan , : Gaziantep 
Yavuz Köymen : Giresun 
Abdülkerim Doğru : Kars 
Oğuzhan Asiltürk : Malatya 
Muzaffer Ankan : Mardin 
Hasan Kılıç : Ordu 
Seyit Eyyüpoğlu : Şanlıurfa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter 
Asamblesi ve Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı Parlamenter Asamblesinde TBMM'ni temsil 
edecek Türk gruplar için siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1151) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi-", "Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği parlamenter Asambtesi" ve "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Parlamenter Asamb
lesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek gruplarımızı oluşturmak üzere, siyasî parti 
grup başkanlıklarınca aday gösterilen asil ve yedek üyelerin isimleri Genel Kurulun bilgilerine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeleri 

(Asil) 

Sclahattin Kılıç : Adana 
Sait Kemal Mimaroğlu : Ankara 
Mümtaz Soysal : Ankara 

1 Istemihan Talay .. : İçel 
Engin Güner : İstanbul 
Selçuk Maruflu ' : İstanbul 
Erdal İnönü : İzmir 
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Abdullah Gül :,Kayseri 
Esat Kıratlıoğlu : Nevşehir 
Şükrü Yürür : Ordu 
İrfan Demiralp : Samsun 
Fethiye Özver : Tekirdağ 

(Yedek) 
Abdülbaki Ataç 
Hüsamettin ÖrÜç 
Adnan Türkoğlu 
Nihat Matkap 
Ali Su 
İsmail Cem 
Temel Gündoğdu 
Zeki Ünal 
Mustafa Yılmaz 
Faruk Saydam 
İbrahim Arısoy 
Hasan Peker 

: Balıkesir 
: Bursa 
: Çorum 
: Hatay 
: İçel 
: İstanbul 
: İstanbul 
: Karaman 
: Malatya 
: Manisa 
: Niğde 
: Tekirdağ 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeleri 
Orhan Kilercioğlu, 
Rasim Zaimoğlu 
Zeki Nacitarhan 
Halil İbrahim Artvinli 
Mehmet Gülcegün 
Osman Seyfi 
Hüseyin Özalp 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 

: Ankara 
: Giresun 
: Kars 
: Kocaeli 
: Mardin 
: Nevşehir 
: Samsun 
: Trabzon 
: Trabzon 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeleri 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Bahattin Şeker 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Münif Islamoğlu 
Şevket Kazan 
Mehmet Keçeciler 

: Bahkesir 
: Bilecik 
: İstanbul 

. : İstanbul 
: İstanbul 
: Kastamonu 
: Kocaeli 
: Konya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Değerli milletvekilleri, biraz önce okunurken, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Remzi 

Hatip'in haklı ikazı üzerine, bilgilerinize sunulan kurumun Türkçe açık ifadesi tarafıma bildirilmiş
tir; zabıtlara geçmesi ve Genel Kurulun bilgilenmesi bakımından okuyorum: 

"Avrupa Orta Ölçekli Sanayi Kuruluşları Birliğinin yıllık toplantısı" 
Sayın Hatip'e teşekkür ediyorum ve bu konuda müzakere öncesi hazırlık yapan sorumluları 

da uyarıyorum; badema tekerrür etmeyeceğini umuyorum. 
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8. — Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan'ın, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/203) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mazeretim nedeniyle KİT Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılması
nı saygılarımla arz ederim. 

Abdulkerim Zilan 

,. " • Batman 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9.— Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/204) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan, gördüğüm lüzum üze
rine istifa ediyorum. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 26.10.1993 
Ziya Halis 

Sivas 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde 
Güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine zarar verildiği iddialarını 
araştırmak amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

21 Temmuz 1993 tarihinde saat 00.00'dan saat 04.00'e kadar, Diyarbakır İli Hazro İlçesinde 
bulunan güvenlik güçleri, ortada hiçbir neden yokken ilçeyi baştan aşağı makineli tüfekler ve pan
zerler eşliğinde tararlar. 

Ayrıca, bu sırada bazı işyerlerinde bulunan birtakım mallar (ayakkabı, sigara, kumaş gibi) 
yağmalanır. Bununla da yetinilmeyerek, ilçede bulunan, yine bu yılın başında benzer şekilde yakıl
maktan kurtulmuş olan bazı işyerleri, yangın mermileri kullanılmak veya benzin dökülmek sure
tiyle yakılır. 

Olay gecesi, işyerleri güvenlik güçlerince yakılanların isimleri ile faaliyetleri aşağıdaki gibi
dir. 

Adil Aydınalp (Kıraathane işleticisi) 

Faik Akçakoca (Ayakkabıcısı) 
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Abdulhalik Kaya (Bakkaliye) 
Yahya Akçakoca (Terzi) 
Recep Aydınalp (Bakkaliye) : 

1 Abdulvahap Cevap (Bakkaliye) 
Refik Recepoğlu (Terzi) ' \ . 

. Mehmet Akçakoca (Bu dükkan boş bulunmaktaydı) 
Yalçın Kesici (Bakkaliye) 

Yukarıda adlarını ve faaliyet alanlarını belirttiğimiz işyerlerinden; Faik Akçakoca ile Refik 
Reccpoğlu dışındakilerin dükkanları, kaba duvarlarına kadar yanma nedeniyle tamamen yıkılmış 
bulunmaktadır. A 

Bu durum, 24 Temmuz 1993'günü ilçeye giden, aynı ilçeden olan insan haklarından sorumlu 
Devlet Bakanı ile Diyarbakır ti Valisince de yerinde tespit edilmiştir. 

Üsteğmen Ertan Altınoluk komutasındaki askerî birlik, yukarıdaki tablonun yaratılması ile 
yetinmeyerek l'i yaralı toplam 7 teröristin ele geçirildiğini ilan ederek, Radyo-TV ve yazılı basına 
da aynı şekilde geçmesi sağlanmıştır. 

Aynı zamanda, basının da ne kadar objektiflikten yoksun davranabileceğini ortaya koyan bu 
olayın aslı ise, olaya bizzat tanıklık eden veya tanıklık etmesi olası olan kimselerin gözaltına alın
masıdır. "Yaralı" denen şahıs ise, silah seslerinin duyulmasından sonra, uyku ve korku haliyle 
pencere camına çarpması sırasında yaralanan bir şahıstır. Gözaltına alınanlardan diğer 4'ü de 
Diyarbakır TMO'da amele olarak çalışmaktadır. 

Olay, tam gerçek bir dramdır; halka yabancılaşmanın korkunç boyutlarını ortaya koyan bir 
insanlık ayıbıdır; devlet eliyle yürütülen bir terör faaliyetidir. < . -

Bu haliyle Hazro hiçbir zaman yitirilmeden hukukun projektörleri altına alınmalıdır. 
Hazro Belediyesine ait 2 traktör, kazıcı kepçe, 1 itfaiye aracı ve bunları kullanmak için yete

rince görevliye İlçe Jandarma Bölük Komutanlığınca el konulmuştur. Kendi hizmetlerinde kulla
narak kamu hizmetlerinin yürütülmesi engellenmektedir. 

tlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, İlçe Şelediyesine ait otoparkı, hiçbir gerekçe göstermeden, 
kendi bölük sınırlarına dahil hale getirmiştir. 

Bu duruma hoşnutsuz bakan bazı belediye görevlileri, zaman içinde yok yere gözaltına alına
rak, haklarında DGM'lerde dava açılmasını sağlayacak ifadeler elde edilmiş; hâlâ 3'ü açığa alınmış 
5'i tutuklu 8 belediye görevlisi bulunmaktadır. Böylece, suç ve suçlu yaratılmaktadır. 

Yine aynı şekilde, ilçeye giren traktörlere el konularak, ilçede yapılmakta olan jandarma tabur 
komutanlığı binasında çalıştırıldıktan bir süre sonra salıverilmektedir. Süre keyfîdir; kesilen para 
cezası da cabası... 

İlçeye dışarıdan gelenlerin isimleri ile alışverişte alacakları şeylerin listesi not edilir. Fazla 
eşya alanlar cezalandırılır. İlçeden bağ ve bostanlara doğru giden ilçe sakinlerinin kimlikleri alınır. 
Bu şekilde gıda ambargosu uygulanır. 

Önceki yıldan bu yana ve bu halen Hazro Lisesinin bir bölümü ile iki pansiyon binası askerî 
birliklerce kullanılmaktadır. Bu nedenle, köylerden okumak için gelen öğrenciler okullarını terket-
mişlerdir. Böylece öğrenim hakkı engellenir. ; 

Yine Lisenin bitişiğinde bulunan Hüsnü Gökçe'ye ait bahçeye el konulmuştur. 
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Özel idare binası, özel idare lojmanları ve ilçede bulunan tek sıhhî banyo sivillere hizmetten 
alıkonulmuştur. 

Gözaltına almanlar teşhir amaçlı olarak gündüzleri bölük bahçesinde yüzleri duvara dönük 
olarak bekletilmektedirler. 

Bu, son derece haksız yere geçirilmiş olan ortam nedeniyle her gün biraz daha deliren çocuk 
sayısının arttığım belirten ilçe halkı TBMM'den seslerine kulak vermesini istemektedirler. 

Bu bilgiler ışığında, Anayasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri doğ
rultusunda Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederim. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Selim Sadak 
Şırnak 

Remzi Kartal 
Van 

Ali Yiğit 
Mard in ' . > • 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Leyla Zana 
Diyarbakır 

ZübeyirAydar 
Siirt 

Sırrı Sakık 
Muş 

Naif Güneş 
Siirt 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki müzakere
ler, sırasında yapılacaktır. 

2. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla iddialarının 
açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de yirmi yılı aşkın bir süredir sürekli tartışma konusu edilen, ancak bugüne kadar 
üzerine ciddî bir biçimde gidilemeyen ve kamuoyunda kontrgerilla olarak adlandırılan, devletin 
gizli bir birimi ile ilgili kanıtlar, son günlerde fotoğraflarıyla birlikte bazı yayın organlarında yer 
aldı. 

/ Askerliğini Özel Harp Dairesine bağlı ve doğu-güneydoğudaki çatışma bölgelerinde "B Tim
leri" adı altında, kontrgerilla faaliyeti yürüttüğü öne sürülen birimde yaptığını ifade eden, 23 yaşın
daki Yücel Y. adındaki erin, PKK militanı kıyafetli askerlik fotoğraflan ile itirafları, Panorama 
Dergisinin 13-19 Ekim 1993 tarihli 27 nci sayısında, îsmail Hakkı Yılmaz imzalı olarak yayınlan
dı. Adı geçen muhabir, Yücel'in soyadı ile Gaziantep'in Nizip İlçesine bağlı köyünün, kendisinde 
saklı olduğunu ifade etmektedir. 

Bu erin anlatımlarına göre; kamuoyunda kontrgerilla olarak adlandırılan Özel Harp Dairesi, 
şimdiki adıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı, doğu ve güneydoğudaki çatışma bölgelerinde, 
1984'ten beri "A Timleri" adı verilen, özel görevler için yetiştirilmiş birimler aracılığıyla faaliyet 
göstermekte ve A Timleri subay ve astsubaylardan oluşmaktaydı. Çatışma bölgelerinin genişleme
si ve özel Harp Dairesinin yeni işlevler üstlenmesi çerçevesinde, 1991 yılından itibaren ayrıca B 
Timleri oluşturulmaya başlanmıştı. B Timleri, subay ve astsubaylara ek olarak, erleri de içine 
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almıştı. Yücel Y.'nin ifadesine göre, kendisinin de er olarak içinde bulunduğu B Timleri, PKK 
militanı kıyafetiyle köy basma, adam kaçırma vb. işler yaparken, sadece bir-ikisini tanıdığını söy
lediği A Timleri, suikast gibi, daha ince işler de yapıyordu. 

Bu er, Manisa'nın Kırkağaç İlçesinde, 71/1 tertip olarak, jandarma komando eğitimi gördük
ten sonra, Tunceli İl Jandarma Alay Komutanlığına gönderiliyor. Burada saç ve sakalını uzatması 
emrediliyor, daha sonra PKK militanı kıyafeti ve silahıyla kuşanarak, Hogir kod adıyla.köy bas
kınlarına ve çeşitli eylemlere katıldığını, Yeşil lakaplı ve yörede "Sakallı" olarak tanınan, asıl adı
nın ise Ahmet Demir olduğu ve halen Pervari'de görev yaptığını söylediği birisiyle, kod adı Baran 
olan bir astsubayın kendilerini eğittiğini ifade etmektedir. 

27 Mayıs 1992 günü saat 02.00 sıralarında, Muş ili Merkez Muratgören Köyü, Murat Köprü
sü civarında gözaltına alınan Saim Çelik, Veysi Çağlayan ye Curi Türkdal ile kimlikleri tam sap
tanamayan Rehber ve Rukcn adlı kişilerin, Muş Alay Komutanlığında sorgulamrken, 42 yaşında 
ve aslen Elazığlı olduğu ileri sürülen, "Yeşil" kod adlı Ahmet Demir ile Bingöl'lü olduğu belirtilen 
Mehmet Yazıcıoğulları'nın, "yer göstermeye götürüyoruz" diye aldıklan bu beş kişinin, Murat 
Köprüsü civarında kurşuna dizildikleri de, aynı yazının konusudur. 

"Yeşil" kod adlı kişi, bir başka faili meçhul cinayet olayında yine gündeme gelmektedir. 21 
Şubat 1993 tarihinde, Elazığ'da İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Metin Can ile Doktor 
Hasan Kaya'ya işkence yapıp, kafalarına birer kurşun sıkarak öldürüp, Tunceli-Dinar Köprüsü altı
na atan kişilerin de, yine aynı isimler olduğu iddia edilmektedir. 

Bu iddialar ciddiye alınmalıdır, özel Kuvvetler Komutanlığının kuruluş amacı, il bazında 
nerede ve nasıl örgütlendikleri, örgütlenmelerinin açık veya gizli mi olduğu, doğu-güneydoğudaki 
çatışma bölgelerinde özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı birimlerin faaliyetleri hakkında, Parla
mentomuz tarafından derinliğine bir araştırmanın yapılması ve bölgedeki yüzlerce faili meçhul 
cinayete ve olaya adı karışan, kamuoyunda kontrgerilla olarak adlandırılan bu örgütün, her yönüy
le açığa çıkanlması gerektiği kanaatindeyiz. Bu itibarla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 
102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını öneriyoruz. 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Remzi Kartal 
Van 

Ali Yiğit 
Mardin 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Sırrı Sakık 
Muş 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Selim Sadak 
Şırnak 

ZübeyirAydar 
Siirt 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman" . 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Muzaffer Demir 
Muş 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Leyla Zana 
Diyarbakır y 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araşıtrması açılıp açılmaması konusundaki müzakere

ler, sırasında yapılacaktır. 
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3. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. 
Uluç Gürkan'ın ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlilerin aleyhine sonuçlar doğu
racak politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Tansu çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/26) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir gensoru önergesi vardır. Önerge bastırılıp, sayın üye
lere dağıtılmıştır. 

Önergeyi okutuyorum: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son 15 yılda Türkiye'de çok sayıda hükümet değişmiştir. Ancak, izlenen ekonomi politikası 
hep aynı kalmıştır. 

Acı ilaçlarla dolu bu politika, ekonominin makro dengelerinin yerli yerine oturtulmasına yar
dımcı olmadığı gibi, başta işçi, memur, çiftçi ve esnaf olmak üzere emeğiyle geçinen sabit gelirli
lerin nefes alanlarını daraltmışım 

1994 yılı Bütçe çalışmalarında memurlara ilk üç ay için yüzde 15 zam vereceğini bugünden 
ilan ederek sabit gelirlilere artık hiç nefes alanı bırakmayacağını açıkça ortaya koyan Başbakan 
Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında Anayasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gen
soru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Uluç Gürkan 

CHP Grup Başkanvekili 
Ankara 

Gerekçe: 

Türkiye, yaklaşık 15 yıldan bu yana hükümetlerin, hatta rejimin değişmesine karşın kendisi 
hiç değişmeyen bir ekonomi politikası anlayışıyla yönetilmektedir. 

iki yıl önce mevcut Koalisyon Hükümeti, bu ekonomi politikasını değiştirmek, emeğiyle 
geçinen dar ve sabit gelirli geniş halk kitlelerine nefes aldırmak umut ve özlemiyle kurulmuştur. 
Bu bağlamda, öncelikle enflasyonun yavaşlatılması ve sabit gelirliler için uzun yıllardan beri aşın
mış olan satmalma güçlerinin artırılması önerilmiştir. 

Koalisyon Hükümetinin başlangıçta TBMM'den güvenoyu alabilmesinin önemli bir nedeni de 
genelde yaratılan bu umut olmuştur, özelde de, memurların, başta emeklerinin karşılığı olan ücret
leri için toplu pazarlık yapabilmelerine yol açacak sendikalaşmaları taahhüdü güvenoyuna katkı 
yapmıştır. 

Geride bıraktığımız iki yıl, mevcut Koalisyon Hükümetinin yeni bir umut olmadığını, askerî 
yönetimi ve ANAP'ı ile eskinin aynen devamı olduğunu göstermiştir. 

Başbakan Tansu Çiller'in son ABD gezisinde, ABD yönetimi ve IMF-Dünya Bankası yetkili
leriyle yaptığı temaslarda yeniden acı ilaçlardan söz etmesi yeni bir umut olmadığının ve olamaya
cağının açık kanıtıdır. 

ABD'den yaptığı televizyon programlarında 550 bin işçinin karşısında saf tutup, onlara emek
lerinin karşılığım vermemekle gururlanan Başbakan Tansu Çiller, şimdi de gözüne memurları kes
tirmiştir. Memurların enflasyon yüzünden 15 yıldan bu yana çektikleri cehennem azabım, Tem
muz 1993'te Hükümet sorumluluğunu üstlenir üstlenmez tam bir cehenneme çeviren Başbakan, 
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1994 yılı için de memur maaş zammının ortalama yüzde 15 olacağını bugünden ilan etmiştir. 
Memurlardan esirgediği kaynağı, vergi ve gümrük kaçakçılarının affı yerine yakasına yapışıl-

masıyla, ya da kamu ihalelerindeki onlarca milyar liralık suistimallerin önlenmesiyle kolayca bula
bilecek olan Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında, CHP Grubu olarak bu gensoru önerge
sinin verilmesini kaçınılmaz sayıyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V—ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — (11/26) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin 

Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Gensoru önergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi vardır; oku

tup, oylarınıza sunacağım: 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 106 Tarihi: 26.10.1993 
25.10.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar"da yayımlanan ve okunmuş bulunan, Başbakan Tansu Çil

ler ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/26) esas numaralı gensoru 
önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması, Anayasanın 99 
uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 
2.11.1993 Salı günkü birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kuru
lunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Turhan Tayan Eyüp Aşık 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 
CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10. — (9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun 

görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1154) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, (9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 

Başkanlığının, süre uzatım istemine dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile SÎSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimen
kul kiralanmasına ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı 
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ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik eski Bakam İmren Aykut hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.3.1993 tarihli 227 numaralı Kararı üzerine 
kurulan Komisyonumuz; soruşturmasını ilk iki aylık çalışma süresi' içinde tamamlayamamış 
bulunduğundan, soruşturmasını bitirebilmesi amacıyla, 26.10.1993 tarihinden geçerli olmak üzere, 
Genel Kuruldan iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için talepte bulunulmasına, 13.10.1993 
tarihli toplantısında karar vermiştir. 

Karar gereğince, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuza 26.10.1993 tari
hinden geçerli olmak üzere, iki aylık yeni bir çalışma.süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tevfik Diker 

Manisa 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, süre istemine dair tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Süre 
uzatımını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Süre uzatımı kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümüne geçiyoruz. 
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin izin kararının amaçları dışına çıkarak Somali Birleşmiş Milletler 
Barış Gücü operasyonunda görevli Türk birliğini takviye etmeye hazırlanıp millî menfaatlerimize 
ters düştükleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/24) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Genel Kurulun 19.10.1993 tarihli 17 nci Birleşiminde 
alınan karar gereğince, Refah Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Sayın Şevket Kazan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin izin kararının amaçlan dışına çıkarak 
Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonunda görevli Türk Birliğini takviye etmeye hazır
lanıp millî menfaatlanmıza ters düştükleri iddiasıyla Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar 
Kurulu Üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınamayacağım görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet hazır mı? Hazır. J 

Gensoru önergesi daha önce sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, bu önergeyi tekrar pkutuyo-
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Somali'de iç savaşı önleyecek yerde, Müslüman halk ile Birleşmiş Milletler askerlerinin 

çatışmasına dönen vaziyet karşısında, Türk askerlerinin geri çekilmesi gerekirken, dış güçlerinlali-
matıyla tam tersine yeniden takviye kuvvet göndermeye hazırlanan Başbakan Tansu Çiller ve 
Hükümeti hakkında ekteki gerekçeye müsteniden Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi 
gereğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan • 
RP Grubu Başkanvekili 

Kocaeli 
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Gerekçe 

Somali, Afrika'nın doğusunda, Türkiye'ye yakın büyüklükte, iklimi kurak, toprağı verimsiz, 8 
milyon nüfuslu, halkının,% 99'u Müslüman, nüfusun 2/3'si göçebe olup tarım ve hayvancılıkla 
geçinen bir ülkedir. ^ 

Müslüman Somali halkı egemenliğine düşkün olmasına rağmen çeyrek asır öncesine kadar 
İngiliz ve italyan sömürgesi olarak yaşadı; 1969'da bağımsızlığına kavuştu ancak yönetimindeki 
başarısızlıklar nedeniyle 1988 Temmuzundan bu yana kanlı, ölümlü bir iç savaşın içine girdi. 

Kuraklık nedeniyle sürüp giden açlığa gerillalar da eklenince, Somali'de günde 300-1 000 ara
sı insan ölmeye başladı. 

işte ABD'nin etkisiyle BM Şartının 7 nci bölümüne atıfla ve fakat savaş halinde müdahale 
anlamında değil, insanî nedenlerle müdahale anlamında bir müdahale karar aldı. 

Bu karar üzerine, Türkiye'nin de katılımıyla, Somali'ye giden ve ağırlığını ABD askerlerinin 
oluşturduğu Barış Gücü kısa zamanda görevini yapacak ve o zamanki ABD Başkanı Bush'un ifa
desine göre 20 Ocak 1993'tc geriye dönmüş olacaktı. Oysa, BM Barış Gücü 10 ayı aşkın bir 
zamandan beri Somali'de. Başlangıçtaki sıcak insanî yardım tavrı şimdi fotoğraflarda kaldı. 

Zengin uranyum yataklarını ABD adına sahiplenmek amacını gizleyerek, "insanî" amacıyla 
dünya kamuoyunu aldatan ABD'nin şimdi maskesi düştü ve bu maskeyi Müslüman Somali halkı 
düşürdü. Zira, otorite boşluğundan ve açlıktan ölen halkı kurtarmak ve siyasî gruplar arasında barı
şı sağlamak için Somali'ye giden Barış Gücü, şimdi, Müslüman Somali halkının karşısına geçen ve 
adeta Müslüman halkla savaşan bir zalim güç haline geldi. Bulunduğumuz nokta budur. 

Bu durum karşısında Türkiye Cumuriyeti Hükümetine düşen görev, bir yandan 794 Sayılı 
Güvenlik Konseyi Kararında, diğer yandan TBMM'nin 8.12.1992 tarih ve 204 sayılı izin kararında 
öngörülen amacın dışına çıkıldığından dolayı, Türk askerlerini derhal Somali'den geriye çekmek 
iken, tam tersine ABD'nin talimatı üzerine ve hem de Genelkurmayımızın haklı endişelerini hiçe 
sayarak Somaliye'ye takviye kuvvet göndermeye kalkışması Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti 
hakkında bizi RP Grubu olarak bu gensoru önergesini vermek zorunda bırakmıştır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hak
kındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki müzakerelere başlıyoruz. 

Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına 
birer milletvekili ve hakkında önerge verilmiş bulunan Sayın Başbakan veya bir bakan konuşabile
cektir. , 

Konuşma süreleri; önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve ilgili bakan için 20'şer dakikadır. 

Önerge sahibi sıfatıyla Sayın Şevket Kazan. 

Sayın Kazan, Grup adına da zatı âliniz mi konuşacaksınız? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)—Evet efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi sıfatıyla ve Grup adına olmak üzere toplam konuşma süreniz 30 
dakikadır. 

Buyurunuz efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclisimizin, 8.12.1992 tarihinde Somali'ye asker gönderilmesiyle ilgili olarak almış olduğu 
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karan, yanlış uygulamalar karşısında hâlâ sürdürmekte devam eden Başbakan Sayın Tansu Çiller 
ve Bakanlar Kumlu hakkında vermiş bulunduğumuz gensoru önergesi üzerinde şahsî ve Grubu
mun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gensoru önergesinde de ifade edildiği gibi, Afrika'nın doğusunda, Tür
kiye'ye yakın büyüklükte bir ülke olan Somali, günümüz dünyasında ve medyalar sayesinde insan-
lannın açlığı ile şöhrete kavuştu. 

16 etnik gruptan oluşan, 8 milyon nüfuslu, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman ve yine, nüfusu
nun üçte ikisi göçebe hayatı yaşayan bu ülkeyi, petrol ve uranyum zenginliğine rağmen, açlığa 
mahkûm eden nedir? Bu sorunun cevabı, öncelikle kurak ve verimsiz topraklar, sonra siyasî karga
şa olarak gösterilebilir. 

1969 yılına kadar İngiliz ve İtalyan sömürgesi olarak yaşayan Somali'de, 1969'da, görüntüde, 
siyasî bağımsızlığa kavuşma imkânı hasıl oldu. Siyasî bağımsızlığa kavuşan Somali, maalesef, 
IMF ve Dünya Bankası sayesinde emperyalist sömürüden yakasını bir türlü kurtaramadı, ekono
mik yönden bağımsızlığını kazanamadı. İşte, gerek bu sömürü, gerek kuraklık, 1988 Temmuzunda 
ülkeyi iç savaşa sürükledi. Öyle ki, savaş ve açlık yüzünden her gün 300 ila 1 000-arasında Soma
lili ölüme teslim olup gidiyordu. Bu olayla ilgili olarak dünya medyaları âdeta seferberlik ilan etti
ler, Somali'deki açlığı ve iç savaşı dünyanın gündemine getirdiler; Birleşmiş Milletler harekete 
geçti ve 794 sayılı Güvenlik Konseyi kararı alındı. 

Bu kararda, Birleşmiş Milletler Şartının 7 nci bölümüne atıfta bulunuluyor ve fakat, savaş 
halinde müdahale anlamında değil, sadece insanî nedenlerle müdahale anlamında bir müdahale 
karan alındığı söyleniyordu. Bu karara göre, aç insanlara yiyecek ve giyecek ulaştınlmasının 
güvenliği sağlanacak, Somali'de sükun ve huzur temin edilecekti. 

Birleşmiş Milletlerin 28 bin kişilik barış gücü çağnsına, Amerika Birleşik Devletleri öncülü
ğünde, 29 ülke katılacağını bildirdi. Bu ülkeler arasında, Müslüman ülke olarak sadece iki ülke 
vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye, diğeri de Palastan idi. İran gibi, Libya gibi, Suudi Arabistan 
gibi diğer ülkeler oyunu sezmişler ve bu hususta banş gücüne kuvvet veremeyeceklerini bildirmiş
lerdi. 

Türkiye, Somali'ye neden asker gönderdi? Aslında, Birleşmiş Milletlerin Bosna-Hersek ve 
Azerbaycan'daki tutumu karşısında, Türk Genelkurmayı, o günlerde, Somali'ye asker gönderilmesi 
taraftan değildi. Ne var ki, Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikasına, politikasını ipoteklemiş 
olan Hariciyemiz ve Hükümet mensuplan, "Somali'ye asker gönderirsek, Bosna-Hcrsek'in de kapı
sını açmış oluruz" diyerek, hem Genelkurmayı ikna etti, hem de Yüce Parlamentonun milletvekil
lerini oyuna getirdi. 

Hariciyenin bir hesabı daha vardı; eğer Somali'ye asker gönderirsek, 1950'den beri bir türlü 
ele geçiremediğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğini belki 1996 yılında elde edebi
lirdik. Nitekim, bu istikamette, Dışişleri Bakanı Sayın Çetin'in Anadolu Ajansı tarafından yayınla
nan bir demecinde, Türkiye'nin, yarı daimî üyeliği için çalışmaları başlattığı ifade edilmektedir. 
Biz, geçici üyeliği biliyoruz, daimî üyeliği de biliyoruz; ama, Birleşmiş Milletlerin statüsünde 
mevcut olmayan yan daimî üyeliğin nasıl olması lazım geldiğinin açıklanmasını Sayın Hikmet 
Çetin'den bekliyoruz. -

Kısaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte bu gayretler neticesinde, 8 Aralık 1992 tarihinde 
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aldığı kararla, Bosna hülyası uğruna, insancıl yardımlann Somali halkına ulaştırılmasını sağlamak 
için, güvenli bir ortamın tesisine katkıda bulunmak amacıyla, Somali'ye asker gönderilmesi için 
Hükümete izin verdi. Bu izin üzerine, Hükümet, hiç vakit kaybetmeden, 10 gün içinde, Somali'ye 
300 kişilik bir kuvvet gönderdi. O günden bugüne, yine Yüce Meclis tarafından, 205 sayılı kararla 
karar alınmış olmasına rağmen, Bosna-Hersek'e daha birtek asker gönderebilmiş değiliz. Anlaşılı
yor ki, her iki hususun, Genel Kurulun gündemine, Hükümet tarafından birlikte getirilmiş olması, 
Bosna-Hersek'i bir elma şekeri gibi göstermek suretiyle, Somali hakkında Yüce Parlamentodan bir 
karar istihsaline matufmuş. 

Refah Partisi Grubu olarak, o günkü Meclis görüşmelerinde biz neler söyledik? Neler söyledi
ğimiz, o günkü Meclis tutanaklarından bellidir. Bu yardımın, yani insanî yardımın askersiz yapıla
bileceğini söyledik. 28 bin askerin, insanî yardım açısından fevkalade fazla olduğunu, bunun, baş
ka bir amacı gözettiğini ifade ettik. Amerika Birleşik Devletlerinin de, menfaati olmaksızın hiçbir 
işe karışmayacağını, yardımcı olmayacağını; Amerika Birleşik Devletleri, bu konuda öncülük s 

yapıyorsa, mutlaka burada bir menfaati olduğunu ifade ettik ve konuya biraz daha açıklık getirdik 
ve dedik ki "Amerika Birleşik Devletleri, buraya, Somali'nin petrolü için gidiyor; Amerika Birle
şik Devletleri, buraya, Somali'nin uranyumu için gidiyor; bu madenî zenginlikleri elde etmek için 
gidiyor." Bunun yanında bir tehlikeye daha işaret ettik "Somali'nin komşusu olan Sudan'daki yöne
tim, Amerika'yı rahatsız ediyor ve Amerika, ne yapıp yapıp, bir bahane icat etmek suretiyle, 
Sudan'ı da, Irak gibi bir muameleye tabi kılmak için bir düzen kuruyor" dedik ve bunları ifade 
ederken de, Bosna-Hcrsek konusundaki önerinin, birlikte getirilmiş olmasının, bir elma şekeri 
olduğunu ifade ettik. 

O gün, bu konular görüşülürken, Somali'ye asker gönderilmesi konusunda, Refah Partisi Gru
bu ve Demokratik Sol Parti milletvekilleri dışındaki bütün partilerin milletvekilleri lehte oy kullan
dılar; sadece ve sadece, Refah Partisi Grubu Somali'ye asker gönderilmesine karşı çıktı. Ama, 
sonuçta kim haklı çıktı? Sonuçta kimin haklı çıktığı, aradan geçen çok kısa bir zaman sonra, bir ay 
geçmeden gazetelerin manşetlerine konu oldu. Elimdeki gazetenin manşetinde görüldüğü gibi, 
"Hoca haklı çıktı" denilmeye başlandı ve Amerika'nın, Somali'ye, petrol hevesleri uğruna gittiği 
belirgin hale getirildi. 

Ne var ki, bizim, o gün Meclis kürsüsünden yaptığımız konuşmalara kimse kulak asmadı. 
Ocak 1993'te, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, 20 Ocak'ta giden gücün geri döneceğini 
ifade ettiği halde, -o da böylece halkını aldatmış oldu- aradan 10 ay geçti, daha, hâlâ barış gücünün 
dönmeye niyeti yok. Dönmek şöyle dursun, Genel Sekreter Gali'nin açıklamalarına göre, barış 
gücü iki yıl daha Somali'de kalacak!.. 

Değerli, milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Somali'ye gider gitmez, birkaç 
günlük halayının arkasından, Aidid'e karşı olan çetecilerin tarafını tuttu. Bu tavır, Somali halkını 
Aidid tarafına döndürdü ve adeta, iç savaş, Amerikan askerleriyle Aidid askerleri, gerillaları ara
sındaki savaşa dönüştü. 

İşte tam bu sırada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, Birleşmiş Milletlerin 
almış olduğu 794 sayılı Kararın şümulünü genişleten bir karar istihsali için bir rapor hazırladı ve 
bu rapora göre Birleşmiş Milletler Barış Gücüne, çatışmalara girme, halkı silahsızlandırma yetkisi 
verildi. Böylece, o güne kadar açlıktan ölen in>: tn^- *> .rşunla öldürülmesi yetkisi verilmek sure
tiyle, yeni bir devir başlatılmış oldu. En az bunu.. - s seri bir tecavüz, Fransız askerleri tarafın
dan sergilendi. 
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Nitekim, 3 bin nüfuslu Hodur Kasabasındaki Müslüman halk, Fransız doktorların kobayı hali
ne getirilmek istendi ve birtakım ilaçlar bu aç insanlar üzerinde denendi. Bu durum neticede anla
şıldı, bu gerçek ortaya çıktı ve Somali'nin Hodur Kasabasındaki halk ayağa kalktı, "açız; ama 
kobay değiliz" dedi. Hatta, Habeşistan'ın başkenti Addis Ababa'da daha önce 16 örgüt halinde bir
birleriyle çatışan güçlerin liderleri bir araya geldiler ve bundan böyle, topluca, Amerikan askerleri
ne karşı, Birleşmiş Milletler Barış Gücüne karşı birlikte hareket etme kararını aldılar. 

Değerli milletvekilleri, Somali'deki Barış Gücünün komutanlığı meselesi üzerinde de, bu gen
soru önergesi vesilesiyle birkaç dakika durmak istiyorum. 

Yine, Amerika Birleşik Devletlerinin ince hesaplan sonucunda, Somali'nin Müslüman halkı
nın direncini kırmak için Birleşmiş Milletler Barış Gücünün başına bir Türk komutan getirilmesi 
öngörüldü. Bunun için de Korgeneral Çevik Bir'in ismi gündeme geldi. 

Dış politikada dünya ile beraber olma hevesindeki Hükümet ve hariciyecilerimiz, böyle bir 
teklife hemen sarıldılar; "bu, Türkiye'nin, dünya dış politikasında itibarını artıracak" diye düşüne
rek bunu kabul ettiler ve neticede bu komutanın Somali'deki Barış Gücüne komuta etmesine âdeta 
destek verildi. 

Çevik Bir Paşa, şubat ayında görevi devralacaktı; ancak, bu, 8 Marta ertelendi. Somali'ye git-. 
ti, geldi, incelemelerde bulundu, Genelkurmaya rapor sundu, "Somali'de durumun iyi olmadığını" 
bu raporunda dile getirdi; görev almak istemediği hususunda basma haberler intikal etti. Buna rağ
men görev alması gereği -herhalde- kendisine söylendi ki, görev devir teslimi 16 Martta yapılacak
ken, 1 Mayıs 1993'e kadar ertelendi. 

Sayın Bir Paşanın bu tarihte görevi devralmasından kısa bir zaman geçtikten sonra, Barış 
Gücüne katkıda bulunan Batılı güçlerin, komutanımızı istiskal etmeye başladığı görüldü. Önce 
İtalyan birliklerinden yükselen itiraz ve istiskaller, daha sonra Fransızların ve en sonunda da Ame
rika Birleşik Devletlerinin aşağılamalanyla sürüp gitmeye başladı. 

Değerli milletvekilleri, özellikle 3 Ekimde, iki Amerika Birleşik Devletleri helikopterlerinin 
düşürülmesi neticesinde 15 civarında Amerikalı askerin ölümü, 80 civarında da Amerikalı askerin 
yaralanması olayı Amerika'da büyük yankılanmalara sebep teşkil etti ve bu manzara karşısında, 
kamuoyunun tepkisini gören Başkan Clinton, "Amerika Birleşik Devletleri askerlerine, ancak 
Amerika Birleşik Devletlerine mensup bir komutan komuta edebilir" demek suretiyle, oraya 
komutan tayinini ülkemiz açısından şeref bilen insanlara layık oldukları şaman indiriverdi. 

Bu açıklamadan huzursuz olan Genelkurmayımız, Çevik Bir Paşayı geri çekmek istediyse de, 
Başbakan Çiller buna mani oldu ve Genelkurmayı ikna yoluna başvurdu. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü durum nedir?. Amerika Birleşik Devletlerinin yanlış tutumu 
nedeniyle cehenneme ve kan gölüne dönen Somali'den, Banş Gücüne asker veren devletler, şimdi 
kaçıp kurtulmaya çalışmaktadırlar. Önce İtalyan, sonra Norveç, daha sonra Almanya ve Fransa'nın 
Somali'den askerlerini çekmek hususundaki çalışmalannın arkasından, şimdi de Amerika Birleşik 
Devletleri baklayı ağzından çıkardı ve Başkan Glinton, Amerika Birleşik Devletleri askerini 
Somali'den çekmeye kararlı olduğunu bütün dünyaya açıkladı. 

Peki, bu kuvvetler çekilince onlann yerine kim gidecekti?.. Yeni dünya düzeni kurallannda 
amaç, Müslümanı Müslümana kırdırmak olduğuna göre; elbette, ya Türk askeri gidecekti veya 
Pakistan askeri gidecekti veya her ikisi birden gidecekti... Nitekim, dün akşamki haberlerde, Pakis
tan, 20 bin asker göndereceğini açıklarken, Clinton, Pakistan'a teşekkür ediyordu; ama, herhalde 
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ilk teşekkürü Çiller'e yapmış olması gerekir. Çünkü Çiller, Amerika Birleşik Devletlerine 'gitme
den önce, Genelkurmayın-, gerek komutanımızı gerekse birliğimizi çekme hususundaki ısrarları 
karşısında, her nasılsa Genelkurmayı ikna etti veya Genelkurmay ikna olmak mecburiyetinde kal
dı. Çünkü bir siyasî otoriteydi Hükümet ve bunun neticesinde Somali'ye takviye askerî birlik gön
derileceği konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanına gereken tekmil verildi. 

Böyle bir tekmilin verilmesi, Türkiye için, Sayın Başbakan tarafından, belki bir şeref sayıldı; 
eğer Amerika Birleşik Devletlerinin talimatına "baş üstüne" demek şeref sayılabilirse(L) 

Sayın Başbakan, Başbakan olduğu günden beri bu Meclise gelmiyor, bu Meclise gelip genso
ruları takip etmiyor. Bildiğiniz gibi, bugün Amerika Birleşik Devletlerinde gündemde olan tek 
konu, Somali konusudur; PKK konusu değildir, diğer konular da değildir; Haiti konusudur, Somali 
konusudur. ! ' " 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanının fevkalade önem verdiği bu konularla ilgili olarak on 
dakikalık gizli görüşme içerisinde Sayın Çiller neler konuştu, Kıbrıs hakkında neler konuştu?! 
Bunu gizli tutmaya hakkı yoktur. Buraya gelip, neler konuştuğunu Yüce Meclise açıklamak mec
buriyetindedir! (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, Sayın Başbakan Parlamentoya gel
melidir, Sayın Başbakan Parlamentoya gelip hesap vermelidir! 

Sayın Başbakan, zaman zaman muhalefet liderlerini, "gelmiyorlar, bizimle görüşme yapmı
yorlar" diye itham edip duruyor. Muhalefetin hükümetten hesap soracağı, hükümetle görüşeceği 
yer, işte, Parlamentonun bu Genel Kurul salonudur. Onun için, Sayın Başbakana, bu yanlış gidişi 
en kısa zamanda terk etmeyi tavsiye ediyoruz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başbakan burada Beye
fendi! . 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Geçen defa da buradaydı efendim; ama bu konuşmaları din
lemiyor!.. İnşallah şimdi bir yerlerden veya odasından dinliyordur. Sayın Başbakan buraya oy ver
meye geliyor; hesap vermeye gelmiyor ki!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şu gerçeği görmek mecburiyetindeyiz : Somali'ye asker gönderilme
sinden önce, Amerika Birleşik Devletleri halkının yüzde 62'sf asker gönderilmesinden yanaydı, 
yüzde 29'u asker gönderilmesine karşıydı. On ay öjnceki tablo buydu; ama on ay geçtikten sonra, 
bugün, Amerika Birleşik Devletlerindeki halkın yüzde 64'ü Somali'deki Amerikan askerlerinin 
derhal geriye çekilmesini istemekte, ancak yüzde 28'i, Amerikan askerleri sayı azaltılmak suretiyle 
bir süre daha Somali'de kalabilir, demektedir. 

Buna karşı bizim odak noktamız, elbette milletimizdir; yani milletimiz bu konuda ne diyor? 
Bugün bu konu milletin önüne götürülse, bir sandık konulsa, bir referandum yapılsa, milletimizin 
yüzde 99'u, Somali'de bulunan askerlerimizin geri çekilmesi istikametinde oy kullanır. Nitekim, 
küçük çapta bazı araştırmalar yapan özel televizyonlarda bu oran, yüzde 90'a kadar zaten kendisini 
belli etmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun kutlandığı günler 
içinde bulunuyoruz/Birleşmiş Milletlerin nasıl çifte standartlı bir kuruluş olduğu, kimlere hizmet 
verdiği, kimlere karşı olduğu -Genel Sekreterin ifadesiyle- nasıl bir yolsuzluk ve ifsat kurumu hali
ne geldiği, bugün bütün dünyanın malumudur. Bu yapısı, bu mekanizması ve bu mekanizmalara 
hâkim olan zihniyeti çerçevesinde, bugünkü Birleşmiş Milletler örgütüyle dünyada huzur ve barışı 
tesise imkân ve ihtimal yoktur. Onun için, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun kutlandığı bugünler-
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de, islam ülkelerine karşı uyguladığı çifte standartlı davranışlar dolayısıyla, ben, Birleşmiş Millet
lerin kuruluşunu kutlamıyor, Birleşmiş Milletleri kınıyorum! (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bizim bu gensoru önergesini vermemizdeki sebep, özetle açıklanmış
tır; ama, daha detaylı olarak açıklanması için, gensorunun açılmasına karar verilmesi gerekir. Bu 
sebepledir ki, ben, yine burada, özet olarak, gensoruyu hangi sebeplerden dolayı Verdiğimizi dört 
başlık halinde ifade etmek istiyorum. 

Biraz önce konuşmamda ifade ettiğim gibi, dünyadaki bütün aklıbaşında ülkeler Somali'den 
askerini çekerken, bunca istiskale ve milletimizin isteğine rağmen askerlerimizi geri çekmemekte 
ısrar etmesi, Hükümete bu gensoru önergesinin verilmesinin birinci sebebidir. 

Yine yukartda ifâde ettiğimiz gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Somali'deki askerle
rin, Barış Gücünün, daha ilci sene Somali'de görev yapacağını ifade ediyor. Bu açıklamalar orta
dayken, Sayın Çiller'in ve Hükümetin, Meclise sormadan, Meclisin fikrini almadan Somali'ye ila
ve birlik göndermeye söz vermesini, bu gensorunun ikinci sebebi olarak arz ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, üçüncü olarak, uşakhk politikasıyla, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Kıb
rıs ve diğer dış politika meselelerinde devletimizi küçük düşüren bu Hükümetin, Somali konusun
da da, bütün bu istiskallere rağmen ses çıkarmaması, tam tersine, Amerika'nın hoşuna gitmek için 
birtakım tavırlar takınması, şahsiyetli dış politikayla kabili telif olmadığı için bu gensoru önergesi
ni vermiş bulunuyoruz. 

Nihayet dördüncüsü: Değerli milletvekilleri, bütçemizin nasıl açıklar verdiğini hepimiz görü
yoruz. özellikle, ülkemizde, terörle yapmakta olduğumuz mücadele, elbette bütçemizin açık ver
mesinin sebeplerinden bir parçasını teşkil etmektedir. Peki, Somali'ye gönderdiğimiz ve Türkiye 
için hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan bu birliklere yapılan masraflar, bütçesi zayıf olan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti açısından ağır bir yük değil midir?! Bu,bir sorumsuzluk değil midir?! işte 
bu sorumsuzluk dolayısıyla, bu Hükümet hakkında bu gensoru önergesini vermiş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu gensoru önergesi üzerinde konuşulacak daha birçok husus var, 
açıklanacak daha birçok gerçek var; ama zamanın imkânı ölçüsünde konuşmak mecburiyetinde 
olduğum için, sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. O nedenle, Yüce Meclisten, Anayasanın 99 
uncu ve içtüzüğün 107 nci maddesi gereğince vermiş olduğumuz bu gensoru önergesinin görüşül
mesi istikametinde oy kullanmasını istirham ediyorum. 

Ayrıca, bir hususa temas etmeden geçmek de mümkün değil; o husus da şudur: Sayın Meclis 
Başkanlığına, bu gensoru önergesinin takdimi sırasında bir de başka bir önerge arz etmiştim; bu 
önerge de, 8 Aralık 1992 tarihinde, 204 sayılı Meclis Kararıyla Hükümete verilmiş olan, Somali'ye 
asker gönderme izninin, yetkisinin geri alınması hususunda bir müzakere açılması konüsundaydı. 
Meclis Başkanlığı, uzun zaman bunu cevapsız bıraktı; ama cevabı dün geldi. 

Gelen cevapta, bu önerinin Hükümete intikal ettirildiği, Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçe
vesinde Mecliste bu konuun müzakeresinin mümkün olmadığı ifade ediliyordu. 

Şimdi, bu ifade edilirken, bunun hangi maddeye göre mümkün olmadığının da belirtilmesi 
lazımdı, ama bu konuda en ufak bir mesnet gösterilmemiştir. Oysa, Anayasanın 92 nci maddesi, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisi dahilinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Genel hukuk kurallanna 
göre, bir yetkiyi haiz olan kişi, eğer bu yetkiyi başkasına vermişse, devretmişse, devrettiği yetkiyi 
istediği zaman geri alma hakkını da haizdir. Dolayısıyla, bizim bu önergenin görüşülmesi konu-
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sunda vermiş olduğumuz talep, Anayasanın 92 nci maddesine dayanmaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Kazan, buyurun efendim, devam edebilirsiniz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ancak, Sayın Meclis Başkanlığının, bizim bu talebimizi 
reddederken, hangi müstenidata dayanarak reddettiği konusunda bir açıklık yoktur. O nedenle, 
Sayın Başkanın delaletiyle, bunun hukukî müstenidatının tarafıma bildirilmesini saygıyla arz edi
yorum. -

Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kazan, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, müzakereye konu gensoru üzerinde görüşlerini bildirmek üze
re Sayın Engin Güner. . " 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güner, süreniz 20 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN ÇÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Sözlerime başlarken, başta değerli Komutanımız Aydın Paşa olmak üzere, geçtiğimiz günler
de hayaüannı kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve 
aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca, bu vahşi katliamı yapanlara da, milletin kürsüsün
den, Türk Milletini temsil eden bir milletvekili olarak, lanet okuyorum! (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerçekten de,.Türkiye'de bir yangın varken, bugün bura
da Somali'yi konuşmamız son derece güç. Bu güçlüğü takdir edeceğinize inanıyorum; ancak, bu 
konuyu, ümit ediyorum ki, bundan sonraki gensoru konusu olarak görüşeceğiz. Bu bakımdan, tes
pit edilen gündeme de uyarak, içimden gelmese de, şu anda Somali konusuna dönmek istiyorum; 
fakat, hiç şüphesiz, biraz önce arkadaşımın da belirttiği gibi, tüm Hükümetin burada olması gere
kir, hatta en başta Sayın Başbakanın burada olması gerekir. Lice'de olanlar konusunda Yüce Mec
lisi aydınlatması gerekir. Bunu, bugüne kadar maalesef görmedik. Bugün Türkiye, bir varolma 
mücadelesi vermektedir; ama, buna karşı, halen bu Hükümet, büyük bir sorumsuzluk içindedir, 
Türk Milletine büyük bir sorumsuzluk örneği vermektedir. Bunu da buradan, hepinizin huzurunuz
da kınamak istiyorum! 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli)— Yanlış, yanlış, Sayın Başbakan burada. 

ENGİN,GÜNER (Devamla)—Ama, burada değil... 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hatırlayacağınız gibi, Birleşmiş Milletlerin 3 Aralıkta 

aldığı bir karar ertesinde, alelacele, burada, 8 Aralıkta önümüze bir karar tasarısı kondu ve Mecli
sin 204 sayılı Karan olarak kabul edildi. 

. BU karar metnine eklenen bir 2 nci madde vardı... Bu madde, tamamen zorakî olarak eklen
mişti, göz boyamacaydı; bundan herhangi bir şeyin çıkmasını zaten kimse beklememekteydi. Bu 
da, Birleşmiş Milletler Bosna-Hersek'le ilgili bir karar aldığı takdirde müdahale edilmesi hususuy
du. Bu 2 nci maddeyi eklemek suretiyle, 1 inci maddeyle, insanî yardımın, yerine, yani açlık çeken 
Somali halkına ulaştırılabilmesini sağlamak için, Somali'de güvenli bir ortamın tesisini öngören 
794 sayılı Birleşmiş Milletler Kararma, Türkiye'nin de katkıda bulunması istenmişti. 
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Biz o zaman da söyledik; Bosna-Hersek konusunda herhangi bir şey beklemiyorduk; bu bir 
aldatmacaydı ve geçtiğimiz bu dönem, bizim doğru olduğumuzu ispatladı. Birleşmiş Milletler bir 
karar almadığı takdirde, Bosna-Hersek'e müdahale etmemiz zaten söz konusu değildi. Bütün bun
lara rağmen, "belki bir karar alınır da biz de bu katliama dur" diyebiliriz, böyle bir güce katılabili
riz umuduyla bu karara olumlu oy vermiştik. 

Bunun dışında, Birleşmiş Milletlerin, gittikçe, tansiyon bölgelerine, çatışma bölgelerine 
müdahale ihtimalini göz önüne almıştık; bu bir Bosna-Hersek olabilirdi, bu bir Azerbaycan olabi
lirdi; bu bakımdan da bu karara olumlu oy vermiştik. 

Bunun dışında, gittikçe gelişen Birleşmiş Milletler müdahale hareketlerinin içinde olmamızın, 
bölgesinde bir güç olma iddiasındaki Türkiye açısından getireceği avantajları da göz ardı edemez
dik. 

Ayrıca, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeye, Müslüman Türkiye'nin insanî,açı
dan yardım etmemesi de söz konusu olamazdı. 

Ancak, bu arada Bosna-Hersek'te ne oldu? Bosna-Hersek konusu, insanlık tarihine kara bir 
leke olarak geçecektir. Bu, Türk dış politikasının son iki yılda verdiği en önemli sınav olmuştur ve 
bu sınavda, maalesef, üzülerek söylüyorum, Türk dış politikası sınıfta kalmıştır. 

Hükümetin oluşturduğu bazı planlar Avrupa'da ve dünyada itibar görmemiş, Türk askerine, 
Birleşmiş Milletler gücü içinde yer verilmemiştir. 

Ayrıca, Türk Hükümeti, Bosna-Hersek'e maddî yardım yapamamış, hatta Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanının ve Dışişleri Bakanının, "bundan sonra yardım gelirse, biz bunu reddedeceğiz" 
demelerine kadar işi vardırmıştır. Ayrıca, Hükümet, Avrupalı müttefiklerini ve Amerika'yı bu 
konuda ikna ederek müdahale edici bir rol oynamalarını sağlayamamıştır. 

Bunun dışında, Bosna-Hersek'te böyle olmuştur da, Azerbaycan'da acaba ne olmuştur? Azer
baycan, bildiğiniz gibi, Türkiye'yi model seçmişti, Bağımsız Devletler Topluluğuna girmemişti, 
Türkiye ile her türlü ilişkisini geliştirmek istemekteydi... Bu bakımdan, alfabesini değiştirmiş, 
Türk alfabesini kabul etmişti; ama, ne yazıktır ki, Türkiye'den büyük umutlan olan, büyük yardam 
beklentileri olan Azerbaycan'ın bu beklentilerine, Türkiye olarak maalesef cevap veremedik. Bıra
kınız teknik yardımlan, maddî yardımlan, onlara bir tane matbaa bile gönderemedik. Bugün Azer
baycan, tekrar eski alfabesine dönmektedir. Bu, bizim için utanç verici bir durumdur. 

Bütün bu yardım beklentilerine olumlu cevap çıkmaması ve Hükümetin o andaki takındığı 
tavır nedeniyle, Dağlık Karabağ Ermenileri Azerbaycan'a saldırmışlar, oradan toprak elde etmeye 
başlamışlar, tek tek Azerî şehirlerini düşürerek Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan bir koridor 
oluşturmuşlardır ve o zaman, bu kürsüde Dışişleri Bakan Vekili Sayın Kumbaracıbaşı'nın söyledi
ği, "bu mesele, Azerbaycan'ın iç sorunudur" demek olmuştur. 

Tabiî, bu tavn gören Ermeniler -aynca, orada yapılmakta olan askerî manevralanmız için 
"sakın ha, bu manevraların Ermeni olaylanyla hiçbir ilgisi yoktur" diye alelacele açıklama yapma
mız Ermenileri cesaretlendirmiştir- Azeri topraklanna saldırmaya devam etmişler, Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20'sini işgal etmişlerdir. Bugün gelen haberlerle bu rakam gene değiştirmiştir 
ve Dağlık Karabağ Ermenileri bugün İran hududuna, Araş Nehrine dayanmış bulunmaktadırlar. 

Bu arada, bütün ümidini Türkiye'ye bağlayan Elçibey'e Türkiye ne yapmıştır? Hiç bir şey 
yapmamış, onu yalnızlığa ve çaresizliğe itmiştir. Bütün bunlan fırsat bilerek -Ruslann da etkisiyle-
harekete geçen şer güçler, çok küçük bir askerî birliğin darbesiyle idareye el koymuşlar, Aliyev'i 
başa getirmişlerdir. , 
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Hükümetimizin yaptığı da, buna karşı çıkmak yerine Aliyev'e akıl vermek, "uyduruk bir refe
randum yap, bunu mcşrulaştır" demek olmuştur. "Amerika Birleşik Devletleri bile resmî cumhur
başkanı olarak Elçibcy'i tanımakta iken, biz, bu cesareti gösterememişizdir. 

Rusya'da demokratikleşme sürecini götürdüğü için, seçilmiş bir kişi olduğu için Yeltsin'i des- \ 
tekleyen bu Hükümet, aynı kıstası Azerbaycan'da ne yazık ki, uygulamamış; orada, seçilmiş Ebul-
feyz Elçibey'i tutmak yerine, darbe yoluyla gelmiş olan Aliycv'i tutmuştur. 

Bütün bunlar, süratle, Azerbaycan'ın kaybına, Bağımsız Devletler Topluluğuna tekrar geri 
dönmesine yol açmıştır. Geçtiğimiz günlerde Moskova'da yapılan bir toplantı sonucu, Azerbaycan 
-Ermenistan- Gürcistan arasındaki önemli stratejik bölgelerde Rus askeri bulundurulması karan 
alınmıştır. Bunun manası şudur: Bundan sonra, Ermenistan'da, Nahcivan'da, Türk askerinin karşı
sında Rus askeri bekleyecektir. 

tşte, dış politikada geldiğimiz nokta... 
Bütün bu gelişmeler olurken, aklıevvel birkaç danışmanın fikriyle Sayın Başbakan Mosko

va'ya gitmiş, Rusya, Federasyonunun en zayıf zamanında, onlara, âdeta moral verircesine, eski 
Sovyetler Birliği muamelesi yapmıştır. Bu arada, görüştüğü Hasbulatov, şu anda hapiste bulun
maktadır!.. Bu, büyük bir gaflettir; bu, akıl almaz derecede bir dış politika hatasıdır. Dış politika 
hatasıyla kaybedilenler, maalesef kolay kolay geriye gelmez. Bugün Rusya'ya âdeta altın tepsi 
içinde ikram edilen Azerbaycan'ı acaba kim geri getirecektir? 

Bütün bunları söyledikten sonra, Somali konusunda Birleşmiş Milletlerin tutumunu da göz
den geçirmemiz gerekiyor. Bu kurumun, hem kurum olarak hem yasası açısından yeniden ele alın
ması gerekmekte. Çünkü, bu olaylarda da gördüğümüz gibi, tehlikeli gelişmelere yol açabilecek 
müdahalelerde bulunmak, Birleşmiş Milletlerin âdeta günlük olayı olmuştur. Birleşmiş Milletlerin 
temel amacı, silahsızlanmayı sağlamak, yani çatışmaları önlemektir; ayrıca da, bütün bu ülkelerin 
içişlerine karışmamak, temel ilkesidir. Halbuki, Birleşmiş Milletler tarafından bugün yapılan, 
bunun tam tersidir; yani silahla ülkelerin içişlerine karışmaktır. Burada son derece dikkat etmemiz 
gerekiyor; bugün Somali, yarın başka bir yer, öbür gün daha başka bir yer olabilir.Bu işlerin sonu
cunda kimin başına ne geleceği belli olmaz. Bu bakımdan, Birleşmiş Milletlerin bu konudaki yalan 
yanlış uygulamalarının, süratle, yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Amerika Birle
şik Devletlerinin de, Birleşmiş Milletleri, kendi politikaları doğrultusunda kullanması, son derece 
sakıncalı bir uygulamadır. 

Bütün bu hususlar ve Somali'deki bugünkü durum göz önüne alındığında, orada görev yap
makta olan Mehmetçiğimizin, görev süresi biterek şubat ayında yurdumuza dönecek olan Çevik 
Bir Paşayla birlikte geriye dönmesi uygun olur düşüncesindeyiz. Bugün 47 255 asker Somali'de 
görev yapıyor; bunların, 30 bin kişiyle, büyük çoğunluğunu, Amerikan kuvvetleri oluşturmaktadır. 
Bizim de 316 Mehmetçiğimiz var. 

Arkadaşım çok haklı olarak değindi; her yerde olduğu gibi, bu Hükümet, Korgeneral Sayın 
Çevik Bir'i de oradaki çalışmasında yalnız bırakmıştır. Biz üzülerek gördük ki, Sayın Bir, orada, 
Amerika tarafından by-pass edilmiştir. Bu, kendisine son derece ağır gelmiştir, Türk Milleti olarak 
bize ağır gelmiştir. Amerika tarafından kendisinin daha fazla by-pass edilmesine, Amerika'nın 
istiskallerine, bu millet tahammül edemez; bunu da burada bilhassa belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bugün Somali'deki durum şudur: Farah Aidid liderliğindeki Somali Ulusal İttifa
kı, Birleşmiş Milletlerin oradaki askerlerini bir nevi "yabancı-Somalili" ayırımı yaparak yabancı 
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görmekte olan Somali halkının büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir. Şu veya bu görüş
te olabilirsiniz; fakat bu, gittikçe gelişen bir tandanstır. Bu durumda, Amerikan güçlerine, Birleş
miş Milletler güçlerine, hemen hemen hiçbir ayırım yapmaksızın karşı çıkan Somalililer, bu arada, 
23'ü Amerikalı, 37'si Pakistanlı olmak üzere 88 Birleşmiş Milletler askerini öldürmüşlerdir; Soma
lililerin kayıpları ise yüzlerle ifade edilmektedir. 

Bütün bu gelişmeler sonucunda olumlu olarak ortaya çıkan bir tek husus vardır: Bugün açlık
tan hemen hemen kimse ölmemektedir; bu insancıl yardım amacına ulaşmıştır. Bundan sonrası, 
silahsızlandırma, kamu düzenini sağlama ve bunun yanında da siyasal bansın sağlanmasıdır ki, bu 
kabileler arası savaş ve Somali'nin son derece karmaşık iç yapısı dolayısıyla! böyle bir misyonun 
gerçekleştirilmesi hemen hemen imkânsız bir husustur. Bundan sonra bu amaçlarla atılacak her 
adım, oradaki Birleşmiş Milletler gücünü her geçen gün bir bataklığa sokacaktır. Türk askerinin bu 
bataklığa sürüklenmesini biz kabul edemeyiz. 

Öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri bile oradaki askerlerinin öldürülmesi sonucu ayaklan
mıştır ve bugün Amerikan kamuoyunun yüzde 90'ı, oradaki askerlerinin derhal geri çekilmesini 
istemektedir; Clinton, uygulanan politikanın amacından uzaklaştığını kabul etmiştir. Amerikan 
kamuoyu, askerlerinin geri çekilmesini istemektedir. Bu bakımdan da Clinton, Amerikan askerleri
nin 31 Marttan önce geri çekileceğini, bu arada takviye edileceğini söylemiştir. Amaçlanan, önü
müzdeki dört beş ay içinde orada geçici bir hükümet kurulması ve bütün Amerikan askerinin ora
dan çekilmesidir. Sadece Amerikan askeri mi çekiliyor? Hayır; Almanya, Fransa ve Belçika; bu 
konuda, kendi askerlerini de çekme arzularını belirtmişlerdir. İtalya'nın birçok çekincesi vardır, 
uyuşmazlığı vardır. Bu durumda, orada Türk askerinin bulunması son derece sakıncalı bir hale gel
mektedir. 

Bugün Somali'de, Amerika Birleşik Devletleriyle ve Birleşmiş Milletlerle bir çatışma vardır. 
Bu askerler çekildikten sonra, yerlerine yenileri aranmakta, bu arada, içinde Türkiye'nin de bulun
duğu ülkelere müracaat edilmektedir. 11 ekim tarihinde Çankaya'da yapılan toplantıda alınan karar 
şayet doğruysa, yani, ek Türk birliği gönderilmesi karan doğruysa, biz buna şiddetle karşı çıkıyo
ruz, kınıyoruz; bir tek Mehmetçiğimizin bile ek olarak gönderilmesine karşıyız. Bizim Mehmetçi
ğimiz, Conilerden, Hanslardan daha az değerli değildir. Türk kamuoyu da bunu arzu etmemekte
dir. Bunu böyle bilesiniz. (Alkışlar) 

Bunun dışında, Çevik Bir Paşamızın otoritesinin daha fazla zedelenmesine, sarsılmasına ve 
Amerika tarafından by-pass edilmesine de izin veremeyiz. 

Çok değerli arkadaşlanm, bu savaş, Türkiye'nin savaşı değildir; bizim o bölgede hayatî bir 
çıkarımız da söz konusu değildir. Müslüman ülkelere kolaylıkla müdahale eden Birleşmiş Milletle
rin, Müslümanların katledildiği benzer durumlara müdahale etmeyişi ise, çifte standardın en açık 
örneğini teşkil etmektedir. Bu bakımlardan, 2 Ocak 1993'tcn beri Mogadişu'da bulunan birliğimiz, 
en geç, 1994 şubat ayında geri dönmelidir. 

Biz, Somali'den önce Bosna-Hcrsck diyoruz, Azerbaycan diyoruz, ondan da önce güneydoğu 
diyoruz. İnsana demezler mi, önce kendi evini temizle, ondan sonra Somali'ye asker yolla?.. 
(ANAP ve RP sıralanndan alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, bu konunun bana verdiği fırsata güvenerek, dayanarak belirtiyo
rum; bugün Türkiye'de dış politikayı kimin yürüttüğü belli değildir; Sayın Cumhurbaşkanı mı, 
Sayın Başbakan mı, yoksa Sayın Dışişleri Bakanı mı; yoksa yoksa, bugün şu önemli konuda bizi 
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şereflendirme nezaketini göstermeyen Dışişleri büfoksasisi mi?.. Şunu ifade etmek istiyorum: 
Dışişleri bürokrasisi, değerli arkadaşlarımızdan teşekkül etmiştir. Biz, 1991 yılında Türkiye'yi yeni 
umutların eşiğine getirdiysek, 21 inci Yüzyılı... 

BAŞKAN — Sayın Güner, bir dakikanızı rica edeyim... 

"Bürokratların Genel Kurulu şereflendirmeleri" nitelemenizi, zannediyorum nezaketen ifade 
buyurdunuz... 

ENGÎN GÜNER (Devamla) — Evet, gayet tabiî. Eğer orada bir yanlış anlama varsa, düzelti
yorum: Burada vazifeten bulunmamalarını kınıyorum; fakat, şunu da ekliyorum: Dışişleri bürokra
sisi, değerli arkadaşlarımızdan teşekkül etmiştir. Biz, 1991 yılında Türkiye'ye yeni umutlar açtıy-
sak, "21 inci Yüzyılı, Türkiye'nin ve Türklerin asrı yapacağız" deme noktasına getirdiysek, o 
bürokratları iye değerlendirdiğimizden, onları iyi çalıştırdığımızdandır. Yoksa, kendileri, suratları
na dosya atılacak arkadaşlar değildir. Onların vazifesi, problemleri ortaya koymak ve alternatifleri 
sunmaktır; ama, bunları değerlendirip, kendi şahsî iradesini kendi siyasî iradesini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Güner, bir dakikanızı rica edeyim efendim... 

Buyurun efendim. 

Lütfen toparlar mısınız.. , 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. 
...Siyasî iradeyi ekleyip, cesur kararlar almak, inisiyatif almak, elbette ki Hükümetin görevi

dir. 
Biz, son zamanlarda birçok şey kaybettik, Ortadoğu barış prosesinin bütünüyle dışında kal

dık, çok önemli bir fırsatı kaçırdık; bundan -bir yıldır süregelen görüşmelerden- Dışişlerimizin 
haberi bile olmadı. 

Bunun dışında, Kıbrıs konusunda, ilk defa, Sayın Dcnktaş'ı ve oradaki tüm siyasî partileri, 
Türkiye'ye karşı isyan ettirdik. Maraş'ı, hemen hemen hiç karşılık almadan vermek gibi bir giri
şimleri oldu; Allah'tan bu, en başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin, diğer Türk siyasî partileri
nin, kamuoyunun ve Kıbrıs'taki siyasî partilerin girişimleriyle engellendi. Burada açıkça ifade edi
yorum: Biz, millî bir mesele haline gelmiş olan Kıbrıs konusunda böyle bir yanlışlığın yapılması
na, yani Azerbaycan'da, Bosna-Hersek'te ve diğer konularda yapılan dış politika yanlışlarının Kıb-
rıskonusunda da yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, şunu sormak istiyorum: Sayın İsmet Sezgin, kimin isteğiyle, kimin arzusuyla1, kimin 
emriyle Saddam'la bir görüşme yapmıştır? Buradaki amaç nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
konuda bilgi sahibi değildir. Bu bilgiyi bize ki'm verecektir; Sayın Sezgin mi, sayın Cumhurbaşka
nı mı, Sayın Dışişleri Bakanı mı? Orada ambargonun hafifletilmesi için görüşmeler yapılmışsa, 
Amerika'ya giderken bu konuları telaffuz eden Sayın Başbakan, Amerika'ya geldiğinde daha ağzı
nı açtığında terslenmiş ve kendisine "bu durum görüşülemeyecek" denmişse, burada bir yanlışlık 
var demektir. Biz, Hükümetin bu konudaki politikasının ne olduğunu çok merak etmekteyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın İnönü nasıl gitti Kıbrıs'a hangi sıfatla gitti? 
BAŞKAN — Sayın Güner, konunun önemine binaen, lütfen toparlar mısınız efendim.. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Yarım saat daha konuşmasını teklif ediyorum!.. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Hayır; hemen kısa kesiyorum. 

Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Bu konuda söylemek istediğim şudur: Dış politikayı, mutlaka, seçilmişler yürütmelidir. 
Önemli dış konularda -bunu istismar etmek için değil, bir muhalefet milletvekili olarak, üzülerek 
söylüyorum; hepimiz Türküz, hepimiz bu vatanın evlatlarıyız- maalesef, bu memleketin iç ve dış 
güvenliği tehlikeye sokulmuştur; memleket, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır, var olma müca
delesi yapmaktadır. Bu bakımdan, dış konularda Meclisin mutlaka bilgilendirilmesi gerekir. Ame
rika'ya giden, Almanya'ya giden, Rusya'ya giden Sayın Başbakan, buraya gelip Yüce Meclisi bilgi
lendirmeyi lütfetmemişlerdir bugüne kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi ifade buyurur musunuz?. 

ENGÎN GÜNER (Devamla) — Ümit ediyorum ki, burada Yüce Meclise bilgi verirler. 

Sayın Başkan, biz bu düşüncelerle, Refah Partisinin vermiş olduğu gensoru önergesinin gün
deme alınmasının lehinde oy kullanacağız ve ümit ediyoruz ki, bu görüşmenin sonucunda, oraya 
ek birlik gönderilmemesi ve askerimizin görev süresi sonunda, yani şubat ayında geri çekilmesi 
konusunda Yüce Meclisin bir irade beyanı ortaya çıkar. 

Sabrınız için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) • 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Güner. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İrfan Demiralp, buyurun efendim. 

Sayın Demiralp, süreniz 20 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Refah Partisi Grubunun vermiş olduğu gensoru önergesiyle ilgili olarak Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini kısaca anlatacağım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, 60 milyonluk Türkiye Cum
huriyetini, yaptığı ve yapacağı yasalarla yönetmek, içinden çıkan hükümeti, uygulamalannda 
denetlemektir. Ancak, ikinci defadır -benim şu anda aklıma gelen- müşahede ediyoruz ki, Refah 
Partisi Grubu mensubu değerli milletvekili arkadaşlarımız, bazı konularda inceleme yapmadan, 
neyin ne olduğunu enine boyuna konuşmadan ve tartışmadan, sadece ve sadece gensoru önergesi 
vermiş olmak için gensoru önergesi veriyorlar. Aynı şekilde, geçen yıl vermiş oldukları bir genso
ru veya Meclis araştırması önergesi vardı ve Grubumuz adına yine ben konuşmuştum; bu ikinci 
oluyor. 

Sayın Kazan, burada, çok heyecanlı, âdeta bir bardak suda fırtınalar koparmaya çalışan bir 
edayla konuşma yaptı; ancak, içeriği yanlışlarla doluydu. Şimdi sizlere, o yanlışlardan bazılarını 
anlatacağım; yani, bu olayın, bu Parti tarafından iyice incelemeden bir gensoruya dönüştürülmüş 
olduğunu sizler de müşahede etmiş olacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Milet Meclisi, 8 Ocak 1993 tarihinde -Birleşmiş Millet
lerin aynı konuda karar almış olduğu 2 Ocak 1993 tarihinden beş altı gün sonra- toplanarak, Birleş
miş Milletlerin 794 sayılı kararındaki çağrısına uyup, Somali'ye bir askerî birlik gönderme karan 
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almıştır; ancak, Birleşmiş Milletler, tüzüğü gereği, bu çağrıyı tüm ülkelere yapmıştır ve Türkiye, 
bu güce, en az sayıdaki bir askerî birlikle katılan ülkelerden bir tanesidir. Sayın Kazan, bu çağrıya, 
sadece Türkiye ile Pakistan'ın uyduğunu, başka Müslüman ülkelerin uymadığını söylediler; yani, 
diğer ülkeler, Müslümanı Müslümana kırdırma gibi bir oyunun farkına varmış ve Birleşmiş Millet
lerin Somali Barış Gücüne asker göndermemiş! Sayın Kazan bunu söyledi. 

Şimdi, ben burada, sizlere, Somali'deki Birleşmiş Milletler Banş Gücüne asker gönderen 
Müslüman ülkeleri sayıyorum: Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Bangladeş, Mısır. 
Nüfusunun yansı Müslüman olan, yansı Müslüman olmayan Malezya gibi, Hindistan gibi ülkeler 
de bunun dışında... 

Değerli arkadaşlanm, bugün dünyada 14 ayn noktada, 14 ayrı bölgede "Birleşmiş Milletler 
Gücü" adı altında, çeşitli ülkelerin askerî güçlerinden oluşan kuvvetler görev yapmaktadır. Bu 14 
bölgedeki Birleşmiş Milletler Gücüne, dünyadaki 75 ülkeden 80 bin asker ve sivil personel katıl
maktadır. Sadece Fransa, 8 ayn ülkede, 8 912 askeriyle Birleşmiş Milletler operasyonuna katılıyor. 
Türkiye'nin Konya'sı büyüklüğünde olan Belçika, dünyada 6 ayn yerde, 1 792 askeriyle Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü çalışmalarına, faaliyetlerine katılıyor. 

Hepinizin ve hepimizin yakından bildiği ve izlediği gibi, Birleşmiş Milletlerin bu ülkeye kuv
vet göndermesi öncesinde, Somali'deki iç kanşıklıklar, artık, orada yaşayan halkın tahammül ede
meyeceği noktalara ulaşmıştı. Bunlar, 1980'lerde başlayan kanşıklıklardı ve ülkenin her tarafında, 
yerden biter gibi, türemiş çeteler, o ülkenin fakir insanlarını aç bırakıyordu, zulüm yapıyordu ve 
uluslararası yardımların, açlıktan ölen bu insanlara dağıtılmasını engelliyor, uluslararası yardımla
ra el koyuyordu ve her gün yüzlerce Somali açlıktan hayatını kaybediyordu, işte bu ortamda, Tür
kiye, Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu çağrıya kulak vermiştir. 

Şimdi, Yüce Meclisin sağduyusuna hitaben şu soruyu yöneltmek istiyorum: Bir Müslüman 
ülke; Türkiye ile tarihî ve kültürel bağlan da var; bu ülkede, çeteler, insanlara zulüm yapıyor; bin
lerce, onbinlerce, yüzbinlerce insan, açlıktan her gün hayatını kaybediyor... Şimdi, böyle bir ülke
ye, Türkiye, 1986 yılında 1 milyon dolarlık ve 1993 yılında da 4 milyon 300 küsur bin dolar tuta
rında, 2 bin tonun üzerinde gıda yardımı, insanî yardım gönderiyor. Türkiye'nin 1986 yılında gön
dermiş olduğu yardım da, diğer ülkelerin gönderdiği yardımlar gibi, gerçek ihtiyaç sahiplerinin eli
ne geçmiyor; bu çeteler tarafından yağma ediliyor ve orada insanlar, açlıktan, hayatlannı kaybet
meye devam ediyorlar; ama, şimdi hepimiz izliyoruz ve hepiniz çok iyi izliyorsunuz ki, yılbaşın
dan beri yürütülen Barış Gücü Harekâtı sayesinde, uluslararası yardımlar, amacına ulaşmış, ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmış ve Anavatan Partisi Sözcüsü değerli arkadaşımın da buradan ifade ettiği gibi, 
bugün artık, Somali'de açlıktan ölen insan kalmamıştır. Peki, Türkiye buna müdahale etmeseydi, 
bu Barış Gücüne katkı yapmasaydı da, o insanlar, o çetelerin zulmü altında ölmeye devam mı 
etseydi; bu mu daha iyiydi?! 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — ilgisi yok. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, Türkiye, 60 milyon nüfuslu... 
ALI OĞUZ (istanbul) — Ne alakası var?.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Yardıma gittik, yardıma... 
ALI OĞUZ (istanbul) — Bosna-Hersek'e gönderin... 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Türkiye, 60 milyon nüfuslu, çok güçlü, çok büyük ülke

dir. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü bozmaya ve gücünü azaltmaya hiç kimsenin gücü yetmeye
cektir... 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Madem güçlü ülke, kızılordu'dan niye korkuyorsunuz?! 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Türkiye, daha da güçlü, daha da büyük ülke olma yolunda 
kararlı adımlarla yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Somali'de ve gerekirse dünya
nın Somali'ye benzer başka bir yöresinde, Birleşmiş Milletlerin yapacağı herhangi bir faaliyete 
Türkiye'nin de katılması yönündeki karan, ülkeyi yöneten Hükümetin basireti anlamındadır. Tür
kiye'nin Konya'sı kadar olan bir Belçika, dünyanın 6 değişik bölgesindeki Birleşmiş Milletler ope
rasyonlarına 1 792 askeriyle katılıyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ermenistan'a da, Azerbaycan'a da gidin... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ve siz burada, kültürel, tarihî ve dinî bağlarımız olan bir 
ülkede insanların çekmiş oldukları açlığın sona ermesi amacıyla oluşturulan bir güce katkı yapma
mız konusunda "Türkiye niye katkı yaptı da, o insanları açlıktan ölmekten kurtardı?" diye bu 
Hükümet hakkında gensoru önergesi veriyorsunuz!.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hiç alakası yok; anlamamışsın. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bunu ciddiyetle bağdaştıramıyorum sayın milletvekilleri; 
bu gensoruyu ciddiyetle bağdayüramıyorum ve Yüce Heyetinizi saygılanmla selamlıyorum. (DYP 
sıralanndan alkışlar) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Senin sözlerinin ciddiyeti yok! 

ABİT KIVRAK (Konya) — Hiç alakası yok; Amerika istediği için hepsi... 

BA$KAN — Sayın Demiralp, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Istemihan Talay'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Sayın Talay, konuşmanıza başlamadan önce bir dakikanızı rica ediyorum... 

Dört sayın arkadaşınızla birlikte, Başkanlığımıza bir önerge gönderdiniz. Bu, Somali'de bulu
nan birliğimizin, süre bitimi beklenmeksizin yurda çağnlması hususunu içeren bir önergedir ve bu 
önergeyi, müzakere edilen gensoru önergesiyle birlikte işleme koymamız talebini de muhtevî oldu
ğunu gördüm. 

Ancak, sizin.de çok iyi takdir edeceğiniz gibi, gensoru, şekli, müzakere yöntemleri ve nihaî 
amaçlan Anayasayla belirlenmiş bir denetim müessesesidir. 

Dolayısıyla, sizin bu önergenizi ve talebinizi, bu gensoru önergesiyle gensoru önergesinin 
gündeme abnıp alınmaması müzakeresiyle birlikte işleme koyamayacağımı üzülerek ifade etmek 
isterim. Ancak, bu konuda ısrarlı olduğunuz takdirde, Başkanlığa müstakil bir talepte bulunma 
hakkınız her zaman bakidir. Bunu, bu konularda da beyanda bulunmayı arzu ederseniz, hazır kür
süye gelmişken onu da ifade buyurursunuz, size o fırsatı vereyim diye ifade ediyorum; bu nedenle 
açıklama ihtiyacı duydum. 

Sayın Talay, süreniz 20 dakikadır; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA M. ISTEMlHAN TALAY (İçel)— Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 8 Aralık 1992 tarihinde, 204 sayılı kararla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümete, Soma
li'ye ve Bosna-Hersek'e güvenli bir ortamı sağlamak ve insanî yardımlarda bulunmak kaydıyla bu 
yetkiyi vermiştiri. Parlamentonun o günkü koşullarda verdiği bu yetki karan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin büyük bir çoğunluğuyla alınmıştır. O dönemde, Müslüman bir ülke olan Somali'de, 

— 35 — 

http://sizin.de


T.B.M.M. B : 20 26.10 .1993 0 : 1 

, her gün yüzlerce insan açlıktan ölüyor ve güvenli bir ortam olmadığı için, insanî yardımların dağı
tılması da mümkün olmuyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde, çevresinde etkin bir ülke olarak, gerektiğinde, uluslararası 
dayanışma içerisinde, insanî görevlere katkıda bulunmak açısından, böyle bir Birleşmiş Milletler 
gücünde asker bulundurmayı, Parlamentosunun da olumlu kararıyla sağlamıştı. 

Yalnız, her şeyde olduğu gibi, diplomaside de> siyasette de dinamik bir anlayış, statik bir 
anlayıştan her zaman için daha yararlı sonuçlar verdiğinden, "o gün niye gönderdik?" tartışmasını 
yapmaktan ziyade, "bugün geldiğimiz nokta nedir, bugün ne yapmalıyız, bugün içinde bulunduğu
muz koşullar nedir?" şeklinde, herhalde bunun eleştirilmesi ve değerlendirilmesi, daha önemli bir 
konu olarak gündeme gelmektedir. 

Bu geçen süre içerisinde, Birleşmiş Milletler gücü, Korgeneral Çevik Bir'in yönetiminde 
olması gereken Birleşmiş Milletler Gücü, çok başlı bir görüntü içine girmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelerin askerleri, kendi komutanlarının emrinde 
bir görüntü içerisinde sivil halkla çatışmalara girmiştir ve Birleşmiş Milletler Gücü, insanî yardı
mın dağıtılmasını sağlayan bir güç olmaktan çıkmış, âdeta sivil halkla bir çatışma içine giren ve 
halkın tepkisini çeken bir güç haline dönüşmüştür. 

Genelkurmay Başkanlığının bu gelişmeleri dikkate alarak, gerek Korgeneral Çevik Bir'in, 
gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada bulunan birliğinin artık Türkiye'ye dönmesinin yararlı 
olduğunu değerlendirdiği bir ortamda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton'dan, Türki
ye'ye, bu birliğin ek desteklerle daha da artırılması konusunda bir talep gelmiştir. Üstelik, öyle bir 
anda gelmiştir ki bu talep, Amerika, Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin birliklerini geri çekip, 
artık Somali'deki bu koalisyon gücüne katkıda bulunmama kararı verdikleri bir dönemde, Türki
ye'den böyle yeni bir katkı istenmiştir. • 

Tabiî, daha da önemli olan nokta, Sayın Çiller; Parlamentoya danışmadan, belki kendi Hükü
meti içinde bile bu konuyu tartışmadan, Koalisyon ortağına mensup bir bakanın tepkisini de dile 
getirdiği bir noktada, Türkiye'nin ek katkılarda bulunabileceği konusunda bir görüş ileri sürmüştür. 

Bu, aslında akılcı bir yönetim değildir. Bu, kamuoyunu, Parlamentoyu, dünyadaki gelişmeleri 
hiçe sayan, hatta bir anlamda, kendi çıkarlarımızı da normal koşullarda değerlendirmeyen bir yak
laşımdır. 

Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleriyle dost olması, elbette yanlış bir durum değildir; 
ama Türkiye, uluslararası politikalarda, Amerika Birleşik Devletlerinin çıkarlarını kendi çıkarları
nın üzerinde tutan, onu ön planda gözeten ve oradan gelecek taleplere göre karar alan bir durum 
içinde, bir tavır içinde oluyorsa, bu, eleştirilmesi gereken ve hatta gensoruya konu olması gereken 
bir durumdur. 

Değerli milletvekilleri, özellikle son iki yılda, Türkiye'de, dış politikada büyük bir bozgun 
yaşanmaktadır; Bosna-Hersek'tc böyle olmuştur, Azerbaycan'da böyle olmuştur ve Kıbrıs'ta böyle 
olmuştur. Bütün bunların gerisinde de, Türkiye'nin, kendi çıkarlarından çok, Amerika Birleşik 
Devletlerinin çıkarlarını ön planda tutan, onları gözeten uygulamalarının rol aldığını belirtmek 
gerekir. Örneğin, Azerbaycan'da Türkiye'nin kesin çıkarı, Azerbaycan'ın güçlü bir şekilde korun
ması ve ayakta durması noktasındayken, sırf Amerika Birleşik Devletlerinden gelen taleplerle, 
Türkiye Ermenistan'a buğday satmıştır. Bunu insanî bir yardım olarak düşünmek de mümkün 
değildir. O insanî yardımı yapabilecek çok başka, çok değişik ülkeler de varken, Türkiye'nin bu 
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, işin içine sürüklenmesi, Türkiye'nin, Azerbaycan'la ilişkilerinde soğuk dönemlerin ortaya çıkması
na yol açmış, daha sonra da Elçibey kaybedilmiştir. 

Burada çok fazla detaya girmek istemiyorum; ama, Kıbrıs konusunda da, Denktaş, Türkiye 
açısından Amerika'nın talepleri doğrultusunda tavır almadığı için, âdeta istenmeyen bir adam hali
ne dönüşmüştür. Şimdi de, sırf Amerika'dan, Somali'ye ek birlik gönderme talebi geldi diye, bu, 
kayıtsız şartsız kabul edilmektedir. 

Bunlar yanlış uygulamalardır. Bunlar, bir ülkenin kendi çıkarlarını, bir işletmeci gözüyle, 
yarar-zarar anlayışı içerisinde, değerlendirmediğini gösteren somut durumlardır. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce belirttiğim gibi, politikada değişen durumlara göre yeni 
tavırlar almak, yeni politikalar üretmek, dinamik diplomasinin bir gereğidir; ama Türkiye, hep baş
ladığı noktalarda kalarak, bu dinamizmi bir türlü sağlayamamıştır. 'Örneğin, Azerbaycan'ın, ilk 
başta ortaya çıkan Karabağ olayında, Türkiye olaya, "bu bir Azerbaycan'ın içişleridir" teşhisini 
koyarak, uzak durmuş ve daha sonra Ermenistan'ın saldırıları noktasında bile bu değişen durumu, 
bu dinamik yaklaşımı ortaya koyamamıştır. 

Irak'a ambargo uygulandıktan sonra, Türkiye, en'çok kayıp veren, ekonomik .açıdan kan kay
beden bir noktaya sürüklenmiş; ama Türkiye, o başladığı noktadaki tutumuyla, bu ambargonun 
kendisine olan zararlarını anlatıp, buna çözüm üretecek dinamik politikaları ortaya, koyamamıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri, bir körfez savaşında, Suudi Arabistan'dan, körfez ülkelerinden aldığı, 
en azından 50 milyar dolara yakın silah siparişiyle, bir o kadar elde ettiği savaş tazminatıyla, belki 
bu savaşın en kazançlı ülkesi haline gelirken, Türkiye, bu ambargo nedeniyle, en çok kaybeden 
ülke haline dönüşmüştür. • 

Şimdi, önümüze gelen bir başka sorun daha dikkati çekmektedir. Dışişleri Bakanlığının da 
olumlu yaklaşımıyla, Türkiye'nin Suriye ile 20 yıl süreli bir su anlaşmasını, su garantisini gerçek
leştirmeye yönelik bir politika gündeme geliyor ve Dışişleri Bakanlığı da bu konuda olumlu görüş 
bildiriyor. Bu konu da öyle mi, değil mi; herhalde Sayın Bakan bu konuyla ilgili ifadelerde buluna
caklardır. Basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum; tabiî, bu da bizim sorunumuz değildir. Parla
mento bilgilendirilmezse, parlamenterler böyle konulan basından okumak zorunda kalırlarsa, bura
da söyledikleri laflar, sayın bakanlar tarafından "doğru değil" diye de açıklanabilir; ama, biz yine 
de bunu kuşkuyla karşılayarak, -sayın bakanın açıklamasını değil- böyle bir gelişmeyi kuşkuyla 
karşılayarak, eğer Ortadoğu'da sağlanan barışın faturası, bir israil - Suriye anlaşmasının faturası 
Türkiye üzerinden çıkarılmak isteniyorsa, buna da Parlamento olarak şiddetle karşı olduğumuzu 
bir kez daha belirtmek istiyorum. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, sadece dış politikada değil; ama, iç politikada 
da bir erime süreci yaşıyor. Bunu üzülerek söylüyorum. Hükümet, aynı, altı giderek boşalan taşlar 
gibi, her an çökmeye hazlr bir görünüm içinde bulunuyor.' Bunun temel nedeni, Hükümete olan 
Parlamento desteğiyle, kamuoyu desteğinin giderek azalmasıdır ve Hükümet, biraz önce belirtti
ğim gibi, en önemli dış politika sorunlarında, Parlamentoyu da, kamuoyunu da bir kenara bıraka
rak, hatta kendi içinde bir normal tartışma düzenini bile sağlamadan, Sayın Başbakanın aldığı 
günübirlik kararlarla yürütülüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu sorunlardan, maalesef, en büyük zararı, en 
büyük darbeyi Parlamento alıyor ve Hükümetin, Sayın Başbakanın hataları, maalesef Parlamento
yu kamuoyu önünde sanık sandalyesine oturtuyor; ama, herkesi uyarmak istiyoruz: Parlamento 
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kurumunun yüceliği tartışılamaz. Hükümetlerin başarısızlıkları, hükümetlerin bu şekildeki olum
suz politikaları, hükümetlerin gidici olmaları, Parlamentonun aynı olumsuzlukla yüklü olduğu 
anlamını taşımamalıdır, taşımaz. Hükümetler gelir gider; ama kurumsal olarak Parlamento, Türki-
.ye Cumhuriyetinin kalbi olarak yaşamaya devam edecektir; bu konuda da kimsenin kuşkusu 
bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Çiller, Amerika'da önemli görüşmeler yaptı. Bu 
görüşmeler, şu ana kadar, Parlamentonun bilgisi dışındadır. Kendi Dışişleri Bakanının ne kadar 
bilgisi içindedir, onu bilemiyorum; ama, bu Parlamento bunları bilmek istemektedir. 

Türkiye'deki terörün, çok değişik ülkelerden desteklendiği bir gerçektir ve Türkiye bugün, 
özellikle Amerika Birleşik Devletlerinden en çok silah alan-ülke durumuna girmiştir. Acaba, bu 
terör, şu ana kadar, giderek işsiz kalma tehlikesinde olan Amerikan sanayiini besleyen bir başka 
yöntem midir, Türkiye'nin sırtından bir başka kazanç kapısı mıdır?.. 

, Bütün bunların, Hükümet tarafından, Parlamentomuz tarafından çok iyi değerlendirilmesini 
diliyorum. Özellikle, Somali'nin şu andaki durumu dikkate alındığında, artık Çevik Bir Paşa'nın da 
geri çekileceği göz önünde bulundurularak, 15 Şubat itibariyle, oradaki birliklerimizin Türkiye'ye 
dönüşünün sağlanması bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır ve bunun dışındaki bir tutum, 
bir uygulama, bu gensorunun gerçek sebebi haline dönüşecektir. 

Türkiye, kendi çıkarlarını, Amerika Birleşik Devletlerinin çıkarlarının üzerinde tuttuğu süre
ce, kendi Parlamentosundan ve kendi halkından gerekli desteği görecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talay, teşekkür ediyorum efendim. 

• Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cemal Şahin, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arka
daşlarım; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, muhalefet partilerinin, Hükümetin işlemleriyle ilgili, işlevleriy
le ilgili, yönetimiyle ilgili ve kamuoyundaki durumlarıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içtüzüğünün ve yasalarımızın verdiği imkânlar dahilinde, Hükümeti denetlemek amacıyla, gen
soru, Meclis araştırması, Meclis soruşturması gibi denetim yollarını kullanma hakları vardır ve 
tabiîdir, biz buna saygılıyız. 

' Bir kısım arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, muhalefet partilerimizin bu denetim yollarını 
kullanırlarken çok dikkatli olmalarının gerektiğinin altını çizmek istiyorum. 

Şimdi, gayri ciddî konularda, gensoru gibi çok cidd{ bir müesseseyi, zamanlı zamansız, yerli 
yersiz kullanarak bir yere varılmadığını ve siyasî hayattaki pek çok arkadaşımızın da bunun bilin
cinde olduğunu düşünüyorum. 

Gensoru önergesinin basılı metnini tamamen inceledim ve bu basılı metnin hiçbir maddesin
de, gerçekten, gensoruyu vermeyi gerektirir hiçbir olayın izahı yapılmıyor ye hiçbirinin somut bir 
delili, somut bir nedeni yok. Bu gensoru, tamamen soyut, basına yansıyan konuları derleyen, ya da 
ondan şüpheler kapan bir tutum içerisinde hazırlanmış. 

Ben merak ettim ve gensoruyu-veren sayın arkadaşlarımız buraya çıktıklarında acaba ne anla
tacaklar diye .konuşmalarını gerçekten çok dikkatle izledim. Bir sayın konuşmacının 30 dakikalık 
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konuşmasımn son bölümünden, bu gensoru önergesinin verilmesinin dört temel nedeni olduğunu 
öğrenmiş olduk. O dört temel nedeni de yazdım, zaten zabıtlara da geçti. Bunların her birini ayn 
ayrı incelersek işin içindeki püf noktası ortaya çıkıyor. Benim algıladığım ve çıkarttığım sonuca 
göre, işin içindeki püf noktası da şu: Arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı bir baş
vuruda bulunuyorlar ve bu başvuruda bazı taleplerde bulunuyorlar. Bu yazılı başvuruya, istedikleri 
zaman ya da istedikleri içerikte bir cevap verilmemesi üzerine de bu gensoruyu, âdeta onları pro
testo etmek ya da kızmak gibi bir nedene dayalı olarak bu önergeyi verdikleri anlaşılıyor. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Bu kadar ucuz mu yani?! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Niçin?.. Niçini şu: Çünkü, aslında, burada gensoru olacak 
konu, bir Meclis soruşturması, bir Meclis araştırması konusu olabilirdi; ama anlaşılıyor ki, sırf 
içtüzükteki gensoruya tanınan süreci, bir Meclis araştırması ya da Meclis soruşturması talebi gün
deme geldiği zaman, o zamanlamayı kullanamayacaklan için; esasında Meclis araştırması, hatta 
Meclis soruşturması olabilecek bir konuyu gensoruya çevirerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verdikleri anlaşılıyor. 

îşte şimdi, sebebi ve sonucu ne olursa olsun -ister zamanlama açısından olsun, ister içerik 
bakımından olsun- altını çizmek istediğim konu şu: Gensoru ciddî bir müessesedir. Gensoru mües
sesesini, bir Meclis araştırması ya da bir Meclis soruşturması gibi kullanmaya kalktığımız zaman, 
işte, o sizin de şikâyet ettiğiniz tablo meydana çıkar. Nedir o şikâyet ettiğiniz konu?.. Efendim, biz 
gensoru önergesi veriyoruz; ama Hükümet üyeleri gelmiyor, Parlamenterler gelmiyor... 

Değerli arkadaşlarım, gayri ciddî, gerçek bir sebebe dayanmayan, somut olayları nakletmeyen 
ve bize göre, Meclis araştırmasının konusunu bile teşkiletmeyecek böyle konularda, siz tutup, ger
çekten ciddî bir konu olan gensoru müessesesini böyle dejenere ederseniz sizi kim ciddiye alır?.. 

Ben çok merak ettim, bu konuda bir araştırma yaptım ve bu araştırmanın sonuçları da biraz 
önce geldi. Bunu şunun için söylüyorum: Biz hem muhalefette bulunduk, hem de şimdi iktidarda 
bulunuyoruz. Şimdi, iktidar kanadını oluşturan her iki parti de geçen dönemde, bildiğiniz gibi, 
muhalefet partileriydi. Biz o zaman da muhalefet görevimizi yaptık ve zamanın iktidarlarını kendi 
açımızdan ve lüzumlu gördüğümüz konularda denetledik. Gensoru da verdik, Meclis araştırması 
önergesi de verdik, Meclis soruşturması önergesi de verdik; yani, denetim hakkımızı kullandık. 

Şimdi, bir şey daha açıklamak istiyorum. Ben, 18 inci Dönem Milletvekili iken, aynı zaman
da Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Grup Yönetim Kurulu üyesiydim. Arkadaşlarımızın üzerine 
"gensoru" diye yazarak getirdikleri çok konuyu Grubumuzda görüşürken, arkadaşlarımızı çağırı
yor, "değerli arkadaşım, senin bu hazırladığın konu içerik itibariyle gensoru denilen çok ciddî bir 
müessesenin konusunu oluşturmaz; mümkünse, gel, sen bunu Meclis araştırması ya da Meclis 
soruşturması olarak değiştir" diyorduk. Arkadaşlarımıza iade ettiğimiz böyle çok önergeler olmuş
tur. Şimdi anlıyor ve görüyoruz ki, sırf muhalefetteyiz diye, rasgele her konuda gensoru, her konu
da gensoru... 

Bakın, müsaade ederseniz, iki rakam vereceğim: 18 inci Dönemde toplam 23 gensoru önerge
si verilmiş. Bu rakam, dört yıllık süreç içerisinde verilmiş. Buna dikkat edin, zabıtlara geçiriyo
rum. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Verene değil, verdirene bak. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — 19 uncu Dönemde, iki yıllık süre içinde verilen gensoru 
önergesi sayısı 25 tanedir. Yani, daha şimdiden katladınız. Sadece bununla bitmiyor; dikkat edin, 
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bizimle sizin aranızdaki fark çıkacak şimdi. 18 inci Dönemde gensoru önergelerinin hepsi redde
dilmiş, 19 uncu Dönemde de hepsi reddedilmiş; doğru. 

Şimdi, bir noktaya daha geliyorum. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Kabul edin de bir an evvel kurtulun. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla)— 18 inci Dönemde 34 tane genel görüşme önergesi gelmiş. 
Bakın, dört yıllık dönemde 34 tane genel görüşme önergesi gelmiş. Bu kadar ciddiyeti düşünebili
yor musunuz?.. Bunların 16 tanesi reddedilmiş, diğerlerinin tümü kadük olmuş. Yani, 34'ünü de 
görüşememişiz; 16 tanesi görüşülebilmiş, 16 tanesi de reddedilmiş ve öbürlerinin hepsi kadük 
olmuş. 

19 uncu Döneme, yani bizim bu döneme, şikâyet ettiğiniz şu iktidar dönemine bakalım. Onu 
da katlamışsınız; 38 tane genel görüşme önergesi gelmiş, 38 tanesi de görüşülmüş ve 25 tanesi 
kabul edilmiş. Şimdi farkı anladınız, değil mi?.. Geçen dönemde, dört yıl içinde görüşülen genel 
görüşme önergelerinin hepsi reddedilmiş, yarısı kadük olmuş; bu dönemde ise 38 tane genel görüş? 
me önergesi gelmiş, 25 tanesi kabul edilmiş, 13 tanesi de gündemdedir. Yani, demek ki bu İktidar 
sizi gayri ciddî kabul etmiyor; tam tersine, gerçekten değer görüyorsa, onları kabul ediyor." 

Şimdi Meclis soruşturmasına bakalım; aynı tablo orada da var. 18 inci Dönemde -dikkat edi
niz- sadece ve sadece 3 tane Melis soruşturması önergesi gelmiş ve üçü de reddedilmiş; 19 uncu 
dönemde ise 20 tane Meclis soruşturması önergesi gelmiş ve-bunların 6 tanesi kabul edilmiş, 13 
tanesi reddedilmiş. • 

Şimdi Meclis araştırmasına geliyoruz. Bu, daha büyük bir skandal. 18 inci Dönemde 79 öner
ge gelmiş; bunların 24 tanesi reddedilmiş, diğerlerinin tümü kadük olmuş. Şimdi, 19 uncu Dönem
de, şu ana kadar, yani iki yılda... ' 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Esasa gel. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Meclis zabıtlarına geçsin efendim. "Muhalefetim" demek, 
sorumsuzluk anlamına gelmez. Siz de şu Parlamentonun yönetiminde en az İktidar kadar sorumlu
sunuz, sorumsuzluğu kabul edemezsiniz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Somali'ye gel; Somali'den ne haber? 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Geleceğim, şimdi Somali'ye de geleceğim, hiç merak etme
yin. Somali konusunda size vereceğim cevaplar çok. 

Dikkat ediniz arkadaşlar, geçen dört yıllık dönemde 79 tane Meclis araştırma önergesi verili
yor; bunlardan 24 tanesi görüşülüyor ve geri kalanların hepsi kadük oluyor. 19 uncu Dönemde, 
yani bu dönemde ise toplam 146 tane Meclis araştırması önergesi verilmiş, bunlardan 40 tanesi 
görüşülmüş, 25 tanesi de kabul edilmiş. İnsaf!.. Rakamlar bu durumdayken "hâlâ muhalefet din
lenmiyor" diye Hükümeti, Bakanlar Kurulunu, Parlamentoyu ya da iktidar kanadını suçlamanın 
anlamsız olduğunu bu resmî belgelerle bir bir ortaya koymuş oluyoruz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Somali'den ne haber, Somali'den?.. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Yani, gayri ciddî olan iktidar değil, iktidar kanadı değil; gayri 

ciddîolan... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hiçbir ciddî tarafınız kalmadı. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla)— Tabiî, muhalefetin de tümünü kastetmiyorum, tenzih ediyo-
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rum; ama, görevinizi yaparken, hangi konunun Meclis araştırması, hangi konunun gensoru konusu
nu oluşturacağı konusunda daha dikkatli olmanızın altını çizmek için söylüyorum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Siz biraz ciddî olun. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, meselenin özüne geliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümetimize, asker gönderme izni verdiği zamanki zabıtları 
inceledim. Arkadaşlarım, her şey, konuşulurken zabıtlara geçiyor ve biz de alıp okuyoruz ve oku
yunca bir de bakıyoruz ki, olay, tamamen tersine... 

Somali olayına geliyorum. Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı, araştırmadan, soruşturmadan, 
bilgilenmeden ve sadece ve sadece canımız böyle istiyor diye, kafanızın içindekileri, basında yazı
lan çizilen köşe yazılarının ya da sudan haberlerin üzerine monte ediyorsunuz, buraya getiriyorsu
nuz. Olmaz o zaman; işte, başkaları da araştırıyor. 

Diyorsunuz ki, "Somali'ye asker gönderen tek Müslüman ülke Türkiye'dir." Zabıtlarda var bu. 
Biz de diyoruz ki, "tamamen yanlış; araştırmamışsınız, soruşturmamışsınız; bilgilenmeden geliyor
sunuz bu kürsüden konuşuyorsunuz." Şimdi orada askeri bulunan Pakistan, Müslüman ülke değil 
mi? 

AHMET DERİN (Kütahya) — Sen Pakistan'ın asker gönderdiğine ne bakıyorsun! Biz niye 
gönderdik?.. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sen bırak onu, zabıtlara bak zabıtlara... Şimdi o zabıtların tek
zibini okuyorum. 

Müslüman bir ülke olan Pakistan 5 003, Fas 1 346 asker göndermiştir. Okumaya devam edi
yorum: Bangladeş, Müslüman bir ülkedir, 948 asker göndermiştir; Malezya, Müslüman bir ülke
dir, 871 asker göndermiştir; Suudi Arabistan, Müslüman bir ülkedir, 678 asker göndermiştir; 
Mısır, Müslüman bir ülkedir, 539 asker göndermiştir; Türkiye 300 asker göndermiştir; Kuveyt 
Müslüman bir ülkedir, 156 asker göndermiştir; TunuSj Müslüman bir ülkedir, 142 asker gönder
miştir. , 

Şimdi, "Oraya asker gönderen tek Müslüman ülke Türkiye'dir" diyorsanız, buna kim inana
cak?.. Ne oluyor o zaman?.. Gerçek dışı bilgilendirerek kamuoyunu yanıltmak, konuyu çarpıtmak
tır bu. Bundan başka hiçbir anlam çıkmaz. Bu bir; bunun altını çiziyorum. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Somali'ye asker göndermeden belli miydi onlar? 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir defa, olayları doğru aktaralım; onun takdirini Yüce Heye
timiz yapar, onun takdirini kamuoyu yapar. 

AHMET DERİN (Kütahya) — İzin alındığında belli miydi onlar? 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Önce dinlemeyi bilelim. Ben sizin bütün yanlışlıklarınızı 
sabırla şurada dinledim, siz de dinleyin. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Saptırıyorsun meseleyi. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Önce dinlemeyi öğrenin. Dinlemeyi öğrenemiyorsanız, sizin
le anlaşmamız mümkün olmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Kürsüyü iyi kullanalım. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi dikkat ediniz: Bir Müslüman ülke düşünün, insanlığın 
21 inci asra ayak basmaya hazırlandığı bir dönemde.hayatı, tarihî açısından yirmibeş, otuz yıllık 
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bir zaman içerisinde yoğun bir süreç içerisine girmiş; bir tarafta iç çatışmalar; -bir tarafta hükümet
ler gelmiş, tutunamamışlar yani, isyanlar, ayaklanmalar, iç çatışmalar sonucu kan gövdeyi götürü
yor, diğer taraftan, hiçbir şeyden haberi olmayan, günahsız sivil halk, insanlar açlıktan ölüyor... 
Radyo ve televizyonlardan izliyorsunuz, basında izliyoruz, dünya kamuoyunda izleniyor ve bu 
insanların sayısı da 2 milyon civarında... 

Önergede var, kendiniz söylüyorsunuz; gerçek de öyle, "her gün bu ülkede, açlıktan 300 ila 1> 
000 kişi ölüyor" diyorsunuz. Bir defa 300 kişi değil, 1 000 kişi diyelim; çünkü, 300 İla 1 000 kişi 
arasında olmaz, ya 300 kişidir ya 1 000 kişidir, ya da ikisini toplar ortalamasını alırsınız,"650-700 
kişidir. 

AHMET DERİN (Kütahya) — istatistikleri sen mi'tutuyorsun?! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — "Önergeniz yanlış" diyorum ben. Önce önergenizi düzeltin. 
Ya 1 000 kişidir ya 300 kişidir; "300 ila 1 000 kişi.." olmaz. Önce, bir önerge yazmayı öğrenelim. 
Bir defa bu, teknik bir hatadır: Ya 300'dür, ya 1000'dir ya da ikisini toplarsınız, ortalamasını alırsa 
nız. Ben, "1000" diyorum; çünkü, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararın içeriğinde bu var. 
Her gün bu ülkede, Somali'de, açlıktan 1000 insan ölüyor, 1000 insan... Müslüman bunlar!.. 

Şimdi ne yapacaksınız?.. "Varsın ölsün" diyeceksiniz. Eğer sizin görüşünüzden hareket eder
sek, "varsan ölsün kardeşim; ne olmuş! Açlıktan ölü versin, kendilerini düzelti versinler -
afedersiniz- gözleri kör mü?.. (RP sıralarından gürültüler) 

Hayır, işte olay o değil... iş bununla da bitmiyor; Birleşmiş Milletlerin ya da diğer ülkelerin 
kendiliğinden gönderdikleri yardımlar, bu muhtaç insanların eline geçmiyor. Ne oluyor?.. Çeteler, 
hükümete karşı savaşıyorken, kendi aralarında savaşıyorken, çeşitli ülkelerden gelen bu yardımları 
çarçur ediyorlar. Zorla alıyorlar, iç piyasada pahalı olarak satıyorlar; hatta basında yazılanlar doğ
ruysa, birtakım şirketler kurulmuş, bu mallar ihraç ediliyor. 

Arkadaşlarım, burada iki şık var; ya buna seyirci kalacaksınız ya da bunu önleyeceksiniz. 
Nasıl önleyeceksiniz? Çağımız globalleşme çağı... Çağ değişiyor; çağın koşullan, artık, sizin, 
benim dediğim çapta ya da seviyede gitmek zorunda değil. Olaylan takip ettiğiniz zaman, bunlann 
ya peşinden ya ortasından gidemezsiniz; cenaze misali "içinde olma da nerede olursan ol" da diye
mezsiniz; böyle bir kıstas yok... 

AHMET DERÎN (Kütahya) — Sen çağın gerisindesin be, dünyadan haberin yok! 
CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Demin söylediğim, her gün radyoda söylenen, televizyonda 

gösterilen o et-kemiğe bürünmüş insanlann manzarası karşısında bütün dünya ayaklanmış, "çare" 
diye bağırmış... Bu, Amerika'da da böyle olmuş; Amerika'da, o zaman yapılan kamuoyu yoklama
larında, yüzde 80'lik bir çoğunluk, Amerika'nın buna müdahalesini öngörmüş. Birleşmiş Milletler 
bir karar almış, bu karar üzerine de buraya asker gönderilmiş. Nedir buradaki amaç? Açlık ölü
müyle karşı karşıya bulunan 2 milyon insanı kurtarmak. 

AHMET DERİN (Kütahya)— Vay be! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi olay bu, olayın özü bu, arkadaşlanm. 

Şimdi, siz, böyle bir iyi duyguya dayanan, gerçekten ölümle pençeleşen milyonlarca insanın 
kurtanlması gerekirken, o eylemleri destekleyen insanlann ya da devletlerin karşısına "niye buraya 
çıkanyorsun, burada petrol var, burada uranyum var" düşüncesiyle çıkarsanız, burada kimseyi 
inandıramazsınız. 
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ALI OĞUZ (istanbul) — Vay Amerikancı Cemal vay! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir meseleyi, bu kadar kutsal bir olayı, insan sağlığıyla, insan 
ömrüyle direkt olarak milyonlarca insanı ilgilendiren bir konuda siz gelir burada gayri ciddî şeyler 
konuşursanız, gerçekten kimse de sizi dinlemez. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yeni mi Amerikancı oldunuz?! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Tabiî sabırsızsınız; çünkü, sizin burada söylediklerinizin tek 
tek tersi söyleniyor, açıklıyoruz ve ispat ediyoruz belgelerle. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yeni mi Amerikancı oldun?! 

» CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Amerika da Amerika... Biz sizin Amerika'ya nasıl baktığınızı 
biliyoruz. Biz otuz sene, otuzbeş sene, kırk sene evvel bu memlekette, "go home" dedikleri zaman, 
nasıl kanlı pazarları düzenlediklerini de biliyoruz. Biz bunları hep beraber yaşadık, geldik... 

Siz burada gelip "Amerika go home"lar gibi, böyle desteksiz konuşmanızı... Herkes burada 
kimin ne oynadığım biliyor. Herkesin bu kürsüye gelip konuştukları zabıtlara geçiyor, biz onların 
hepsini biliyoruz. 

Şimdi gerçeklere gelelim. Arkadaşım, "buraya asker gönderen ülkelerin tümü askerlerini 
çekiyor" diyor. Oysa, devletin elimizdeki resmi kayıtlarına göre, hiçbir devlet -oraya yaklaşık on 
ay önce gönderilen asker sayısına göre söylüyorum- oradan askerini çekmiş değil. "Efendim, çek
meyi düşünüyorlar. İşte, Fransa düşünüyor, Amerika düşünüyor, Belçika düşünüyor, İtalya düşü
nüyor." 

> ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Siz de düşünün. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlarım, elbette bizde de düşünenler var. O memleket

lerde de demokrasi var, o memleketlerde de insan haklan var, o memleketlerde de muhalefet parti
leri var, elbette öyle düşünenler olabilir; ama, oradan hiçbir asker çekilmemişken, bu kürsüye 
çıkıp, "oraya asker gönderen bütün ülkeler askerlerini çekti, bizim Hükümet çekmiyor; ben Hükü
met hakkında gensoru vereceğim" diyorsunuz. Hayret, doğrusu hayret, inanın hayret! 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Okumamışsın gensoruyu. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Gensoru ne yapacak? Bu Hükümet, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin verdiği bir karan -dikkat ediniz- Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği bir izni ina-
faz etmiş; yani gereğini yapmış. Eğer -benim Ölçütlerime göre- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
vermiş olduğu o izni kullanmayan Hükümet haklcında gensoru verseydiniz doğruydu; ama, burada 
olay öyle değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümete bir yetki vermiş, Hükümet de bu yetkisi
ni, o verilen izin sınırlan içerisinde kullanmış, sadece ve sadece -ki 31 devlet arasında 16 ncı sıra
dadır- 300 asker göndermiş. İşin bir boyutu daha var. 300 asker göndermişiz ama, Birleşmiş Mil
letler oraya gönderilen kuvvetlerin başına da Türk kökenli bir korgenerali komutan tayin etmiş. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Çavuş yapmış onların başına(!) 

CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Şimdi, bizim bununla gururlanmamız gerekirken, arkadaşlan-
mız tutuyorlar, burada olayı çarpıtmak suretiyle, sanki Türkiye uluslararası platformda çok hafife 
alınmış, saygısız bir pozisyonda, haysiyeti düşürülmüş, -onlann tabiriyle söylüyorum- "uşaklık" 
politikalan... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yapılanlar karşısında hiç utanmıyor musunuz? Hiç ar dama
rınız yok mu? 
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ben, o "uşaklık" kelimesini, gelmiş geçmiş hiçbir cumhuriyet 
hükümetine layık görmüyorum. (SHP ve DYP sıralarından'"Bravo" sesleri, alkışlar) Hiçbir cum
huriyet hükümeti, uşaklık politikaları gütme uğruna asker göndermez, başka bir devletin emir ve 
talimatlarını yerine getirmez. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Uşaksın! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Burada, bu uşaklık kelimelerini, biz, zapta geçmemiş kabul 
ediyoruz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak. . , 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yapılanlara karşı utanmıyorsunuz? Tekrar söylüyorum, uşak
sınız. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Onlar zapta geçiyor, onun hesabını sorarım ben sana, onun 
hesabını sorarım; ben avukatım... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Uşak sizsiniz, siz Arap uşağısınız. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Aynen söylüyorum. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Aynen ben de iade ediyorum size. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet,aynen söylüyorum. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, arkadaşlar, Türkiye, uluslararası camianın bir üyesidir. 
Türkiye, uluslararasında cereyan eden kural ve kaidelere sırt çeviremez. Bir kere, dünya bir tarafta 
globalleşiyor; Türkiye, Bosna'da ve Azerbaycan'da cereyan eden olaylar sebebiyle Birleşmiş Mil
letlerin oraya asker göndermesini talep ediyor; asker gönderme kararı aldığı takdirde, Türkiye, o 
askerî gücün içinde yer almayı talep ediyor, bunu söylüyor. Bunu yapmadığımız için suçlanıyor
duk; şimdi gelmişler, burada "niye asker gönderiyorsun?" diye bizi suçluyorlar! 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)— Bosna-Hersek ne oldu? 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Yarın Bosna'ya, Azerbaycan'a ya da herhangi başka bir ülke
ye, Birleşmiş Milletler, asker gönderme kararı aldığı zaman, Türkiye onun içerisinde yer alacak, 
ama Somali'de almayacak?(!) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne zaman uyanacaksınız?! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bu çifte standarttır, çifte standartlıktır, başka hiçbir özelliği 
yoktur. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne zaman uyanacaksınız? Daha hâlâ uyuyorsunuz, hayalde
siniz!.. v • ' 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir ülkede meydana gelen çatışmalar dünya sulbünü sağlaya
caksa, Türkiye ona katkıda bulunmak 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, konuşmanızı toparlamanız için 2 dakika daha konuşma süresi veri
yorum. * 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası camianın bir üyesidir; dün
yada cereyan eden koşullara sırt çeviremez, Bosna-Hersek'te ayrı, Somali'de ayrı, çifte standartlı 
bir politika izleyemez. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Birleşmiş Milletler izliyor ama!.. 
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CEMAL ŞAHÎN (Devamla) — Bu nedenle diyorum ki, bir defa, bu gensoru önergesinin 
konusu yoktur. Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu kararlan infazın öte
sinde ve onun sınırlarını geçen hiçbir eylem ve işlemi söz konusu değildir, dünyada takip ettiğimiz 
uluslararası politikalara uygundur. Hatta, tam tersini söylüyorum, bir Türk paşasının, bir Türkün 
özellikle o komuta heyetine tayin edilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum, Hükümeti kutluyo
rum ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bu önergeye menfi oy vereceğimizi belirtiyor, Yüce 
Parlamentoyu saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Başka bir şey yapamazsın zaten sen! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sana verilecek cevap çok; ama, zaman 20 dakikayla sınırlı. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Belki bir bakanlık verirler artık sana!.. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Belki bir bakanlık da sana düşer!.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nasıl olsa bir hükümet değişikliği olacak yakında... 

BAŞKAN — Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'e söz veriyorum. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Refah Partisi Grubu tarafından Sayın Başbakan ve Hükümet için verilen Somali'yle ilgili gensoru 
önergesi konusunda Hükümetin görüşünü belirtmek için huzurunuzdayım; hepinize saygılar sunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, tabiî konuşmacıların büyük bir bölümü, özellikle muhalefet grubu arka
daşlarımız, Somali dışında her şeyi konuştular; ne Kıbns kaldı ne Azerbaycan kaldı ne Amerika 
seyahati kaldı... Hep söylüyorum, tabiî, bu da gazetelere bakarak, gazetelerin satırbaşlarına göre 
konuyu iç politika aracı haline getirmenin bir sonucudur. 

Somali konusunda gensoru önergesi görüşülüyor, hiçbir gerçeğe dayanmayan bazı iddialarla 
herşey konuşuluyor... Örneğin, Sayın Talay'ın hiçbir görüşüne cevap vermeyeceğim; çünkü, hiçbi
risi gerçeğe uygun olmayan ve kendisinin yarattığı birtakım soyut iddialarla, burada bir komplo 
teorisi kurdu, ona göre görüşlerini ileri sürdü; o bakımdan kendisine hiçbir şey söylemeyeceğim. 
Somali'yle ilgili birşey söylemedi; galiba sonradan bir veya iki cümle söyledi. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Siz, Mecliste Somali hakkında ne zaman 
bilgi verdiniz? Bu konuyla ilgili haberleri hep yabancı basından izliyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri döneminde hiçbir hükümet, bizim Hükümetimiz kadar, Parlamentoya dış 
politika konusunda bilgi vermemiştir; onu ben rakamlarla da ispat ederim. Hiçbir hükümet, hiçbir 
dönemde bu kadar çok bilgi vermemiştir ve Parlamentoda hiçbir dönemde dış politika bu kadar 
çok konuşulmamıştır. Onun için, bunlar doğru değildir. 

Sayın Başkan, Somali.nüfusunun tamamına yakını Müslüman ve bizimle tarihten kaynakla
nan yakınlığı olan bir ülkedir. 1969 yılında bağımsızlıkla birlikte gelen Siad Barre, 1970'Ii yıllara 
kadar ülkeyi yönetmiş; ancak, izlediği yanlış politikaların da etkisiyle Somali, 1980'li yılların 
başından itibaren giderek yoğunlaşan, ekonomik, toplumsal ve siyasî sorunlarla karşı karşıya kal
mıştır. Tabiî, bu arada, komşusu Etiyopya ile girdiği bir savaşı kaybetmiş ve savaşın etkisiyle, içe
rideki ekonomik ve toplumsal sorunlar daha da yoğunlaşmıştır. Bu arada kendisinde bu kadar 
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yoğun sorunlar varken, komşusu Etiyopya'ya karşı da katı bir politika izlemiş, oradaki yönetime 
karşı muhalefeti desteklemiş ve Etiyopya'daki güçlerle birlikte organik bir bağ içine girmiştir. 
Tabiî, sorunlar büyüdükçe, Somali içindeki değişik siyasî görüşteki muhalefet gruplarının hepsi 
yönetime karşı birleşme yoluna girmişlerdir. Nitekim, Somali'nin Etiyopya ile anlaşma yapmasın
dan sonra, Somali Ulusal Hareket'c mensup gruplar, Somali'ye girerek kuzeyden güneye doğru 
ilerlemeye başlamışlardır. 

Hükümet başlangıçta bu hareketi durdurabilmiş; ancak, çatışmalar 1988 ve 1989 yıllarında 
artarak devam etmiştir. Bu yıllarda Somali'nin içinde ve dışında birçok sayıda örgüt, cephe ve parti 
şeklinde muhalefet grupları oluşturmuşlardır. 

1989 yılında, bir yandan ülkede iç çatışmalar sürerken, bir yandan da muhalefet gruplarının 
Somali Ulusal Hareketi öncülüğünde birleştirilmesi yönüne gidilmiştir. 

Mevcut yönetim, bu karışıklıklara, demokrasiye girerek çözüm bulmaya çalışmış; ancak, bu 
da sonuç vermemiş, silahlı çatışmalar devam etmiş ve 1991 yılı başlarında, Birleşik Somali Kong
resine mensup silahlı gruplar Mogadişu'yu güç kullanarak ele geçirmişlerdir ve o güne kadar cum
hurbaşkanı olan Siad Barre de Kenya'ya kaçmış, böylece Somali Demokratik Cumhuriyeti de, bir 
anlamda, fiilen tarihe karıştırmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanının kaçışından sonra bir otorite boşluğu doğmuş, çeşitli klan, kabile, 
yönetimi ele geçirebilmek için kanlı mücadele içine girmişlerdir. Barre'nin ülkeyi terk etmesinden 
sonra Birleşik Muhalefetçe, cumhurbaşkanı.olarak atanan Ali Mahdi, Birleşik Somali Kongresi 
fraksiyon lideri General Aidid tarafından tanınmamış, Güney Somali'de de Siad Barre'nin damadı 
General Morgan ve ona bağlı Albay Omarjess birlikleri isyan çıkarmışlardır. Bu çatışmalarda, ikti-

.dar mücadelesinde, ülke, görülmemiş bir kargaşa içine düşmüş, kanlı olaylarla birlikte tamamen 
tahrip olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Birleşmiş Milletler harekâtından önce Somali'de son 
derece vahim bir insanlık trajedisi hüküm sürmekte idi. Tabiî, trajedi, yalnız Somali'de yok; arka
daşlar söylediler; Bosna'da, Azerbaycan'da var, başka yerlerde de var; ama bugün Somali'yi konu
şuyoruz. 

Açlıkla, yoksullukla karşı karşıya bulunan bu Müslüman ülkeye gönderilen insanî yardımlar, 
gıda maddeleri, tıbbî malzemeler, çeteler, tarafından yağma ediliyor ve halka ulaşmıyor.. Aç, 
susuz, bakımsız ve ilaçsız çocuk görüntülerini, bütün dünya üzüntü ve çaresizlik içinde televiz
yonlardan izlemekteydi... . 

-Değerli milletvekilleri, yalnız açlıktan ölenlerin sayısı 300 bin kişiye ulaşmıştı. Böylesine bir 
faciayla Somali karşı karşıya idi ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde, 5 yaş altındaki çocuk
ların, önümüzdeki dönemde yaşama olanağının bulunmadığı raporlarla ortaya konulmuştu. 

Bu duruma, Birleşmiş Milletlerin kayıtsız kalması beklenemezdi. Dünyada tepkiler arttı, dün-, 
yada buna karşı büyük tepkiler doğdu ve durumun giderek ağırlaşması karşısında 3 Aralık 1992'de 
794 sayılı Güvenlik Konseyi Kararıyla Somali'ye güç göndermeye karar verildi. 

Karar, Somali'de güvenli bir ortam oluşturması için askerî önlemlerin alınmasını öngörmekte 
ve bütün üye ülkeleri Somali'ye askerî güç göndermeye davet etmektedir. 

Bazı arkadaşlarımız, "yardım gönderilseydi" diyor. Değerli arkadaşlarım, aylarca günlerce 
yardım gönderildi; ama, yerine ulaşmadığı için, bunlar yağma edildiği için, askerî güç göndermeye 
çalışıldı. Eğer, askerî güce ihtiyaç olmasaydı, tabiî ki, Kızılay giderdi; Kızılhaç teşkilatlan giderdi; 
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ama bunların çözüm olmadığı görüldüğü için, Birleşmiş Milletler bu karan almak zorunda kaldı. 

Sayın milletvekilleri, amaç, elbette ki, insanî amaç; ancak, Somali'de o dönemde silahlı bir 
çatışma olduğu da unutulmamalıdır. Sorun, sadece yardım göndermek ve dağıtmak değildi; bunun 
güvenli bir biçimde yerine getirilmesi gerekiyordu. Kuşku yok ki, bazı askerî önlemler alınmadan, 
çatışmalar durmadan, barış ortamı sağlanmadan, yardımların amacına ulaşması mümkün değildi. 

Birleşmiş Milletlerin bu çağrısına olumlu yanıt vermeyi uygun gören Hükümetimiz, konuyu 
Yüce Meclise getirmiş ve Yüce Meclis, 8 Aralık 1992 tarihinde 214 sayılı Kararla, "Somali'de sulh 
ve güvenin yeniden tesisine katkıda bulunmak üzere, lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe 
takdir ve tespit edilmek kaydıyla..." Somali'ye kuvvet göndermek için Hükümete izin vermiştir; 
Hükümet de bu yetkiye dayanarak, 320 kişilik, kendine yeterli bir müfrezeyi Somali'ye yollamıştır. 
Birliğimiz, 7 Ocak 1993 tarihinden beri orada görev yapmaktadır. 

Ayrıca, Somali'deki açlığı gidermek üzere, Kızılay aracılığıyla da Somali halkına önemli mik
tarda acil yardım gönderilmiştir. Bu çerçevede gıda, ilaç, tıbbî malzemelerden oluşan 4 milyon 
370 bin dolarlık -yani bugünkü değerle 60 milyar liraya yakın- malzeme, Kızılay tarafından mayıs 
ayında Somali'ye gönderilmiştir. Bu çerçevede, daha önce, 1986 yılında da 1 milyon dolarlık insa
nî yardım Somali'ye gönderilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Refah Partisi Grup Başkanvekili, gerçekten bazı yanlış değerlendirme
lere dayanarak burada görüş belirtti. Burada konuşulanlar zabıtlara geçiyor ve bunları bütün halkı
mız duyuyor. Örneğin: "Sadece Türkiye ve Pakistan Müslüman ülke olarak Somali'ye güç gönder
diler" dediler. 

Sayın Şahin belirttiler; Müslüman 10 ülke güç göndermiştir ve bugün Müslüman ülkelerin 
Somali'de bulundurdukları güç sayısı 10 binin üzerindedir ve halen de Somali'de 32 ülkenin gücü 
bulunmakktadır. Yani, böyle yanlış rakamlara dayanarak, yanlış izlenim vererek bir sonuç çıkar
mak, hiçbir şekilde doğru değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gensoru, önemli, hem de çok önemli bir denetim aracıdır. 
Hem üyelerin hem grupların, bu aracı, gerektiğinde kullanmaları da doğal haklarıdır; ancak, bu 
gensorunun veriliş amacına da, gerekçesine de katılmak mümkün değildir. Ben, halen bu gensoru
nun veriliş amacım da anlamış değilim. Çünkü, Hükümete, bu ülkeye kuvvet gönderilmesi için 
Yüce Meclisin Anayasa,çerçevesinde vermiş olduğu izin konusunda sizin oyunuz olmayabilir; 
ama, bunun içinde sizin oyunuz yoktur diye, Yüce Parlamentonun almış olduğu karan geçersiz mi 
sayıyorsunuz? Yüce Parlamento, Hükümete yetki vermiş, izin vermiş; Hükümet, o izne dayanarak 
-o yetki de halen geçerlidir- o yetkiye dayanarak Somali'ye güç göndermiş, Hükümet hakkında, 
"niçin gönderdiniz?" diye gensoru veriyorsunuz! Böyle gensoru olur mu?! 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhtevası değişmiş... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bu konunun bir daha değerlendirilme
si istenebilir. Bu, elbetteki, hakkınızdır. Gelişmeler hakkında genel görüşme açılması istenebilir; 
araştırma istenebilir, "bıınlan, gelin bir daha konuşalım, değerlendirelim" denebilir; bütün bunlar 
doğrudur; ama, böyle bir konunun gensoru olarak buraya getirilmesini, -bunca yıldır Parlamento
dayım- gerçekten anlamış değilim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Bakan, dört tane sebep saydık... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Senin sebebin sebep değil ki; kendi 

sebebin o! 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Öyle mi?.. Onları sebep saymıyor musun? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tüm diğer kuruluşlar gibi, Birleşmiş Milletler de, kendini yeni koşullara göre yapılandırmak zorun
dadır. Gerçekten, küçük büyük demeden, tüm üyelerinin saygı duyacağı gerçek bir Birleşmiş Mil
letler, hepimizin özlemidir. Birleşmiş Milletler, gerçek anlamda Birleşmiş Milletler olmalıdır. Bu 
konuda çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeliyiz. 

Şimdi, o konuda da Sayın Grup Sözcüsü, benim Güvenlik Konseyinde yaptığım konuşmadaki 
yarı daimî üyelik konusunu anlayamadığını söyledi. ' 

Eğer çok iyi değerlendirirseniz, şu anda Birleşmiş Milletlerde neler konuşulduğunu ve gün
demde Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması olduğunu görselerdi veya öğrenselerdi, 
bunun da gündemde olduğunu görürlerdi. Şu anda Birleşmiş Milletlerin gündeminde, Güvenlik 
Konseyinin de, Birleşmiş Milletlerin de yeniden yapılanması vardır. , 

Türkiye'de, resmen bunun nasıl olması gerektiği konusunda kendi görüşünü belirtmişi. Türki
ye, "Güvenlik Konseyinin yapısını değiştirmeden, Güvenlik Konseyine yeni bir yapı getirmeden 
bunun etkili hale gelmesi söz konusu değil" diyor. Bizim" önerdiğimiz, bölge ülkelerinin bir araya 
gelerek ve dönerli bir biçimde, Güvenlik Konseyi üyesi olmalarıdır. Yani, sadece oylamayla dar
madağınık bir Güvenlik Konseyi üyeliği değil, bölgelerin bir araya gelerek yarı daimî üyelik siste
minin getirilmesidir. Bu, bir öneridir; bu öneri, Birleşmiş Milletlerin gündeminde görüşülecektir, 
ilgili komisyonda tartışılıyor; fakat sayın sözcü bunu, "bu nereden çıktı?" diye bir eleştiri konuşu 
yaptı! 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Niye daimî olmuyoruz?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETİN (Devamla) — Sen iktidara geldiğinde daimî yapar
sın Sayın Kazan! ' . ... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Niye daimî olmuyoruz da yarı daimî oluyoruz? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir şeyi kabul 

etmek lazım. • 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)— Tabiî, daimî olacağız; ya olacağız ya çıkacağız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Birleşmiş Milletler iyidir, kötüdür; 
ama, kurulduğu zaman 51 olan üye sayısı, bugün 184'e çıkmış ve halen de birçok sorunların çözü
münün beklendiği bir kuruluş. Özellikle son zamanlarda barış gücü operasyonları yönünde önemli 
adımlar atan bir kuruluş haline gelmiştir. Bu faaliyetlere katılım, ülkelerin, dünya sorunlarına ilgi
lerinin, sorunların çözümüne katkıda bulunma iradelerinin bir tür göstergesi olarak alınmalıdır. 

Bu hareketlere katılım, uluslararası deneyim açısından da önemlidir. 
Somali'ye yaptığımız katkı, bunların yanında, bazı üyelerimiz eleştirseler de, bir generalimi

zin komutanlık görevini alması son derece önemlidir ve biz bunu gururla karşılıyoruz. Elbette ki, 
32 ülkeden oluşan, çok değişik ülkelerden ve iklimlerden gelen askerlerin komutanlığını yapmak o 
kadar kolay değildir; elbet buna eleştiriler gelir. Özellikle askerleri ölen ülkelerin kamuoylarından, 
kendi yetkililerinden elbette tepkiler ve eleştiriler gelebilir; ama, hiçbir zaman bu, Çevik Bir Paşa
nın yaptığı görevi küçümsetmemelidir ve Çevik Bir Paşa, orada son derece önemli bir görev yap
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ne oradaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü ne de başka ülkelerin silahlı 
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kuvvetlerinin gücü, kendi ülkelerine bağlı değillerdir. Oradaki görev sırasında, bu güçler Birleş
miş Milletlere bağlıdır. Yani, Somali'deki bu harekâtın basan ve başansızlığmın faturası da, onuru 
da Birleşmiş Milletlere ait olacaktın O nedenle, "şu ülke böyle yaptı, bu ülke böyle yaptı" şeklinde 
bir husus söz konusu değil. Bu, Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir harekete katılmadır ve bunun 
bütün sorumluluğu da Birleşmiş Milletlere ait bulunmaktadır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onur, Birleşmiş Milletlerin ise, Çevik Bir Paşaya ne kalıyor? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Çevik Bir Paşa, Birleşmiş Milletlere 
bağlıdır. İşte, siz daha onu bile öğrenememişsiniz, ben ne yapayım(!) Ben atamadım ki onu, Çevik 
Bir Paşayı Türk Hükürneti atamadı; Çevik Bir Paşa, maaşını da," yetkisini de, görevini de, her 
şeyinijBirleşmiş Milletlerden almaktadır. O bakımdan, bize bağlı değil... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bize ne kalıyor? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETİN (Devamla) — Bize generalimiz kalıyor; eğer şen 
beğenmiyorsan!.. 

Değerli arkadaşlanm, Somali'de her şeyin mükemmel gittiği söylenemez. Özellikle, güçler 
arasında iktidar mücadelesi hızla devam etmektedir. Bunun sonucu olarak da, mayıs ayından bu 
yana 60'ın üzerinde, 70 dolayında -ve bunlann içinde birinci sırada Pakistan, ikinci sırada da Ame
rika Birleşik Devletleri askeri olmak üzere- asker yaşamını yitirmiştir. Bu da, tabiî, dünyada çeşit
li şekilde tepkilere yol açmaktadır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Somali'de kaç kişi ölmüştür Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Somali'de ölenlerin sayısının da 300 
civannda olduğu söylenmektedir. ' ' -

Değerli arkadaşlanm, haksızlık yapmamak gerekir. Bunun yanında Somali'deki Birleşmiş 
Milletler opcrasyonlan başanlı olmuştur. Şimdi, ö uygulama sırasında elde edilen bazı sonuçlan 
kısaca belirtmek istiyorum. Ülkede açlık büyük ölçüde sona ermiştir. Mogadişu Limam ve Havaa
lanı tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede de önemli miktarda yardım malzemesi Somali'ye 
ulaştınlmıştır ve ulaştınlmaya devam edilmektedir. Bunlann, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, 
mevcut karayollannda güvenlik büyük ölçüde sağlanmıştır. Bunun yanı şıra, imar ve geliştirme 
çalışmaları da hızla yapılmaktadır. Somali'nin kuzey bölgesinde döşenmiş olan mayınlann büyük 
bir kısmı temizlenmiştir. Yerel polis, örgütlenmeye başlamış, bazı şehirlerde polis operasyonlany-
la duruma hâkim hale gelmiştir. Olaylar sırasında kaçan halkın büyük bir çoğunluğu yerlerine dön
müştür; tanm üretimi ve ticarî faaliyetler ülke genelinde yeniden başlamıştır; ulusal siyasî meka
nizmanın oluşturulmasında temel taşlan teşkil edecek mahallî meclislerden bir kısmı, kurulma 
çalışmalanna başlamışlardır; silahtan anndırma operasyonlan devam etmektedir; Güney Mogadi
şu'da General Aidid'in karışıklıklan hariç, büyük ölçüde güvenlik sağlanmıştır; yeniden kurulmak
ta olan mahkemeler, ülke genelinde yakında hizmete başlayacaklardır. 

Görüldüğü gibi, bazı çatışmalar olsa da, istenen hedefe tam ulaşılmamış olsa da, bu operas
yondan, bu hareketten büyük ölçüde basan sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bazı sözcülerin belirttiği gibi, henüz hiçbir devlet, gücünü oradan çek
memiştir; bunlar konuşulmaktadır, Türkiye'de de konuşuluyor, değerlendiriliyor. Ülke menfaatinin 
gerektirdiği kararlar zamanında alınacaktır. 

Hiç kimse Çevik Bir Paşayı, daha önce çekme karan vermemiştir. Bunlar nereden çıkıyor, 
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nasıl haber alınıyor onu bilemem. Orada Çevik Paşanın görev süresi 16 Şubat 1994'te sona ermek
tedir; o tarihte ya görev süresi uzatılacak ya geri gelecek ya da yerine başka bir komutan atanacak
tır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı sözcülerin, gensoru konusunda söyledikleri bazı 
yanlışları düzeltmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) / . , ' ' 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — "Bosna-Hersek'e kuvvet gönderilme
miştir" denildi. 

Bosna-Hersek'e, Türkiye, Birleşmiş Milletler talep ettiği takdirde -yazılı olarak da Genel Sek
retere başvurmuştur- asker gönderir. Kaldı ki, Parlamentodan alınan o karar da boşuna alınmamış
tır. O karara dayanılarak, 18 tane F-16 uçağı bugün İtalya'da uçma yasağına katılmaktadır. Parla
mentonun, Bosna ile ilgili aldığı karara dayanılarak 18 adet F-16 uçağı gönderilmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ona rağmen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Eğer bugün, Birleşmiş Milletler ya da 
başka bir uluslararası kuruluş isterse, Hükümet olarak Somali'ye de Azerbaycan'a da ve başka bir 
yere de güç göndermeye, asker göndermeye hazırız. Bunu, Yüce Parlamentonun huzurunda bir 
kere daha açıklıkla belirtmek istiyorum. 

Sayın Kazan, konuşmasının başında, "uranyum var, petrol var; Amerika onun için gidiyor, 
dünya onun için gidiyor; bizim ne işimiz var" dedi, sonunda da, "Glinton baklayı ağzından çıkardı 
ve Amerika askerlerini geri çekiyor" dedi. 

O zaman, uranyum ve petrol varsa, neden sonunda baklayı ağzından çıkardı da 31 martta 
askerlerini geri çekmeye karar verdi? Bu konudaki çelişkinin takdirini size bırakıyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Amerikan halkına sor; Amerikan askerlerinin cesetleri 
sokaklarda çekiliyor... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Ben, söylenmemesini çok ümit etti
ğim; fakat her seferinde söyledikleri, "uşaklık politikasını" reddediyorum. Bu, Meclise saygısızlık
tır, hükümetlere saygısızlıktır; bu, Parlamentonun yerdiği oya saygısızlıktır. Bu nedenle, Sayın 
Kazan'a bu lafı yakıştıramadım ve bununla bu Hükümeti kastediyorsa, bunu aynen kendilerine 
iade ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) • . 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Politikanızı değiştirin, takdir edelim; yoksa bu çizgide 
devam ederseniz yine söyleriz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, lütfen efendim... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Yapılan masraflara da Birleşmiş Mil

letler katılmaya başlamıştır. Bunun 1 milyon doların üzerindeki ilk ödemesi de yapılmıştır, yani 
mayıs ayından sonraki masrafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karşılayacaktır. 

Sayın Güner, tamamen satırbaşlarıyla, Somali hariç her konuya değindi ve bu arada çok 
yadırgadığım, üstelik Dışişleri bürokratlarını da hedef alarak, hiç yakıştırmadığım bir konuşma 
yaptı. Burada bulunmayan ve İçtüzüğe göre de bulunması gerekli olmayan bürokratlar için, o sıra-
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lara dönüp de, "nerede Dışişleri bürokratları" demesini, ne Parlamento deneyimine ne de böyle bir 
grup adına yapılan konuşmaya yakıştırmadığımı belirtmek istiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Size söyledi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — "1991 yılında yeni ufuklar açtık" deni
yor. 

Eğer o ufuklardan, Türkiye'nin, ambargodan milyarlara varan kayıplarını kastediyorlarsa ya 
da Kuzeye Irak'ta meydana gelen siyasî durumu ve Irak'ın bugün içine düştüğü durumu kastediyor
larsa, biz ona katılmıyoruz. Yani, o ufuklar, o ufuklarsa, biz o ufuklara katılmıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, ülkenin yararının gerektirdiği ve Yüce Parla
mentonun verdiği yetkiyi en bilinçli biçimde ve Ülke yararına kullanmıştır, gerekirse yine bu yön
de kullanacaktır, Hükümet, Yüce Parlamentoya bu konuda her zaman bilgi vermeye hazırdır; ama, 
böyle bir konuda verilmiş olan bir gensorunun, ne gerekçesine ne de kendisine katılmadığımı 
belirtmek istiyorum. Elbette ki değerlendirme her zaman yapılmaktadır. Gerektiğinde, Hükümet, 
bu güçlerin çekilmesi konusunda da ülke yararının gerektirdiği karan verecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkındaki verilmiş 

olan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, bir 

açık oylama istemi vardır. Bu istemi okutacağım ve daha sonra sayın imza sahiplerinin Genel 
Kurulda hazır olup olmadığı hususunu arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (11/24) sıra sayılı Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonunda 

görevli Türk birliğini takviye etmeye hazırlanıp millî menfaatlanmıza ters düştükleri iddiasıyla, 
Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin, 
İçtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince, açık oylamayla oylanmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Ali Oğuz 
istanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

ismail Coşar 
Çankın 

, Abit Kıvrak 
Konya 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Ankan > 
Sivas 

Musa Demirci 
Sivas 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
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BAŞKAN — Önergede imzası olan 15 sayın üyenin burada olup olmadıklarını arayacağım. 

Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın Coşar?.. Burada. > 
Sayın Oğuz?.. Burada. 
Sayın Kıvrak?.. Burada. 
Sayın Hatip?.. Burada. ) 
Sayın Ayhan?.. Burada. 
Sayın Erdal?.. Burada. 
Sayın Ankan?.. Burada. 
Sayın Dökülmez?.. Burada. 
Sayın Demirci?i. Burada. 
Sayın Ergezen?.. Burada. 
Sayın Erbaş?.. Burada. 
Sayın Kazan?. Burada. -' ' .' 

' Sayın Derin?.. Burada. 
Sayın Göktaş?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri, açık oylamanın iki şekilde yapılmasının içtüzük emri olduğunu bili

yorsunuz; ya ad okunmak suretiyle oyunun rengini belirten sayın üyenin, ismi karşısına işaret 
konulmak suretiyle yapılır ya da mahsus oy pusulaları kupaya atılmak suretiyle yapılır. 

Şimdi, sırasıyla, açık oylamanın ad okunmak suretiyle, adı okunan her sayın üyenin, bulundu-
- ğu yerden, ayağa kalkarak ve yüksek sesle "kabul", "ret", "çekinser" şeklinde, iradesini izhar etme

si yolunu, usulünü,ışeklini oylarınıza sunacağım. 

Oylamanın, ifade ettiğim şekilde, yani, ad okunmak suretiyle yapılması hususunu kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... (DYP sıralarından "saymaya gerek yok" sesleri) 

Efendim, rica ediyorum; oylamanın usulü vardır. Önceden sayma yöntemimiz yoktur... Rica 
ederim... 

Oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması şekli kabul edilmemiştir. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya)— Kabul edilmiş gibi anlaşılıyor... 

BAŞKAN — Efendim, benim kabul edilmemiş bir şekli "kabul edilmiştir" demem, neticeyi 
değiştirmez. 

OĞUZHA<N ASlLTÜRK (Malatya) — "Reddedilmiştir" deyin. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzükteki ifade o; "kabul edilmemiştir şeklinde beyan olunur" diyor, 
İçtüzük öyle diyor. 

Oylamanın, adı okunan üyenin oy pusulasını, kürsüye konacak kupalara atması şeklinde 
yapılması hususunu oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu şekli de kabul 
edilmemiştir. , . . 

Bizzarur, kupalar sıralar arasında gezdirilmek suretiyle oy pusulaları toplanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda, 
adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazarak, imzalamasını ve bu suretle oyunu kul-. 
lanmasım rica ediyorum; aksi halde, oy pusulası geçerli sayılamaz. 
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Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye var mı?.. , . . 
Oyunu kullanmayan üyenin .olmadığı, hazır bulunan tüm üyelerin oylarını kullandığı, bînida 

anlaşıldı. Bu sebeple oylama işlemini bitiriyorum. , 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, müzakereye konu gensorunun gündeme alınıp alınma

ması konusundaki açık oylama sonucunu arz.ediyorum: Oylamaya 288 sayın üye iştirak etmiş 
olup, 107 kabul, 172 ret, 2 çekinser oy kullanılmış ve 7 oy geçersiz sayılmıştır. 

Bu suretle, Sayın Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında verilmiş olan 
gensoru önergesinin gündeme alınması hususu kabul edilmemiştir. 

EKREM PAKDEMlRLÎ (Manisa) — Geçersiz oy nasıl oluyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Matbu oy pusulaları bulunmadığı için, üyelerimiz, beyaz bir kâğıda yazıyorlar; 

ya imzası olmuyor ya oyunun rengi belirtilmemiş oluyor ve bu suretle bir geçersizlik söz konusu 
oluyor efendim. . 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yani, Hükümet salt çoğunluğu bulamadı demektir. 
BAŞKAN -— Tabiî, onun değerlendirmesini yapmak Başkanlığa düşmez efendim. 
Değerli milletvekilleri, gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasın

da bir başka gensorunun gündeme alınıp alınmaması hususunun müzakereleri vardır; ancak, Yüce 
Meclisin de izniyle, saat 18.35'te yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

•'. • O 

— 53 — 



T.B.M.M. B : 20 26.10.1993 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 

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

. @ • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin İkinci oturumunu açıyo
rum. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devanı) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. 

Uluç Gürkan'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gelişen sön olaylar karşısında yetersiz kalarak; 
olayların tırmanmasını önleyemedikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/25) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi de, Genel Kurulun 21.10.1993 tarihli 19 uncu 
Birleşiminde alınan kararı gereğince Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Gaip Başkanvekili ve 
Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gelişen Son Olaylar 
Karşısında Yetersiz Kalarak, Olayların Tırmanmasını Önleyemedikleri İddiasıyla Başbakan Sayın 
Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci Mad
deleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesinin gündeme alınıp alınmayacağını 
görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Gensoru önergesi daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Şimdi, önergeyi bir kere daha okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güneydoğuda gelişen son olaylar, askere havale edilen terör sorununun çözümlenmek yerine 

tam bir kördüğüme sokulduğunu göstermektedir. Bölgede demokratik hukuk düzeni işlememekte, 
gazetelerin satışı, siyasî partilerin faaliyeti engellenebilmektedir. Devlet, deyim yerindeyse, coğ
rafyamızın bir bölgesinde yoktur. 

Varılan bu noktada, Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında ekteki gerekçe uyarınca 
Anayasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz, 

Saygılarımızla. . 
Uluç Gürkan 

CHP Grup Başkanvekili 
Ankara 

Gerekçe 
Türkiye'nin coğrafyasında güneydoğu bölgesi, uzun yıllardan beri sıkıyönetim ve olağanüstü 

hal düzeninde yönetilmektedir. Bölgede doğan ve bu gün yasalarımıza göre "Reşit" sayılan genç
lerimiz, olağan demokratik rejimi hiç yaşamamış durumdadırlar. 
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Bölgede, son yıllarda yoğunluğunu ve ne yazık ki etkinliğini artıran terör olaylarına karşı 
mücadelede iki yıl önce mevcut Koalisyon Hükümeti bir "demokrasi umudu" olarak kurulmuştur. 
Ancak, bu umut gerçekleşmemiştir. Tam aksine çökmüştür. 

TBMM'den alınan güvenoyuna esas olan demokratikleşme vaatleri, genel olarak Türkiye'de 
ve özel olarak güneydoğuda tümüyle askıya alınmış ve terör mücadelesi askere bırakılmıştır. 

Hükümetin bu yaklaşımı sorunu çözmemiş, aksine büyütmüş ve bugün için Türkiye'yi suni 
bir dikenli tel marifetiyle bölmüştür. Ülkemiz coğrafyasının bir bölümünde devletin varlığını tar
tışmalı hale getirmiştir. Devlet, yurttaşlarının can güvenliğini korumakta, en azından yurttaşlarının 
gözünde itibarını yitirmiştir. 

Bölgede, okuma yaşındaki çocuklarımıza normal eğitim verilememektedir. Öğretmenlerimiz, 
terör örgütlerinin tehditleri karşısında görevlerinden topluca istifa etmenin dışında çare bulama
maktadırlar. 

Ulaşım, pek çok yerde gece saatlerinde bütünüyle kesilmektedir. Kurtalan Ekspresi, bilinen 
ve neredeyse cumhuriyet tarihiyle özdeş yolunu yarıda kesmektedir. 

Gazetelerimiz bürolarını kapatmaya, gazeteciler geçimlerini sağladıkları mesleklerine nokta 
koymaya zorlanmakta; Hükümet sözcüleri bu vahamet tablosunu polis kantinlerinde ve polis mer
kezlerinin önünde satılan gazetelere dayanarak geçiştirmeye çalışmaktadırlar. • 

Aralarında kendi partilerinin de bulunduğu parti örgütleri terör tehdidi karşısında kapılarına 
kilit vurmak zorunda kalmakta; Hükümet sözcüleri de bu konuda can güvenliğini sağlamak için 
kolunu kıpırdatmadığı partilileri suçlamaktadır. 

Bu tablonun sorumluluğunu Hükümet üzerine almak ve TBMM'de tablonun gereğini yerine 
getirmek zorundadır. Bu anlayışla, Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında CHP Grubu ola
rak bu gensoru önergesini vermeyi kaçınılmaz buluyoruz. 

». BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu görüşmede de Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer sayın milletvekili ve hakkında önerge 
verilmiş olan Sayın Başbakan veya bir sayın bakan konuşabileceklerdir. Konuşma süreleri, önerge 
sahibi için 10 dakika, gruplar ve cevap verecek ilgili bakan için ise 20'şer dakikadır. 

Değerli milletvekilleri, grupları adına söz talebinde bulunan sayın temsilcilerin isimlerini 
okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Deniz Baykal; Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Ali Rıza Gönül. Şu ana kadar vaki müracaat budur. 

Sayın Baykal, zatı aliniz hem önerge sahibi olarak ve hem de Grup adına konuşmak istiyorsu
nuz. 

Buyurun Sayın Baykal. (CHP sıralarından alkışlar) 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, Hükümet burada mı? Hükümeti arıyoruz 

efendim... $ 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanımız ehildir, Hükümeti temsil ederler. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Bakan burada; ama, Hükümet yok. Sayın Bakanı 
değil, Hükümeti arıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, önerge sahibi ve Grup sözcüsü sıfatıyla süreniz 30 dakikadır. 

Buyuran efendim. 
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CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu'da yaşanan olaylar karşısında 

Hükümetin etkisiz kalmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun verdiği gensoru 
önergesi dolayısıyla huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

> Değerli arkadaşlarım, insanlar, içinden geçtikleri dönemin çoğu kez tarihî niteliğini kavra
makta yetersiz kalırlar; çünkü, yaşanan her gün, bir öncekinden çok farklı gözükmez. Bugün, 
büyük ölçüde dünü taşır; yarın da büyük ölçüde bugün gibi olacaktır. Bu olağan yaşam ortamı 
içinde insanlar, içinden geçtikleri dönemin tarihsel ağırlığını, kriz boyutunu, çoğu kere olay yaşa
nıp bittikten ve araya uzun bir zamanın her şeyi yerine oturtan perspektifi girdikten sonra değer
lendirilebilirler. Öyle sanıyorum, ki, bugün Türkiye, henüz tam bilincine varamadığı, böylesine 
büyük, önemli bir tarihsel kriz döneminin içinden geçiyor. Bir büyük kriz döneminin içinden geçi
yoruz; ama, dönemin kriz niteliğini, ne yazık ki, kavrayabilmiş değiliz. Toplum olarak, belki bu 
bilinci en yukarı düzeyde sergiliyoruz; ama, konuyla doğrudan ilgili olması gereken çevreler, 
yönetim kadroları, Hükümet kadroları, içinden geçilen dönemin tarihsel ağırlığını yeterince kav
ramış gözükmüyorlar. 

Bu, kriz dönemlerine özgü bir durumdur. Yoksa insanlar içinde bulundukları dönemin tarih
sel niteliğini kavramış olsalar, o sakin, olağan davranışlarla zaman harcamaya hakları olmadığını 
görürler, işin aciliyetini kavrarlar, ciddiyetini kavrarlar, önemini kavrarlar, bir* şeyleri değiştirme 
gereğini görürler, onları değiştirmeye kalkarlar ve krizi, mümkünse, aşmanın, önlemenin bir yolu
nu ararlar bulurlar. ' 

Hem kriz içinde olacaksın, hem krizi fark ctmeyeceksin(!) fazla açıklamaya gerek yok; Tür
kiye, bir tarihsel dönemden geçiyor... Bu tarihsel dönemi insanlarımız biliyorlar, yaşıyorlar; ama 
şu Türkiye Büyük Millet Meclisinin haline bakınız, şu Hükümetin haline bakınız!.. Nerede bu 
Hükümet?! (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Nerede bu Hükümet, nerede Sayın Başbakan?! 
Hükümetin, Sayın Başbakanın, şu sırada, bütün birikimiyle, bütün enerjisiyle, bütün dikkatiyle, bu 
konunun dışında bir konuyu ele alıp, düşünmesini gerektiren bir durumu yaşamakta olduğu akla 
gelebilir mi?! Bundan daha acil bir sorunumuz olabilir mi.ıbundan daha önemli bir konumuz ola
bilir mi? Bu konuyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi platformunun dışında ele alıp çözmeye çalış
manın akla yatan bir tarafı olabilir mi? (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu konuya el koymayacak, bu konuyu tartışmayacak,-konuşmayacak; Hükümet, "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu konuya nasıl bakıyor?" ilgisi, merakı içinde olmayacak; bu tarihsel döne
mi biz soğukkanlılıkla yaşayacağız, değerlendireceğiz, aşacağız!.. Yazıktır, yazıktır, Türkiye'ye 
yazıktır!.. 

Bakınız, dün 54 kişi öldü... Dün, 54 şehit verildi... Bugün, birkaç saat öncesine kadar bana 
gelen haberlerden, 16 kişiyi kaybettiğimizi anlıyorum. Bunların 9 tanesi öğretmen, bir kısmı 
çocuk... Daha bugünkü tablo bu; geceye daha girmedik!... 

, Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de terör görünümünün, nasıl kaygı verici bir grafik çizdiğini 
her gün görüyoruz, televizyonlardan, basından izliyoruz, Artık, bireysel suikastlar, yerini toplu 
katliamlara bırakmaya başladı. Artık, tek tük, ufak tefek ölümler, olay niteliğini dahi taşımaz hale 
gelmeye başladı. Toplumun içinde bulunduğu duyarsızlaştırma süreci, ölümler-karşısında bile, 
insanları, bir şey yokmuş gibi davranma alışkanlığı içine sokmaya başladı. Artık, toplu katliamlar 
yaygın; 54 ölü, bir günde(!).. . 
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Değerli arkadaşlarım, olayın ağırlığı, sadece ölü sayısıyla da ilgili değil... Devlet otoritesi 
.kayboluyor, kamu etkinliği ortadan kalkıyor, çok temel kamu işlevleri yerine getirilemiyor. Tunce
li'de hiçbir öğretmen görev başında değil; bir tane bile öğretmen yok, görevini yapan bir ilimiz, 
cumhuriyetin bir ili Tunceli... Güneydoğu Anadolu'da, kırsal alanda hemen hemen hiçbir öğret
men görev yapmıyor; son görev yapan öğretmenler de, bugün Muş'ta olduğu gibi, Kulp'ta olduğu 
gibi, Elazığ-Bingöl yolunda olduğu gibi, teker teker, onar onar öldürülüyorlar. Türkiye'de eğitim 
işlevi, bir coğrafyamızda yerine getirilemiyor. Eğitim yok, öğretmen yok, okul yok, sınıf yok, 
kitap yok, öğretim yok, karne yok; ama, cumhuriyet var; ama, devlet var; ama, devam ediyor!.. 

Gazete satılmıyor bir coğrafyamızda(î) Televizyon antenleri kaldırılıyor bir coğrafyamızda 
(!) Saat 16.00'dan sonra karayollarında otobüslerin, kamyonların ulaşım yapmasına valiler engel 
oluyorlar, valiler yasak koyuyorlar(!) Akşamlan karayollarında hangi benzin istasyonlarında topla-
nılacağına ilişkin genelgeler yayınlanıyor(î) 

Böyle bir ortamdayız ve bu ortamda, bugün sabahleyin Sayın Başbakan, Doğru Yol Grubun
da aynen şunu söylüyor: "Terörün, geçen yaz aylarına göre kuvvetlendiğini söyleyecek en ufak bir 
belirti yoktur." (ANAP sıralarından "Allah Allah" sesleri) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Ayda mı yaşıyor?!.. v 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bugün, Sayın Başbakanın cümlesidir bu: "Terörün, geçen 
yaz aylarına göre kuvvetlendiğini gösterecek en ufak bir belirti yoktur."!.. 

Değerli arkadaşlarım, ben inanıyorum ki, Türkiye, cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımını 
yaşıyor. Bizim, çok sıkıntılı günler yaşadığımız dönemler oldu; ama o günlerin tümünde, ne yapı
lacağı, nasıl yapılacağı, kimin yapacağı belliydi, konu çözülebilecek durumdaydı ve çözüldü. Şim
di ise ilk kez, bunu aşan bir tıkanıklıkla karşı karşıyayız ve Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı 
çıkıyor "Geçen yaz aylarına göre terörün kuvvetlendiğini gösterecek bir kanıt yoktur" diyor!.. 

Anlaşılıyor ki, Sayın Başbakanın kafasında bir kıstas var: "Geçen yaz aylan"!.. Ne demekse, 
neyi ölçecekse, geçen yaz aylanna göre?!.. Yani, "devraldığım döneme göre, benden önceki hükü
mete göre terör artmadı"!... 

Sayın Başbakan, bu senin şahsî meselesen; biz, Türkiye'nin meselesiyle meşgulüz, Türkiye'de 
terör ne noktada, bununla meşgulüz. Sen ne devraldın, ne davralmadın; Sayın Demirel ile mücade
len, kavgan bizi ilgilendirmez; "Türkiye ne noktada?" bi? bununla meşgulüz; bunu anlamaya, 
bunu aşmaya çalışıyoruz. (CHP, RP ve ANAP sıralanndan alkışlar) 

Eğer, Türkiye'de, Sayın Başbakanın dışında bir tek kişi, terörün geçen yaz aylanna göre art
madığı iddiasını yapabilecek sağduyuyu, basireti gösteriyorsa buna şaşmak lazımdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Reisicumhur da aynısını söylüyor... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, terör yepyeni bir noktaya gelmiştir, 
nitelik değiştirmeye başlamıştır. Ciddî bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum karşısında, Türki
ye'nin, önce, objektif bir tespit yapması gerektiğine inanıyorum. Hiç kendini aldatmadan, savunma 
duygusuna kendisini kaptırmadan; kişisel hesaplara, çıkarlara yönelmeden, objektif durumu en iyi 
şekilde saptaması ilk iştir. Ne noktadayız, ne durumdayız; bir defa bunu açıkça görelim, sonra da 
çaresini arayalım. Ama, öyle anlaşılıyor ki, Hükümet, daha bu tespiti yapma noktasında bir zihnî 
kargaşa içinde... İlk aşılması gereken bu. Bu zihnî kargaşayla bu konu çözülebilir mi?.. 

Değerli arkadaşlanm, durum ciddîdir, durum ağırdır; ama, öyle zannadiyorum ki, durum, 
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çözülemez, aşılamaz da değildir. Yeter ki, durumun ne olduğunu doğru görelim, nasıl aşabileceği
mizi konuşalım, tartışalım, yollarını ve yöntemlerini arayalım. 

Türkiye'nin çok ciddî bir terör tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu açık. Bu terör tehdidine 
karşı çok etkili bir mücadele verilmesi gerektiği tartışma götürmez. Teröre karşı mücadeleyi bir 
yana bırakarak, teröre karşı bir güvenlik mücadelesi vermekten vazgeçerek sonuç almanın müm
kün olmadığı çok açık bir gerçek. Elbette teröre karşı mücadele verilecektir; ama, teröre karşı 
mücadelenin kim tarafından, nasıl ve ne şekilde verileceği; işte bu çok önemli bir olaydır. 

, Bakınız, Türkiye, 29 Aralık 1978'den bu yana, olağan dışı yönetimler içinde yaşıyor, Güney
doğu Anadolu coğrafyasında. 29 Aralık 1978'de sıkıyönetim ilan edildi, 2 Mart 1984'e kadar. Yani 
Türkiye'de, o bölgede, 5 yıl boyunca sıkıyönetim uygulandı. 2 Mart 1984'ten başlayarak, 1993 yılı
nın Ekim ayı sonuna kadar olağanüstü hal rejimi devam ediyor. Daha önceki Cumhuriyet dönemle
rini bir kenara bırakıyorum, yakın tarihimizin son 15 yılının 5 yılı sıkıyönetimde, kalan 10 yılının 
da olağanüstü hal rejiminde yaşandığını görüyoruz. 

Yaşanıyor da ne oluyor? Sorun çözülüyor mu, sorun yumuşuyor mu, sorun denetim altına alı
nıyor mu, bu konuda olumlu bir gelişme ortaya çıkıyor mu? Bu yollara, bu yöntemlere aynen 
devam ederek, hatta bir miktar da takviye getirerek, bu kararlılığı bir miktar artırarak; bir süre son
ra, bir 10 yıl sonra, 8 yıl sonra bu konunun daha kolay çözülebilir bir noktaya getirileceğini umut 
etmenin haklı dayanakları elimizde var mı? Böyle bir tahlil, böyle bir değerlendirme yapılabilir 
mi? 15 yıl yaşadık, gördük... Bugün vardığımız nokta, dünden daha kötü; dünkü, öbür günkünden 
daha kötüydü, öbür günkü, öbüründen... Böyle bir gelişme var... Niye bu böyle? Nasıl aşarız? Bir 
çıkış yolu yok mu?.. 

Değerli arkadaşlarım, kendirnizi, bugünç kadar izlediğimiz politikaların çerçevesi içine hap
sederek bu sorunu çözmenin kolayca başanlamayacağı, artık kendisini gösteriyor. Yeni yaklaşım
lara ihtiyaç var, yeni arayışlara ihtiyaç var, yeni yöntemlere ihtiyaç var. Kullanılan araçlar, âletler 
yetmiyor, ulaşılan nokta, tatmin edici değil... 

Bakınız, bir noktayı daha dikkatinize sunmak istiyorum: Türkiye, bu konuda giderek sıkışı
yor; içeride, sorunun niteliği ağırlaşıyor ve dışarının bu olaya bakışı, yakın bir gelecek için, Türki
ye bakımından çok daha büyük sıkıntıları ortaya koyuyor. 

, Bakınız, Sayın Başbakan Amerika'dan geldi. Amerika gezisinin en başarılı somut sonucu ola
rak, Türkiye'ye geldiği zaman, Sayın Başbakan, "Amerika Birleşik Devletleri, teröre karşı verdiği
miz mücadeleyi destekliyor, haklı bir mücadele olarak görüyor, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden 
bir olay karşısında bir ülkenin iç güvenlik anlayışının doğal bir sonucu olarak karşılıyor" diye 
sevinçle ifade etti. 

Evet, bu çok önemli bir saptamadır. Yani, yabancı ülkelerin, Türkiye'deki olayı, ülkenin, bir 
güvenlik tehdidine karşı verdiği iç mücadele sayıyor olması çok önemli bir kazanımdır; ama, 
bunun daha ne kadar böyle gideceğinin de hesabının yapılması lazımdır. Terördeki bu tırmanış 
daha yıllarca böyle devam edecek olursa, Amerika Birleşik Devletlerinin, başka ülkelerin, bu 
mücadeleyi, teröre karşı bir iç mücadele sayma anlayışını kararlılıkla sürdüreceğine bel bağlayan 
bir politikanın, bir süre sonra ciddî hayal kırıklıklanyla karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olur. 
Yani, Amerika'dan şimdi sevinerek bunu aldı; bu politika aynen böyle devam ederse, dört yıl sonra 
aynı şeyi alması mümkün mü, üç yıl sonra alması mümkün mü? Bu, sorulması gereken bir soru
dur. 
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Değerli arkadaşlarım, bunu şunun için söylüyorum: Çok fazla zamanımız yok. Bunları göre
lim, açıkça görelim. Bu konu "efendim, böyle söyleyip terörün ekmeğine yağ sürüyoruz. Terörün 
amacı zaten panik yaratmak. Telaşa gerek yok, bırakınız bunları. Böyle sorunumuz yok. Halledi
yoruz; şubatta bitecek, kışın bitecek, baharda bitecek" laflarıyla geçiştirilecek bir konu değil, ciddî 
bir konu... Görelim... Ülke, bizim ülkemiz, sorun, bizim sorunumuz; aşacaksak, bunu biz aşacağız; 
ama, önce her şeyi olduğu gibi görelim, gerçeği de görelim, sonra da çaresini arayalım. Gerçek 
ciddîdir; bir defa, bunu kabul edelim. "Çözülüyor, bitiyor" diyerek bu işi geçiştirmek artık müm
kün olmaktan çıkmıştır; ciddî bir olaydır... 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede bakılırken -tabiî, çok konuşulacak; inşallah konuşulur, 
ciddiyetle konuşulur- ele alacağımız çok yönü var; ama ben, önemli saydığım birkaç noktayı, bu 
gensoru görüşmesi vesilesiyle Parlamentomuzun ve kamuoyumuzun bilgisine, dikkatine sunmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorunu çözeriz, çözmeliyiz. Bu sorunun çözümünde unutulmaması 
gereken temel bir olay var: O bölgede yaşayan insanları karşıya alarak, onları yok sayarak bu soru
nu çözemeyiz. (CHP, RP ve DEP sıralarından alkışlar) Çok temel bir noktadır. Bu sorun, bir coğ
rafya sorunu değildir; insan sorunudur. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan yurttaşlarımızın katkısıy
la, desteğiyle, anlayışıyla bu işi çözeriz. Sorunun muhatabı toprak parçası değildir; sorunun muha
tabı insandır. Bir defa bunu anlamalıyız. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Bunu anladıktan sonra, 
izlenecek olan politikayı, bunun yönlendirmesini doğal karşılamalıyız. Yani, insanı kazanmaya 
dönük, insanla beraberliği öngören politikalar getirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir umutsuzluk içinde bulunmayı kesinlikle kabul etmiyo
rum. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt kökenli yurttaşlarımızın ezici çoğunluğunun, ulusal 
bütünlük anlayışı içinde, Türkiye'nin bir doğal parçası olarak, bir toplumsal parçası olarak beraber 
yaşama kararında, iradesinde bulunduklarından hiç kuşku duymuyorum. Özlem budur, arayış 
budur, ihtiyaç budur; hiç kuşku yok. Bu da en büyük dayanağımızdır. Bunu korumak lazım, bunu 
pekiştirmek lazım, bunu geliştirmek lazım, bunu güçlendirmek lazım. Bunu tahrip ederek hiçbir 
ilerleme sağlanamaz; çağımızda sağlanamaz, tarihte sağlanamadı, hiçbir yerde sağlanamadı, kimse 
sağlayamadı; burada da sağlanmaz; bize de yakışmaz. Oradaki insanı kazanarak çözeceğiz bunu. 
Mümkündür bu, olabilir, olmalıdır; ama, yapılması gerekenler vardır. 

Bakın, bunun tam tersi bir politikayı ne yazık ki, -olayı farklı değerlendirdiğimiz için, insanı 
bir yana ittiğimiz için- izliyoruz. Onbeş yıldan beri izlenen olağan dışı rejimler, bugün ulaştığımız 
olumsuz noktaya katkı yaptı; ama, sorunun çözülmesine katkı getiremedi. 

Nedir? Bir iki somut örnek vermek isterim: Bakınız, son dönemlerde o bölgede 700'ün üze
rinde köy boşaltıldı, çeşitli nedenlerle, güvenlik nedenleriyle... Silahlı kuvvetler, mücadele verir
ken, o köylerin, orada yerleşme merkezi olarak varlığını sürdürmesinin bir engel getirdiğini düşün
dü ve onlann kaldınlmasım istedi... Korucular tehdit ettiler, kaldırdılar... PKK, baskı yaptı, halk 
yaşayamaz hale geldi, halk yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı... Şu bu; hiç girmiyorum; 
ama, 700'ün üzerinde köy boşaltıldı. 

Şimdi öğrenmek istiyorum Hükümetinizden; Bu köylerden kaç tanesine yerleşme yeri göste
rildi, kaç tanesine tazminat verildi, kaç tanesinin meraları, alanlan kamulaştırıldı, kaç tanesi tan
zim edildi? Yani, 700 köyü, iskân edildiği coğrafyadan aynlmak zorunda bırakan şartların sorum
luluğunu taşıyacaksınız, sonra onlara karşı hiçbir göreviniz olmayacak ve o halkı kazanarak, o 
halkla beraberliği geliştirerek sofunu çözmek zorunda kalacaksınız, olacaksınız!.. 
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Hiçbir şey yapılmamıştır... Çok temel bir nokta... 

Değmez mi?!. Bunun nedir bedeli, nedir?!. Ö 700 köyde yaşayan binlerce insana, "yahu, dev
let benim malımımülkümü alıyor, buradan beni sürüyor, uzaklaştırıyor; ama, bir de çözüm gösteri
yor" dedirtmenin sağlayacağı tatminden devlet politikasını yoksürç bırakmanın kabul edilebilecek 
tarafı var mı?! (CHP, RP ve DEP sıralarından alkışlar) 

Bunlar küçük olaylar değil; bunlar işin özü, aslı. Bileceğiz ki, muhatabımız o İnsanlardır. O 
insanlar bizimle beraber olmak istiyorlar, biz de onlarla beraber olmak istiyoruz. Bunu, yurdun bir 
başka bölgesinde yapabilir miyiz, yaptırırlarını, olduğu zaman dünyayı başımıza yıkmazlar mı?! 
Oradaki insanlarınsesi soluğu çıkmıyor diye bunu yapacağız, sonra da, sorunlar kontrolden çıktık
ça şikâyet edeceğiz(L.) 

Değerli arkadaşlarım, buradan tutunuz, faili meçhul cinayetlere kadar; yani, insan hukukuna, 
insan canına gösterilen saygıya kadar* idarenin, bütün ülkede aynı duyarlılığı taşıdığını kanıtlamak 
zorundayız. Bunlar kanıtlanırsa bu bütünlük sağlanır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yolu siyasettir. Siyasetin işlemesi lazımdır. En tehlikeli olan şey, 
böyle bir kriz döneminde siyaseti askıya almaktır. 

Bakınız, PKK karar alıyor, "bu bölgede basını yasakladım, siyaseti yasakladım" diyor... 

Siyasî partiler, ülkenin bütün coğrafyalarını, bütün insanlarını ulusal bütünlüğe taşıyan kılcal 
damarlar gibidir. Yurdun Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bir köyde yaşayan bir yurttaş, Trak-
ya'daki, Ege'deki bir başka yurttaş gibi, kendisini falan partili, filan partili hissedince işte, o, bir 
büyük ulusal potanın parçası haline gelmiş demektir. Siyasî partiler, bu büyük işlevi yerine getiri
yorlar. 

12 Eylülde bunlar kapatıldı, şimdi yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Bu süreç içinde, ne 
yazık ki, siyasî partilere dönük bir düşmanlığın, bir husumetin yükselmekte olduğunu görüyoruz. 

Çok yanlıştır. Bırakınız siyasî partiler çalışsın. O siyasî partilerle herkes bütünleşiyor. Bunu 
görmek lazım, bunu kavramak lazım. 

Bir süre önce biz, Lice'deki olay dolayısıyla Lice'ye gitmek istedik. Lice'de insanlar yaşıyor... 
Bir siyasî partiyiz biz; Lice'deki olayı görmemiz lazım, "geçmiş olsun" dememiz lazım, başsağlığı 
dilememiz lazım; komutanımızı kaybettik. Komutan için başsağlığı dileyeceğiz; çatışma oldu, ora
da bir sürü insan canını kaybetti, evi kurşunlandı; "geçmiş olsun" diyeceğiz, oraya sahip çıkacağız. 
Kimiz biz? Türkiye'nin bir partisi... O parti orada varlığını gösterecek, bayrağını dalgalandıracak... 

PKK buna izin vermiyor... Vermemekte haklı, kendi hesabı bakımından doğru, ne yaptığını 
biliyor, "ne işiniz var, çekin gidin buradan" diyor, "işimiz var; orası bizim yerimiz, biz oraya da 
sahip çıkacağız" demek istiyoruz, PKK'nın yasağını deliyoruz, geçiyoruz, karşımıza devlet güven
lik güçleri çıkıyor(!) (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Devletin güvenlik güçleri, "ne arıyorsunuz 
burada? Sizin ne işiniz var? Ne gözüküyorsunuz?" diyor. 

işte, bu kafadır, değiştirilmesi gereken, Türkiye'yi sıkintıya sokan da bu kafadır. 

Siyasî partiler tartışacak; halkın şikâyetine birileri sahip çıkacak... Gerekirse, o şikâyet bazı 
insanlan tedirgin edecek; ama, hiç korkmayınız, mekanizma işledi mi, demokratik tartışma, 
demokratik rejim işledi mi, bu sorunların kökü ortadan kaldırılır. Yeter ki, bırakınız o mekanizma 
işlesin. Mekanizma işletilmek istenmiyor. Bunlar çok ciddi yanlışlar. 
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Değerli arkadaşlarım, bakınız -o kadar büyük yanılgılar içindeyiz ki- elbette, güvenlik soru
nuna ilişkin bir örgütlenme gerekecek; ama artık açıkça görmemiz lazım -İçtenlikle kanaatimi ifa
de ediyorum- silahlı kuvvetlerimiz bu mekanizma değildir. Silahlı kuvvetlerimiz gözbebeğimizdir, 
ulusal bağımsızlığımızın güvencesidir, Türkiye'nin dışa karşı savunulmasının en sağlam dayanağı
dır; bunun için hazırlanmıştır, bunun için yetiştirilmiştir, bunun örneğini vermiştir; ama, silahlı 
kuvvetler, bir iç güvenlik sorununa, bir iç terör sorununa dönük etkili bir güvenlik yapılanması 
değildir. Çünkü, silahlı kuvvetler, ordudur. Ordu, düşman ister; ordu, cephe ister. Burada düşman 
yok, burada cephe yok; burada odak var, burada terörist var. Orada, teröriste dönük ince mücadele 
yapacak, ince mücadelenin gerektirdiği istihbaratı yapacak, komünikasyon, haberleşme olanakları
na sahip olacak, taktik ve stratejik esnekliğe sahip olacak, etkili, sonuç alıcı bir güvenlik yapılan
masına ihtiyaç var. 

Diyarbakır'ın 30 kilometre ötesine çağırıyor gazetecileri, talimatı veriyor, gönderiyor... Ne 
yapsın silahlı kuvvetler? Ne yapsın?! Orada, onun, istihbaratı, elinde olacak. Ordu kimi kaldıra
cak? Düşman yok ki! Bilemezsin ki, kim düşman, kim değil; gece mi gündüz mü, hangisi? Tarifi 
yok ki, cephesi yokki, üniforması yok ki, sen mücadele edesin... 

Bütün bu yoklan ikame edecek bilgiye, organizasyona, anlayışa ihtiyaç var. tşte bu, ince bir 
olay. Türkiye onbeş yıl kaybetti bunun için, onbeş yıl!... i 

Ordunun görevi, sınırlanmızı korumak... Hâlâ bunu sağlayamadık... Bir kanun çıkardık, 1996 
yılına kadar Türkiye'nin sınırlannın korunmasını kara kuvvetlerine devredeceğiz. Irak sınırımızın, 
Suriye sınınmızın, tran sınınmızın, kara kuvvetleri tarafından, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 
güvence altına' alınması lazım. Hayır, biz Silalılı Kuvvetleri içeriye çekmişiz, içeride teröristle 
mücadeleyle görevlendirmişiz; sınırlarımızda da jandarma sınır birlikleri görev yapacak(!) 

Değerli arkadaşlanm, İran'la 413 kilometrelik sınır var. Bu sınırda 8-10 kilometre aralıklarla 
karakollar var ve her karakolda da aşağı yukan 40 jandarma eri var. Aym şekilde, Irak sınırında, 
Suriye sınınnda var. Jandarma birlikleri orayı köruyacak(!) 8-10 kilometrelik bir hatta bir karakol, 
o karakolda da 30-40 tane jandarma eri, gece gündüz sınır güvenliğini sağlayacaklar(î) sadece ken
di güvenliklerini sarsmamaya gayret ediyorlar(!) Çıkacak, dolaşacak, orada güvenliği sağlayacak 
(!..) kesinlikle söz konusu değil. Bugün karakollarımız, çevrelerine güvenlik sağlayacak bir kalkan 
işlevi yapmayı bir yana bırakmış, kendi varlığını o coğrafyada idame ettirmenin gayreti içine gir
mek zorunda bırakılmış.. 

Üç gün önce, Lice'nin 7 kilometre güneyindeki Duru Karakolunda idim... 30 kadar askerimiz 
büyük bir yurtseverlikle görev yapıyorlar. Görevleri karakolu korumak. 10-12 tane greyder, kara
kolun yanına çekilmiş, tahrip olmasın diye. Civardaki köylere güvenlik vermek kesinlikle söz 
konusu değil. Söz konusu olan, ancak- karakolun güvenliğini sağlamak. Karakolun bahçesindeki 
duvar diplerine kum torbalanyla tahkimat yapılmış, üçer tane çocuğumuz, askerimiz orada, elinde 
mavzer, roket saldınsı bekliyor; gündüz bekliyor, gece bekliyor. Dışan çıkmak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, durum çok ciddî; bunun gereğini yapalım, bunu anlayalım. Silahlı Kuv
vetler örgütlenmesi bu değil. Türkiye, sınırlannı yol geçen hanı olmaktan çıkarmalıdır. Biliyoruz, 
bütün komşu ülkelerimizde karargâhlar var; o karargâhlardan destek geliyor, biliyoruz; "vuç-kaç" 
operasyonlan oralardan kaynaklanıyor, biliyoruz; ama gereğini yapamıyoruz! 

Sayın Demirci Başbakanken, Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esat'ı ziyaret etmişti ve gazetelere 
yansıdığı kadarıyla Sayın Hafız Esat'a bir telefon numarası vermişti, "benim sınırlarımda yok 
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diyordun, PKK karargâhı Şam telefon numarası işte" demişti. Sayın Cumhurbaşkanıyla konuşur
ken sordum, "telefon numarasını vermiştiniz, ne oldu?" dedim, "hiçbirşey olmadı" dedi. Hiçbir şey 
olmadı, ama bir şeyler oldu... Şimdi Suriye topraklarını PKK karargâhına açtığını ve bu konuda 
Türkiye'nin hiçbir şey yapmadığını biliyor... 

Bu durumu olağan karşılıyoruz... Bundan sonraki İçişleri Bakanının, Başbakanın ya da Cum
hurbaşkanının gelecek ziyaretine kadar yapılacak bir şey yoktur. O ziyaret sırasında tekrar bu 
konuaçı l ı r , gene bir cevap alınır ve bu konu tekrar unutulur!.. ••• • 

Bu konunun çözülmesi lazımdır. Türkiye'nin artık, dış politika anlayışını, yeni bir tehdit 
değerlendirmesine -Dışişleri stratejistlerinin sevdiği terminolojiyle söyleyeyim- oturtarak yeniden 
yönlendirmesi, yeniden yapılandırması lazımdır. Artık, soğuk savaş döneminin dış politikası bit
miştir. Türkiye'nin kendi sorunlarının çözümüne dönük dış politika arayışlarına ihtiyaç vardır; 
bunun gereğinin yerine getirilmesi lazımdır. Yani, Suriye, İran, Türkiye'ye dönük tehditlerine, has-
manc davranışlarına devam edecek, Türkiye bunu bilecek ve buna karşı etkili hiçbir şey yapama
yacak!... Olmaz böyle bir durum. Bunun çaresinin bulunması lazımdır. . • 

Yapılacak çok şey vardır. Yapılacak şey, herhalde, "bu konuda hiçbir çare yok" anlayışına, 
teslimiyetçiliğine girmemektir. Yapılacak şey, herhalde, Amerika'nın bu bölgeye dönük... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

B A Ş K A N — Sayın Baykal, buyurun efendim; devam edin. 

DENÎZ B A Y K A L (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yapılacak şey herhalde, Amerika'nın Türkiye'ye dönük genel makro politikası içinde, ona 
biçilen rolü oynamak, verilen görevleri yerine getirmek değildir. 

ı Azerbaycan'ın kaybı, bu çerçevede Türkiye'de çok büyük bir güvenlik krizini artırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşacağımız çok şey var, önemli bir konu, konuşmalı.yız; ama bir 
şeyi özellikle söylemek istiyorum: Bir temel anlayışı değiştirmeliyiz; bu konunun bir sahibi olma-

, lıdır: olumsuzluğu üstlenecek, bununhesabını verecek bir muhatap lazımdır. Yoksa, bir doğal afet
le karşı karşıyaymışız gibi, "ne yapalım; böyle gidiyor" diye herkes yerinde duracak, hiçbir şey 
yokmuş gibi olacak ve giderek olumsuzluk artacak... Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 

Bu işe birisinin sahip çıkması, hesabını vermesi lazımdır. Bu hesap mutlaka verilmelidir; bu 
hesabı verecek olan da siyasî organdır. Silahlı Kuvvetler bunun mesulü değildir. Silahlı Kuvvetle
ri, bir yenilmişlik duygusu içine itecek oluşumlardan sakınmamız lazımdır; Türkiye'yi, bir mağlu
biyet psikozu içine sürüklemekten sakınmamız lazımdır. İktidar, Hükümet, bu işin sorumlusu 
olmalıdır, bu işi üstüne almalıdır ve gereğini de yapabilmelidir; yapamıyorsa gitmelidir! (CHP, 
ANAP, R P ve DEP sıralarından alkışlar) 

Hem yapamayacaksın hem kalacaksın(î) işte o zaman Türkiye'ye yazık olur. Yapamayan git
melidir ki, yapanın gelmesi kaçınılmaz olsun; gelen, yapmak zorunda olduğunun dersini almış 
olsun. 

Yapmadan kalmaya devam etmeye göz yummak... İşte o, Türkiye'ye yapılacak en büyük iha
nettir. 

Bu konu çözülmelidir... Bu konuyu çözeriz; yolları yardır, yeter ki, çözme gereği arayışı içine 
girelim. 

Bu konuda hepimiz görevliyiz; Türkiye Büyük Millet Meclisi görevlidir, Hükümeti oluşturan 
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siyasî partiler görevlidir, hatta vicdanında hükümet sorumluluğunu üstlenmiş olanlar görevlidir. 
Ya yapmalıdırlar ya yapacak olanlara yerlerini bırakmalıdırlar ya da bu, onlara zorlanmalıdır. Yok
sa, bir kongrede 800 delegenin oyunu aldım diye, dört yıl boyunca, seçime kadar Türkiye'yi bir 
çıkmazın içinde tutma hakkını, kimseye, Türkiye Büyük Millet Meclisi veremez, vermemelidir! 
(CHP sıralarından alkışlar) Bu konunun büyük önem taşıdığı kanısındayım. Ciddî bir kriz nokta
sındayız, bunu aşmak zorundayız. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, içinde bulunduğumuz tarihî dönemin sorumluluk bilinci 
içinde, durumu gördüğümüzü, olumsuz gidişi fark ettiğimizi, bunu kabul etmediğimizi, buna tepki 
gösterdiğimizi ifade etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümet hakkındaki gerçek kana
atini, parti disiplini lafları, partizanlık anlayışları içinde değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim... 

Buyurun. • 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — ...Herkesin, vicdanıyla, içinden geldiği gibi ortaya koyması
na fırsat vermek için bu gensoruyu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduk. 

Bu Hükümeti sorumlu sayıyoruz. Türkiye'nin durumunu kabul edilemez olarak görüyoruz.. 
Bu durumun sorumlusu olarak Hükümeti görüyoruz ve Hükümeti görevden düşürmenin bir tarihî 
görev olduğu inancıyla bu gensoruyu vermiş bulunuyoruz. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar; ANAP, 
RP ve DEP sıralarından alkışlar) • 

BAŞKAN — Sayın Baykal, teşekkür ediyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Rıza Gönül, buyurun efendim. 

Sayın Gönül, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA ALI RIZA GÖNÜL (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkında verilmiş 

olan gensoru nedeniyle Grubumun görüşlerini Yüce Kurulunuza arz etmek istiyorum. 

Öncelikle, ülkemiz için, insanlarımız için hayatını kaybetmiş sivil vatandaşlarımıza, asker ve 
polis şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 

Gensoru önergesi üzerinde düşünce ve görüşlerini ifade eden konuşmacı Sayın Baykal'ı hep 
birlikte dinledik. Şüphesiz, ortaya konan ve konacak olan acı ve ıstırap dolu bu gerçekçi tablodan 
etkilenmemek, üzülmemek mümkün değil. 

Yıllardır kanayan bu yara, dökülen kan, sönen ocaklar, hepimiz, milletimizi incitmekte, 
yürekten yaralamaktadır. İnanıyorum ki, bu acıyı hissetmeyen hiçbir Türk ferdi yoktur, hiçbir yurt
taşımız da yoktur. 

Gensoru konusu terör, benim, senin, iktidarın veyahut muhalefetin, şu veya bu partinin olayı 
değildir. Hepimizin bu bilinç ve anlayış içinde olduğumuza da inanıyorum. Sen-ben kavgasının 
ötesinde, bu, katliama dönüşen insanlık dışı baskı ve öldürme, her şeyin üstünde, ortak meselemiz
dir. Hepimizin olaya bu gözle baktığımıza da inanmaktayım ve bunun bu kürsüden böyle ifade 
edilmiş olmasından da kıvanç duymaktayım. ; , 
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Nedir terör? Daha doğru ifadeyle, nedir bölücü saldırı ve terör eylemleri, insanlık dışı öldür
meler? Ülkenin aziz bir köşesinde, ayrılıkçı düşüncesini, kadın, çocuk ve savunmasız insanları 
öldürmekle ve bu insanların kanlarıyla yeşertmeye çalışan hainlerin amaçları nedir? 

Hepimiz biliyoruz ki, terörün iki boyutu bulunmaktadır: Bunlardan biri, inandıkları ideoloji
nin yıkımından sonra amaçları kalmamış olan, ama öldürmeyi iş edinmiş birtakım profesyonel 
katillerin, özellikle büyük şehirlerimizde neden oldukları olaylardır. 

Terörün ikinci ve bugün en önemli boyutu da, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde meydana 
gelen bölücü saldırı ve terör eylemleridir. Bu terörün hedefinde ayrılıkçılık ve bölücülük yatmakta
dır. , -

Ülkemizi, Türkiye'yi rahatsız eden; dağlarında, kasaba ve şehirlerinde, katliamdan, soygun
dan, uyuşturucu kaçakçılığına kadar kanunsuz eylemin sahibi olan örgüt, içerideki hainler ve kom
şumuz olan ve dost bildiğimiz bazı ülkelerle işbirliği halindedirler. 

O örgütün yaptığı, devlete ve halka yönelik bir saldırıdır. Hedefi, devletimizin bütünlüğünü, 
milletin birliğini sarsmak; başvurduğu yol, hiçbir ayırım yapmadan insanlarımızı öldürmek ve kan 
dökmektir. 

Öldürmek hak mıdır? Hayır. Asıl olan, yaşamaktır. Devletimizin görevi, insanının yaşama 
hakkınr korumaktır; devletimiz de bugün bunu yapmanın gayreti içindedir. Dünyanın neresinde 
görülmüştür ki, bir devlet, vatandaşını eşkıyanın insafına terk etmiştir?.. Dünyanın neresinde 
görülmüştür ki* kurtarıcı olduğunu iddia eden bir örgüt, kendinden saydığı insanları boğazlamakta
dır?.. 

ALİ OĞUZ (istanbul) — Türkiye'de... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — İşte, devletimiz, bugün, kanun ve hukuk içinde kalarak, 

meşru güvenlik kuvvetleriyle, bölgedeki vatandaşını, terör örgütüne karşı korumaya çalışmaktadır. 
Gerçekten, kan dökücü bu çete, kurtarıcı mıdır? Ülkemizde, yurttaşlarımız arasında, kültür, 

düşünce, inanç, dil ve köken farklılıkları olması doğaldır. Bu öğeler, başka ülkeler için de geçerli
dir. Böylesine çeşitlemeler, demokratik ve üniter devlet için bir zaaf değildir. Bu, ulus ve devlet 
birliğinin gücünü de azaltmaz; aksine pekiştirir. Ülkemizde yapılması gereken ve hedeflenen de 
budur. 

Türkiye'de herkes eşittir. Hiçbir yurttaşımız azınlık sayılamaz; çünkü, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, ırkçılık temeli üzerine kurulmuş bir devlet değildir. Herkesin dilini konuşması, kültürünü, 
folklorunu, inançlarını araştırması, geliştirmesi, Anayasamızın temel insan hak ve özgürlüklerinin 
kapsamı içindedir ve tcminatındadır. 

Demokratik bir düzende, herkesin veya halkın, taleplerini dile getirebileceği meşru kanallar 
ve yollar, bu taleplere cevap bulacak yapılar, kurumlar mevcuttur ve Türkiye'de, halkın temsilcile
ri, siyasetin meşru zeminlerinde bu amaçla faaliyet göstermektedirler. 

Haklar ve hakların kullanılmasındaki eşitlik, her Türk yurttaşı için geçerli olup, yasalarla da 
düzenlenmiştir. İnsanlarımızı bu topraklar üzerinde, birleştiren, tasada ve kıvançta ortaklık, güzel 
ve müreffeh bir gelecek beklentisi, tarihe beraberce sahip olma yanında, ülkenin aslî sahibi olma 
sıfatıyla, eşitlik, ulusal egemenliğin ortak kuüanimıdır. 

Bin yıldan beri beraber yaşamış, birlikte gülmüş, birlikte ağlamış. Kurtuluş Savaşı destanını 
birlikte yazmış bu insanlara, bu eşkıya örgütünün vereceği ve kazandıracağı hak ve haklar nedir-
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ki?.. Eğer, herkes için geçerli olan ve Anayasada teminat altına alman temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasında rahatsızlık varsa, hukuk devletinde bunun çareleri de vardır; ama, amaç, devletin 
üniterliğini tahrip etmek ise, bu bir hayaldir. Çünkü, devletimizin resmî dili, bayrağı, simgeleri, 
sınırlan ve cumhuriyetimizin hükümranlık haklan, her türlü tartışmanın dışındadır. Bugün korun
duğu gibi, ilelebet de korunacaktır. Bunun için, devletimiz, her türlü tedbiri alacaktır. Bundan, 
dost-düşman kimsenin şüphesi olmasın. Devlet kinci değildir, intikamcı da değildir. Elbette devlet, 
bayrağını ve hudutlannı beklerken vatandaşını da koruyacaktır. (ANAP ve RP sıralanndan "Ne 
zaman?., sesleri) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —Ne zaman?.. 
İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) — Akan kan ne olacak?! 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz ki, telaşa, endişe

ye ve korkuya gerek yoktur. Amaçlan bellidir. (ANAP sıralanndan "Nasıl telaşa gerek yok?11 ses
leri) Devlet, elbette bunlan etkisiz hale getirecektir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bu kadar hissiz olmayın... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Teröristin hedefi panik yaratmaktır. Dünyada teröre ve 

teröriste teslim olmuş bir devlet var mıdır ki, bu koca devlet, bu koca millet ve bu koca Meclis tes
lim olsun?! (DYP sıralanndan alkışlar) . 

Değerli milletvekilleri, yukanda kısaca değindiğim üzere, yıllardır, ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunlar, beslenen emeller, hepimizin malumudur. Türk halkı bunu çok uzun yıllardan beri görmüş 
ve yaşamıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ama, siz daha görmemişsiniz... 
ALI RIZA GÖNÜL (Devamla) — Dünün emperyalist güçleri, Bulgan, Rumu, Ermenisi ne 

istemişlerse, bugün de aym şeyi istemektedirler." Ne acıdır ki, bu emperyalistler, genç, taze cumhu
riyetimizin aldığı sosyoekonomik, politik eğitim ve hukuk reformlan karşısında, bu ülke içinde 
bulduklan birtakım insanlarla, laikliğe karşı, "din elden gidiyor" gerekçesiyle isyan etmişler, bir 
etnik kökenden gelen insanlan, duygulannı ve inançlannı kullanarak... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)— Saçmalıyorsun! 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Musul ve Kerkük üzerindeki haklanınız elimizden gitmiş. 

Ben bunlara girmek istemiyorum değerli arkadaşlanm.. 
İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) — Daha okullan açtıramıyorsun, daha Kurtalan eks

presini çalıştıramıyorsun!.. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; içerideki birtakım 

bölücü ve aynlıkçı kişilerin yardımıyla, dıştaki bazı güçlerin emelleri böylece ortaya konulursa, 
bugün ülkemizdeki terör ve aynlıkçılığın sebebinin geri kalmışlık olmadığını da açıkça görmekte
yiz. Evet, terörün sebebi, geri kalmışlık, bilgisizlik ve işsizlik de değildir; bunlan halletmenin yolu 
da terör değildir. Terörle, işsizliği önlemek, geri kalmışlığı gidermek, yatınm yapmak mümkün 
mü?.. 

Elbette, ülkemizin her yöresinde yaşayan insanlanmızın refah içinde olduğunu söylemek 
mümkün değil. Doğuda yaşayan insanımız kadar, batıda, kuzeyde, güneyde, güneydoğu bölgemiz
de de sıkıntı çeken insanlanmız vardır. Yolu olmayan, suyu olmayan, devletimizin gereği kadar 
hizmet götüremediği vatan köşeleri bulunmaktadır. 
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işsizlik mi?.. Her yerde var; ama, bakıyoruz ki, ülkemizin belli bir yöresine hizmet götürmek 
isteyen, refah götürmek isteyen devletin görevlisi alıkonuluyor. İşte, terör örgütünün gerçek yüzü 
yine burada ortaya çıkıyor. 

Okullar yakılıyor, katılıyorum; öğretmenler öldürülüyor, gazeteciler tehdit ediliyor, siyasetçi
ler tehdit ediliyor, gazete ve siyasî parti örgütleri kapatılıyor, kapattırılıyor, ihaleler yaptırılmıyor, 
hizmet engelleniyor, iş makineleri yakılıyor... Niçin? İnsanımız uyanmasın, genç beyinler ve kafa
lar aydınlanmasın isteniyor; bölge insanı, korku ve dehşet içinde, ülkeden ve dünyadan tecrit 
olsun, refahı artmasın isteniyor. Çünkü, aydınlanan, gerçekleri gören, refah düzeyi yükselmiş bu 
insanlarımızın şer güçlere aman vermeyeceklerini terör örgütü de çok iyi biliyor, 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, yananın, yıkılanın yerine yenisini koymak, yapmak mümkün; 
peki, alınan, giden canları geri. getirmek, sönen ocakları, yıkılan yuvalan tamir etmek mümkün 
mü? 

REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Bize niye soruyorsun; size sormak lazım!... 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Hükümetimiz, elbette, hukukun içinde kalarak, demokratik 
bir ülkede yapılması ve alınması gereken tedbirleri ve kararlan almıştır ve yenilerini almaya 
devam etmektedir ve edecektir. Devletimiz olaya, sadece polisiye tedbirler almakla yaklaşmamak-
tadır. Elbette, can alan, toplu katliamlara başvuran bu eşkıyaya karşt, anayasal tedbirleri de alarak, 
güvenlik güçleriyle mücadele etmektedir. Ama, devletimiz, olayın diğer boyutu olan ekonomik 
yatırımları da gözden uzak tutmamaktadır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — 3 trilyonu ne zaman gönderiyorsunuz?.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla):— Değerli milletvekilleri, eşkıyanın bölge vatandaşını yanılt
masına mani olmak, yannına güven duyan, işi ve aşı olan insanlann devlet ve millet düşmanlanna 
kanmalarını ve kandırılmalarını önlemek, teröre karşı alınacak tedbirlerin ekonomik yönünü teşkil 
etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletimiz, çeşitli kereler, yüce ulusumuza, terör konu
sundaki kararlılığını açık olarak beyan etmiştir ve "terör nereye kadar giderse, devlet oraya kadar, 
hatta bir adım önde gidecektir" 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bunlar laf mı yani?.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — ...demek suretiyle, bu konuya verilen önemi belirtmiştir. 
Yani, terör olayı, "şu anda, şu zamanda, şu kadar, bu zamanda bu kadar olay oldu, bu kadar veya 
şu kadar insan öldü" çekişmesinin dışında, millî bir hadisedir, devlet olayıdır. Devlet meselesi hali
ne gelen terör iç çekişme haline getirilmeden, topyekûn, bütün siyasî partilerimizle, anayasal 
kunımlanmızla, devlet güçlerinin yanında ve arkasında yer alınmış olması, birlik ve bütünlüğümüz 
için gurur duyulacak bir hadisedir. Millî mutabakatın Yüce Meclisçe alınmış olması ve ilanı, Türk 
ulusunun tek vücut olarak haykırması da güven vericidir. 

Değerli milletvekilleri, kısa süre içinde, olaya bakış açımızı ve çeşitli yönleriyle terör hakkın
daki düşüncelerimizi Yüce Kurulunuza arz ettim. 

Panik yaratmak, terörün ilk hedefidir dedim. Türk halkının, sabır ve metanet içinde, dimdik, 
ülke ve millet bütünlüğü için kararlı davranışı, onur ve güven vericidir. Zor olan, devletin yaptığı
dır. Çünkü, devlet, aşiret değildir; kinci ve kan dökücü değildir. Zira, devletimiz, bu temel görevini 
yaparken, kendini, demokratik hukuk nizamını savunmaktadır. Bu yapılırken de, hukukun üstünlü-
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güne bağlı kalınmakta; sorun, yalın güçle değil, meşru güçlerle halledilmeye çalışılmaktadır. İşte, 
zor olan da budur. 

Her şeye rağmen, Türkiye, bölünmeden, birliğini ve bütünlüğünü muhafaza ederek, 21 inci 
yüzyıla, büyük devlet olarak girecektir. Zira, Türk halkı, tarihinin en karanlık dönemlerinde, millet 
ve vatan birliği şuuruyla, iç ve dış düşmanlarını ve karşılaştığı zorluklan yenmiştir. Bu birlik koru
nacak, güçlendirilecek ve dost-düşman, kimsenin şüphesi olmasın ki, ebediyete kadar da sürdürü
lecektir. Çünkü, Sayın Soysal'ın bir yazısında ifade ettiği gibi, vatan dediğimiz şimdiki topraklar, 
üzerimize çullanan emperyalizmin elinden, dişle, tırnakla, ortaklaşa, hep birlikte, kana kan kata
rak, köken ayırımı yapmadan kurtardığımız topraklardır. Nice kültür öğesini paylaşan, kederi ve 
sevinci gönül gönüle yaşayan bu yurdun insanları, ne olursa olsun, devletimizin üniterliğini, bayra
ğımızı ve millî sınırlarımızı koruyacaktır. 

Türk halkı ve Türk demokrasisi, kültürümüzü oluşturan ilmekleri çözüp "bu bunundur, şu 
sunundur" diye ayırmaya çalışanlara rengârenk Anadolu kilimini parçalatmayacak, bu kilimin tek 
bir ilmeğinin bile çözülmesine izin vermeyecektir; zira, bu uğurda verebileceği sayısız şehidi var
dır ve olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru önergesinde ileri sürülen iddialara katılmıyo
ruz. [(CHP sıralanndan alkışlar(!)] 

Devletimizin ve milletimizin meşru güçlerle bu mücadeleye devam edeceği yolundaki kararlı
lığı, bu Yüce Kurulumuzdan, siyasî bir ittifak olarak çıkmıştı; bu, güven vericidir. 

İBRAHİM HALİL ÇELtK (Şanlıurfa) — Nereden çıkmış?!. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu hadise, üç aylık bir mesele değildir; iki yıllık bir mese
le de değildir; yıllardan beri kanayan bir yaradır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yirmiüç yıldır devam ediyor. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Geçmiş her hükümet, mutlaka birtakım tedbirler almıştır; 
ama, konuşmamın içinde ifade ettiğim gibi, "senin zamamnda bu, bunun zamanında şu oldu, senin 
zamanında da bu oluyor" kavgasının yeri ve zamanının olmadığını ifade etmek istiyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yeri burası; Meclisten kaçmayın. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu sözüme katılmayan arkadaşım mı var? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Senin oğlun, senin yeğenin ölmedi orada. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Böyle bir millî meselede, inanç içinde, birlik içerisinde, bu 
kavganın, bu mücadelenin hakkından devletimiz gelecektir, buna inanıyoruz. 

Gensoru önergesine katılmadığımızı ifade ediyor ve Yüce Kurulunuzu sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum değerli arkadaşlanm. (DYP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Gensoruyla gitmezseniz, millet götürecektir sizi. 

BAŞKAN — Sayın Gönül, teşekkür ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ergezen; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözleri
me başlamazdan önce hepinizi hürmetle selamlanın. 

Yine, burada konuşan CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a da teşekkürü bir borç biliyo
rum. (RP, CHP ve DEP sıralanndan alkışlar) Meseleyi çok ciddî değerlendirdiğinden, gerçekten 
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vicdanı sızlayan bir insan gözüyle meseleye baktığından ve tarafsız, muhalefet yapmadan, bu ülke
nin Bir evladı olarak meseleyi değerlendirdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. (RP, CHP ve DEP 
sıralarından alkışlar) 

DYP sözcüsü sayın kardeşimiz, memleketimizin değerli evladı, "devletin görevi, insanın 
hayatını korumaktır" dediler. Sayın milletvekili hiç gazete okumuyor mu? Sayın milletvekilimiz 
televizyonları hiç seyretmiyor mu? Sayın milletvckilimizi doğuya, güneydoğuya bir haftalığına 
misafir etmek istiyorum; buyursun gelsin de, ondan sonra, bu kürsüden söylediklerine inanacak 
mı, inanmayacak mı? Gerçekleri konuşalım. (RP, CHP ve DEP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekili kardeşimiz, "bu memlekette ırkçılık yok" dediler; ben iddia etmiyorum. 
Şimdi, Parlamentoda bulunan sizler, belki "Zeki Ergezen Bitlis milletvekilidir, Kürt'tür" diyeceksi
niz. Önce şunu belirteyim: Ben Kürtçe bilmiyorum, Bitlis'in Ahlat İlçesini bilenler, tarihini bilen
ler, Ahlat'ın ve Ahlatlının ne demek olduğunu bilirler; ama, benim Türk veya Kürt olmam hiç 
önemli değil; insan olmam, insana insanca bakmayı becerebilmem önemlidir. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; CHP ve DEP sıralarından alkışlar) 

Eğer bu memlekette ırkçılık yoksa, Sayın Erdal inönü ve Cumhurbaşkanımız Sayın Demi-
rel'in, 1991'de güneydoğuya giderek, "biz Kürt realitesini tanıyoruz" deme mecburiyetleri nereden 
kaynaklandı? (RP ve DEP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekillerimiz, günde ölen insan sayısı 30'un altına düşmüyor. Değerli komu
tanlarımız, değerli vatan evladı askerlerimiz, polisimiz ve bölgedeki masum vatandaşlarımızın ölü
mü; yakılan ve yıkılan köyler; Lice, Yüksekova, Doğubayazıt, Muş-Altınova, Siirt-Baykan ve dün 
gece de Erzurum'un bir beldesinde, 35 kişinin ölümüyle neticelenen toplu katliamlar ve olaylar, 
annelerin gözünün yaşını bir türlü durdurmuyor. Bu memlekette komutanların cenaze töreninde 
gözyaşları akıtarak televizyonda o masum görüntüyü sergileyenler, Sürt'in Baykan İlçesinde öldü
rülen ve Erzurum'da topluca katledilen insanımız için de bu gece ağladılar mı acaba? Eğer bu duy
guyla yaşamıyorlarsa, eğer bu duyguyla kendilerini motivize etmiyorlarsa, bu meselelerin çözü
münde, elbette ki, bizler kadar ciddî tedbir almalarını düşünmek de yanlıştır. 

Muhterem kardeşlerim, ben bu yaz ağustos ayında yirmiiki gün bölgede kaldım. Ben o bölge
nin çocuğuyum, sık sık, her zaman gider gelirim. Yirmiiki gün bölgede kaldım ve bu süre içinde, 
bir köyün yolunu yaptırmak istedim. Köy Hizmetleri Müdürüne gittim; bana "Valiliğin yazısı var, 
'Köyün yolunu yaparken makineler yanarsa sorumlusu sensin' diyor. Onun için, Vali Beyle görüş 
de, köyün yolunu yaptıralım" dedi. Valiye gittik; Vali, "muhtar, makinelerin yanmasını önleyecek 
tedbir alırsa, ondan sonra biz o yolu yaptırırız" dedi. Sayın Muhtar da, "devlet bunu sağlayamıyor-
sa, koruyamıyorsa, ben bir muhtar olarak, bu makinelerin yanmasını nasıl önleyebilirim?" dedi. 
Ben onbeş gün orada kaldım, bir köyün yolunu yaptıramadım. Yani, orada devletin olmadığını 
söylemek istiyorum. Valiler ve kaymakamlar kendi odalarına gömülmüş; jandarma ve emniyet 
güçleri, sadece ve sadece kendi binalarını ellerindeki silahlarla korumaktan başka bir görev yapa
mamaktadırlar. Durum bu kadar vahimdir. 

Vatandaşlar, "ikiyüzlü olmaya başladık; gece terörün baskısından, gündüz de devlete hesap 
vermekten bıktık. Bizi kurtaracak birisi yok mu?" diye samimî ifadelerini beyan ediyorlar. 

Buradan, onun için, İktidara sesleniyoruz. Sayın Başbakanın burada olmasını çok arzu ediyor
duk. Sayın Başbakan Meclise gelmeyecekse, hep Amerika'da, Batı'da, toplantılarda, düğünlerde 
gezecekse, niye Başbakan oldu? (RP sıralarından alkışlar) ' 
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Başbakanın görevi, burada oturmaktır; Başbakanın görevi, Parlame'ntoyu aydınlatmaktır; Baş
bakanın görevi, meselelere çözüm getirmektir. Sayın Başbakanı bu kürsüye davet ediyoruz. Bu 
Hükümet, güneydoğu olaylarını nasıl çözeceğini, nasıl bir çözüm paketi sunacağını, bu konudaki 
görüşlerinin neler olduğunu bu kürsüden bize açıklamalıdır. Bunları açıklamadan, görüşlerini 
belirtmeden, çözüm yollanm önermeden, muhalefeti zirveye davet etmeye hakkı yoktur. Önce 
buraya buyursunlar, Meclisi tatmin edecek projeleri, çözüm paketini orta yere koysunlar; ondan 
sonra elbette ki, bu memleketin evlatları bir araya gelecekler herkes, ölen insanlardan dolayı ızdı-
rap duyuyor ve bu işe bir çözüm bulacaklardır. 

Sayın Başbakan Meclise gelmiyor... Zannımca, iki günlük içişleri Bakanı herhalde buraya 
gelecek, bu meselelerin çözümünü anlatacak!.. Olacak şey mi?. Bu Parlamentoda bulunan insanla
rı ne zannediyorlar? 

Okullar kapalı, yollar açılmıyor... Gerçekleri konuşuyorum. Üç yıldır, kaza merkezine 22 
kilometre mesafede olan bir köyün içmesuyu projesini programa koydurtuyorum; üç yıldır köye 
sondaj yaptıramıyoruz. Devlet diyor ki, "ben güvenlik tedbiri alamam." Durum bu kadar vahim. 
İmamlar ve öğretmenler köylere gidemiyor. Kısacası, ülkemiz çok ciddî bîr problemle karşı karşı
yadır; dolayısıyla, doğusuyla ve batısıyla, gergin bir psikolojik süreci yaşamaktadır. 

Halk, Hükümetten, bakanları değiştirmek değil, bu yaraya bir merhem olacak çözümü bekle
mektedir. 

Şimdi şöyle bir mantık geliştiriliyor ve olanlar da bizi oraya götürüyor: "Ya verin kurtulalım 
ya vurun kurtulalım" mantığı pekiştirilmeye çalışılıyor. Ne vermek mümkündür ne de vurmak 
mümkündür; her ikisi de yanlıştır; ama, kamuoyu böyle oluşturuluyor, kamuoyu böyle alıştırılıyor; 
onun için* elaltından da bazı şeyler devamlı fısıldanmaya çalışılıyor. 

Hükümet, bu konuda ikibuçuk yıldır bir çözüm getirememiş, bir çözüm paketi sunamamış... 
Sayın Başbakan Hakkâri'ye gitti ve "ben halkı kucakladım" dedi. 

Siz, Hakkâri'de halkı kucaklamadınız; siz, silahlı kuvvetlerin silahlarının gölgesinde, valilik 
binasında, ancak silahlan kucaklayabildiniz. Siz, halkı kucaklama imkânına sahip olsaydınız, halkı 
yerinde ziyaret eder, bu kadar sıkı güvenlik tedbirleri almadan halkın içinde gezer; "O halk ne isti
yor, o halkın derdi nedir, o halk gerçekten bu memleketten kopmak mı istiyor?" sorulanna cevap 
arardınız. 

, Bakınız, doğuda ve güneydoğuda olaylar oluyor; vatandaşlar, Suriye'ye, Irak'a, İran'a gitmi
yor, batıya gidiyor, Türk-Müslüman kardeşlerinin muhafazasına sığınıyor, onun koltuğuna sığını
yor, onlardan iş talep ediyor. Bu ince duyguyu iyi değerlendirmek lazım! (RP ve ANAP sıralann-
dan alkşılar) 

Yediyüz sene süreyle Osmanlı Devleti zamanında bizi bir arada yaşatan duygu ve düşünceleri 
iyi değerlendirmemiz lazım. Osmanlı. Devleti, Türk'ünü, Kürt'ünü, Arap'ını, Laz'ını, Çerkez'ini 
yediyüz sene bir arada yaşattı; hiç kimse ırk meselesini aklına getirmedi, ırklar asimile edilmedi, 
insanların lisanlanyla alay edilmedi böyle bir sorun olmadı. Biz, dünyaya yediyüz sene, adalet, 
hak, hukuk götürdük, insanlık öğrettik. Biz o tarihimizle övünüyoruz; ama, biz yetmiş şenedir, bu 
ülkeyi bir arada tutmaktan, muhafaza etmekten, huzuru sağlamaktan aciz kalmışız. 

Bu milletin insanlanna, 1960 yılında, ölçüsü alınmadan, bir elbise bir kalıp tayin edildi ve 
millet zorla bu elbisenin içine sokulmaya çalışıldı. 1950'lerde bu elbise patladı, 1960'da patladı, 
1970'de patladı, 1980'lerde patladı. Halen de bunlardan ders almadık; halen inatla ve ısrarla mille-
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timizi tek tip elbisenin içerisinde korumaya ve ona alıştırmaya zorluyoruz. İşin yanlışlığı da bence 
buradadır. 

NİHAT MATKAP (Hatay) r - Bir de halife tayin ctsek(!) 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sizin ne hakkınız var, Hükümeti sokaklarda yuhalatıyorsu
nuz, Hükümete bağırtıyorsunuz? Siz buradan, bizlerden, muhalefetten ne istediyseniz vermedik mi 
de, aciz kaldınız, memleketi idare edemiyorsunuz, komutanlar, askerler, polisler, vatandaşlar ölü
yor?! Siz ölen insanların hayatını koruyamıyorsanız, yani onların ölümünü engelliyemiyorsanız, 
köylerin yakılmasını önleyemiyorsanız, o halde, Hükümet olmaya hakkınız yoktur. Çünkü, siz bu 
göreve talip olurken, "En önemli meselemiz, terör meselesi, terör sorunu" demiştiniz. 

Bakınız, gerçekten bu İktidar, terörden yana mı, değil mi veya gerçekten bu İktidar terörü 
önlemekte samimî mi, değil mi; ben birkaç misal vermek istiyorum: 

Bir korucu sistemi geliştirilmiş, koruculara silah vermişsiniz ve koruculara, "köyü benim adı
ma koru" diyorsunuz. Bunu sizden önceki iktidar vermiş, siz de bunu deVam ettiriyorsunuz. Gerçi 
programlarınıza koymuşsunuz, "biz. bunları kaldıracağız" demişsiniz; ama, kaldırmamışsınız. 
Zaten, söylenenlerin hiçbiri yerine gelmemiştir. Köy korucusu, kendisini ve köyünü korumak isti
yor, teröristle silahlı mücadeleye giriyor. 

Örneğin, Bitlis'in Cevizdah Köyünde -Sayın Cumhurbaşkanı, bir Başbakanken, bir de Cum
hurbaşkanı olduktan sonra olmak üzere iki defa bu kürsüden o köyden bahsetmişti- 38 kişi hayatı
nı kaybetmiş, insanlar ölmüş, mal gitmiş, mülk gitmiş, ev gitmiş, yaşlı birkaç insanla 10-15 çocuk 
kalmış. Ben gittim, hastanede yaralıları ziyaret ettim. Bunlar şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? 
Siirt'teki eniştelerinin evinde 11 kişi bir odada kalıyorlar. Kendi partimin il başkanıyla beraber, 
bizzat, işin doğruluğunu tespit etmek için gittim. Bu 11 kişinin 6'sı kız çocuğu ve hepsi sakat; 
kimisinin kalçasında kurşun var, halen çıkarılamamış, ameliyatı ileri bir tarihe atılmış. Yaşlı bir 
amca aynen şunu söyledi: "Biz, devlet adına bu köyü koruduk; başımıza gelenler ortada. Bu dev
let, sadece ve sadece bizim buraya naklimizi sağladı. Bizim iaşemizi temin etmesi gerekmez miy
di? Yani, biz silahla köyümüzü korumakla suç mu işledik? Yani, biz de mi teröristlerin saflarına 
katılmalıydık? Dayımızı, yeğenimizi, halamızı, her şeyimizi kaybettik, malımızı mülkümüzü kay
bettik; hiç olmazsa, geride kalanlarımızın iaşesi temin edilmeliydi veya kendimize bir iş buluncaya 
kadar bizlere bir ev kirası verilmeliydi veyahut da maddî durumumuz yerine gelinceye kadar, gen
cimizin birisine, devlet kapısında bir iş verilmeliydi." 

Arkadaşlar, maalesef bunlar olan şeyler. Biz başka yerlerde fazla anlatmıyoruz; onu da açıkça 
belirteyim. Yani, biz başkaları için prim yapmasın diye bazı şeyleri içimize gömüyoruz. 

Bakınız, ben bu yaz kendi ilçemde Adilcevaz İlçesine geçerken, devletin kolluk güçleri araba
mı durdurdular; milletvekiliyim, dedim, görevli hiç yüzüme bakmadı; beyefendi, milletvekiliyim 
dedim, yine yüzüme bakmadı -olay Van Gölünün kenarında oluyor- elindeki gazeteyi okuyan bir 
üsteğmen de orada oturuyor; beyefendi, ben milletvekiliyim dediğim zaman verdiği cevap aynen 
şu: "Senin gibi milletvekillerini biz çok gördük. Aç arabanı, arayacağım." Beyefendi, ben milletve
kiliyim, dokunulmazlığım var, dedim. Neyse, sonra üsteğmeni çağırdı da... Yani, benim o anda 
yaşadığım manzarayı düşünün. 

Bize düşen, sabretmektir, sabırlı olmaktır. Çünkü, ecdadımız, sabırla çok acıları aşmıştır. 
Sabır acıdır; ama, meyvesi tatlıdır. Biz, bunun bilincindeyiz. Biz, bu ülkenin bölünmesini değil, 
büyümesini istiyoruz; biz, bu ülkenin gelişmesini istiyoruz, güçlenmesini istiyoruz. 
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Bakınız, terörü önleme konusunda hep böyle akla hayale gelmeyen beyanatlar veriliyor, 
"terörü ezdik, ezeceğiz" deniliyor. "Terörü ezdik" diyorsunuz; hemen arkasından bakıyorsunuz, 
30,35 kişi katledildi! "Terörü ezeceğiz" dediniz; şu anda Genelkurmay Başkanımızın ve kuvvet 
komutanlarımızın Erzurum'da bulundukları yere 40 kilometre mesafede 35, kişi hayatım kaybedi
yor! Terör bununla da kalmıyor; açtığı taciz ateşiyle de devletin hışmını vatandaşın üstüne çek
mekte ve bu konuda da başarılı olmakta. 

Devlet bu oyuna gelmemelidir." Terör her türlü oyuna başvurabilir, taciz ateşi açabilir, birta
kım taktikler uygulayabilir; ama, devlet, terörün seviyesinde muamele yapmamalıdır, o oyuna gel
memelidir, hislerine kapılmamalıdır. Devletin oradaki her gücü, devlet gücü olduğunu bilmeli ve 
bu bilinçle hareket etmelidir. Bölgedeki bazı kişilerin yanlış uygulamalan, teröre prim veriyor ve 
memleketi daha kötü bir noktaya götürüyor. 

Bölgeyle ilgilenmek mecburiyetinde olduğumuz için, gelen her insana birtakım şeyler soruyo
ruz, onları dinliyoruz. Geçenlerde şöyle bir şey anlattılar; buradaki iki devlet yetkilisinin muamele
sine bakın: Ayın 2'sinde bir otobüs Muş hudutlarını geçerken durduruluyor, bir görevli, otobüsteki 
vatandaşları indiriyor ve "hepiniz yüzünüzü otobüse çevirin" diyor. Vatandaşlardan biri, "beyefen
di, bizim yüzümüzü otobüse çevirme, biz terörist falan değiliz, hepimiz aklı başında insanlarız, ne 
soracaksan söyleyelim" diyor. Bunun üzerine görevli, "fazla uzatmayın, yüzünüzü otobüse çevire
ceksiniz" diyor ve kötü bir muamele... Yarım saat sonra, bir polis kardeşimiz, bulunduğu nokta iti
bariyle tekrar aynı otobüsü aramak istiyor ve bu polisin otobüsteki insanlara muamelesi, gerçekten 
herkesin dilinde destan... Bu polis kardeşimiz, adabı muaşeret kaidesi içerisinde güzelce otobüse 
giriyor, tereddüt ettiği kişilerin nüfus cüzdanlarına bakıyor, hatta bazı yaşlı insanlara, nüfus cüzda
nı dahi sormadan kontrolünü yapıyor ve otobüstekilere, "bir ihtiyacınız yar mı?" diyor. Peki, bu 
polisin muamelesi terörü doğurur mu? Bu polis gibi davranan insanlar o bölgede huzursuzluk çıka
rır mı?! 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Zeki Bey, çözüm önerisi?... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Çözüm önerisi, Hükümetin meselesidir; aslında bizim mese
lemiz değildir, sosyal adaletçi SHP'nin görevidir; yıllardan beri doğuyu dillerinden düşürmeyen, 
geri kalmışlığını destan eden, özgürlüklerden bahseden SHP'nin görevidir. (RP ve ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ama, maalesef, SHP, sosyal adaleti bir tarafa bırakmış; ama, maalesef, SHP, özgürlükleri bir 
tarafa bırakmış; ama, maalesef, SHP, insan haklarını bir tarafa bırakmış; insamn kanını emen 
ABD'nin âdeta emrine girercesine, ortağıyla yarış ediyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Sayın Başbakanımız, ABD'deki beyanatlarıyla, zirve toplantısından da bir anda vazgeçerek, 
programlarındaki hususları yerine getirmemekle, plansız ve programsız çalışmalarıyla, anlık duy-
gusallıklarıyla, sergilediği çelişkili ve tutarsız politikası yüzünden, aydınlara karşı, halka karşı, 
Meclise karşı güvensizlik tereddütleri doğurmuştur. Ayrıca, iki ortağın aralarındaki soğukluğun 
yanı başında, ciddî devlet tavrının, ağırbaşlılığın ve sakinliğin olmayışı ve her defasında aceleci bir 
telaş sergilenmiş olması, tahrikle olayların üzerine gidilmeye çalışılması, intikam hırsıyla sözlerin 
sarf edilmesi, terörün ekmeğine yağ sürmüştür. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hükümetlerin görevi, milletin huzurunu sağlamaktır, temel 
hak ve hürriyetleri korumaktır. Bunu beceremeyen, dostunu-düşmânını tanımayan Hükümetin, 
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terörü destekleyen ülkelerden medet umması da, ayrıca bir yanlışlıktır. 

Çıkarları için dünyayı kana bulayan, ülkelerin içişlerine açıkça müdahale eden, sadece kan 
akıtıp, silah satarak para kazanan ve kendisinden başka büyüğü tanımayan terörist ABD'nin karşı
sında neden bu kadar eziliyoruz? Hâlâ, güneydoğu olaylarının arkasında ABD'nin olmadığına mı 
inanıyoruz? Bölgede elde edilen silahların ve mayınların hangi ülkeye ait olduğunu, Hükümet ola
rak bilmiyor musunuz? Siz, terörde yanlış adres belirtiyorsunuz. Terörün asıl destekleyicileri, böl
gede hâkimiyet kurmak isteyen ABD ve İngiltere'dir. Siz, onlarla işbirliği yapmakla, bir nevi, terö
re de destek çıkmış oluyorsunuz. Hele hele, Başbakanın millî mutabakattan bahsetmesi, talihsiz bir 
beyanattır. Ölenler için gözyaşı dökmeyen mi var? Bu yanlışlık yetmiyormuş gibi, konuyu AGlK'e 
götürecekmiş!.. Böyle bir talihsizlikle, bizi nereye götürmek istiyor? Sayın Başbakan, AGIK'in ve 
Birleşmiş Milletlerin maksatını hâlâ anlayamadı,mı? Bu terörün arkasında, ASALA'yı ve EOK 
tedhiş örgütünü destekleyen Batı'nın bulunduğunu daha ne kadar gizleyeceğiz ve bu ülkede bunu 
söylemekten ne kadar çekineceğiz? Bu ülkeyi bu hale getiren, Batılılar ye onların içimizdeki işbir
likçileri değil mi? Artık, bunun gizlenir tarafı kalmamıştır. Eğer biz, millet olarak, Meclis olarak 
ve iktidar olarak, sabıka dosyası hergün kabaran kendileri tek devlet olmaya giderken sosyal bilim
cileri vasıtasıyla insanlığı ırkçılıkla bölmeye çalışan ve dünyayı çekilmez hale getiren Batı'nın bu 
insanlık dışı tutumunu sanık sandalyesine oturtmadığımız müddetçe, bu ülkede huzur bulmak 
mümkün değildir... • • , ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergezen. 

ZEKl ERGEZEN (Devamla) — Bir ülkenin siyasetçileri, idare ettikleri ülkenin etnik yapısı
nı, sosyal yapısını, kültürel yapısını, inanç farklılıklarım bilerek hareket etmelidir. Maalesef, biz, 
bu ülkede bunu beceremedik. İşte, geldiğimiz noktanın da asıl sebebi budur. 

Muhterem kardeşlerim, Hükümet terörü önlemekte samimî ise, biz hükümete iki soru sormak 
istiyoruz: Çekiç Güç'ün güneydoğuda teröre lojistik destek sağladığını artık bilmeyen mi var? 
Sağır sultan bile bunu biliyor! Buna rağmen, Çekiç Güç'ü halen o bölgede niye tutuyoruz? Gerek
çesini de şöyle söylüyorsunuz: "Kuzey Irak'taki Müslüman Kürt kardeşlerimizi Saddam'ın zulmün
den korumak için bu gücü güneydoğuda konuşlandırıyoruz." Eğer gerçekten bunda samimî iseniz, 
eğer gerçekten Çekiç Güç'ün görevi bu ise, ben size bir tavsiyede bulunacağım: Çekiç Güç'ü gön
derin gitsin, 36 ncı paralelin kuzeyinde konuşlandırılsın, hem Saddam'ın güçlerini yakından takip 
etsin hem de Saddam Kuzey Irak'a saldıracağı zaman oradakileri daha yakın mesafeden korumuş 
olsun. Eğer maksadı bu ise, Çekiç Güç'ü oraya göndermeliyiz... (RP sıralarından alkışlar) 

işte, burada "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diye yazıyor; gidin millete sorun bakalım, 
Çekiç Güç'ün kalmasını istiyor mu? Bu milletin çocukları, inanıyorum ki, Parlamentodaki birçok 
kişi kadar, Çekiç Güç'le ilgili bilgi sahibidir; ama, biz hâlâ,birtakım oyunlar peşindeyiz. 

Ayrıca, devleti idare edenler, devletimiz üzerinde emelleri olan devletleri dikkatle izlemelidir
ler ve bunu dikkate alarak ülkeyi idare etmelidirler. 

insanlığa, sadece, kişi başına 5 ton patlayıcı madde ikram eden Batı'dan medet... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZEKl ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, saatler çok hızlı dönüyor herhalde!.. 
BAŞKAN — Herhalde efendim... 
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Kaç dakika daha istersiniz Sayın Ergezen? 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Takdirlerinize sunarım; ne kadar verirseniz... Ağanın eli 
tutulmaz!.. 

BAŞKAN — Efendim, biz ağalıkla mücadele ediyoruz!.. 

Buyurun efendim. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Kişi başına 5 ton patlayıcı madde ikram eden Batf'dan 
medet ummaya kalkışılırsa ve insanının ölçüsünü almadan tek tip elbise onlara zorla giydirilmeye 
çalışılırsa, işte, ülkenin geldiği nokta, elbette ki bundan farklı olmayacaktır. 

İktidarların değişmesi, neticeyi değiştirmiyor, sadece kan akışı çoğalıyor, sadece ölen insanla
rımızın sayısı artıyor. Asıl yanlışlığı nerede yapmışız? Asıl yanlışlığı, milletimizi yönetenlerin zih
niyetinde aramalıyız. Bu milletin çocuklarını islam ahlakıyla yetiştirseydik, ona cephe almasaydık; 
gerçek Müslümanları ve inananları halkın anlamadığı ifadelerle itham yerine, Çanakkale'de Alla-
hüekber Dağındaki şehitlerimizi şehit yapan değerlere sanlsaydık; biz, insanlığa örnek bir millet 
olacaktık. Allah, bölünmeyi, parçalanmayı değil, birliği emrediyor. Allah zulmetmeyi değil, ada
letle muamele etmeyi emrediyor. Allah, ırkçılığı değil, Islamda kardeşliği emrediyor. İşte, onun 
için, çareyi başka yerde aramaya gerek yok; çare, bu inançta yatıyor. Eğer, biz, yıllar önce bu inan
ca sanlsaydık; düşmanımızı düşman, dostumuzu dost bilseydik ve bugün teröre harcadığımız para
lan ülkemizin ekonomisi için, kültürü için, eğitimi için harcasaydık, emin olun ki, bugün olanlar, 
olmayacaktı. Terörün maksadı, vatandaşlarla devletin irtibatım koparmaktır. Yönetici durumunda
ki insanlar bunu kabul etmediği müddetçe, Kürt halkıyla terörü ayırt etmediğiniz müddetçe, terörle 
mücadelede bir adım dahi ileri gidemezsiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ergezen, son cümlenizi söyler misiniz efendim; çünkü üçüncü defadır 

uzatıyorum sözünüzü, rica ediyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Ben, sayın Hükümete şunu hatırlatmak istiyorum: Terörü 
önlemekte samimiyseler, Başbakan Sayın Tansu Çiller, bu kürsüye çıkarak, terör hakkındaki proje
lerini ortaya koymalıdır; bir. 

İkincisi, Sayın Çiller, terörü önleme konusunda, birçok yerde, muhalefetin kendisine destek 
olmadığım söylüyor. 

Sayın Genel Başkanımızın kendisine ulaştınlan 12 maddelik reçetesini ve Genel Kurulda 
doğu ve güneydoğu ile ilgili olarak konuştuklannı Sayın Başbakanımız alıp incelesinler; bunlan 
uyguladıklan zaman, doğu ve güneydoğunun problemleri çözülmezse, o zaman muhalefete, elin
den gelen ithamlarda bulunsun. 

Bu cümleden olarak, hepinizi saygıyla selamlanm. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Grup Başkanı Sayın Aydın Güven Gürkan sbz 
istemişlerdir, buyurun Sayın Gürkan. (SHP sıralanndan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; önemli günler, güç sorunlar yaşıyoruz. Herkes, Hükümeti ve Meclisimizi büyük bir dikkat ve 
büyük bir umutla izliyor; herkes, Meclisimizden ve Hükümetimizden bu güç günlerin gerektirdiği 
yapıcılığı bekliyor; herkes, çözüm istiyor, çözüm bekliyor. İçi boş bir siyasal söylevcilik ve eleşti-
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ricilik, sadece umut kırıyor, güven yitirttiriyor. Önümüzdeki sorun, çok ciddî bir iç barış sorunu
dur; bir büyük ulusal sorundur. Verilmiş bulunan gensoruyu da bu çerçevede değerlendiriyoruz. 

Bu gensoru, iç barışımızla ilgili olarak bugüne değin oluşturulan ve uygulanan politikaları 
yetersiz bulmaktadır. 

Bu, doğru olabilir; yeni önlemlere, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor 
olabilir; ancak, içinde bulunduğumuz iç barış sorununu, bir hükümet sorunu olarak görmemeliyiz. 
Kanımca bugünün en temel ihtiyacı, yeni siyasal ve toplumsal uzlaşmalar oluşturabilmektir. 

Bugün, iç barışla ilgili sorunlar yumağını hiçbir hükümet tek başına çözemez. Sorun, ancak 
daha geniş siyasal ve toplumsal mutabakatlar oluşturmakla çözülebilir, iç barış sorunuyla ilgili 
uygulamalarda, her hükümetin, ama her hükümetin hareket alanı, sağlanabilmiş ulusal uzlaşmala
rın genişliğiyle sınırlıdır. Bu nedenle, verilmiş bulunan gensoruya, temel siyasal mutabakatlarımı
zın yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeni uzlaşmalar oluşturulması yolunda veril
miş bir genel görüşme talebi gözüyle bakıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir temel kanaatimi burada bütün içtenliğimle açıklamak isterim. Eğer 
bir ülkede demokratik siyasal rejim bir türlü istikrara kavuşturulamıyorsa; kitleselleşmiş terör 
hareketleri ülke gündeminden bir türlü düşürülemi yorsa; etnik gruplar, inanç gruplan, sosyal sınıf 
ve katmanlar arasında kalıcı bir iç barış tam olarak sağlanamıyorsa; ülkenin bir bölgesi, on yıllar
dır bir türlü olağan yönetim düzenine kavuşturulamıyorsa; sorun, bir hükümet sorunu olarak 
yorumlanamaz. Böyle, bir durumda sorun» ulusal uzlaşmaların, sayıca ve nitelik olarak yetmemesi 
sorunudur. Eğer bir toplum, bir millet kendi iç tartışmaları ve iç uzlaşmalarıyla, kendi anayasasını 
kendisi özgürce yapamamışsa, o ulusun çeşitli bunalımlara düşmesi kaçınılmaz olur. Çünkü, elde, 
bir ulusun en temel uzlaşı metni, yani özgürce yapılmış bir anayasası yoktur. Bu temel uzlaşma 
sağlanamadan, diğer alt uzlaşmaların sağlanması da çok zor olmaktadır. 

Ülkemizi kalıcı bir siyasal istikrara ve pekişik bir iç barışa götürecek yol, inanıyoruz ki, biz 
SHP olarak inanıyoruz ki, ancak yeni bir anayasadan geçecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kuşkusuz, şu anda en güncel ve en etkin gözüken terör, 
PKK terörüdür. Ancak, inancımız odur ki, bu etnik maskelemeli terörün yanında, istenildiğinde, en 
az onun kadar etkili olabilecek din ve inanç maskelemeli terör de hazırda beklemektedir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Onu açıklar mısın? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sizinle ilgili değil efendim., hiç üstünüze alma-

yın- , 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Kimler peki? Onlar bu ülkede yaşartıyor mu? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Son Sivas olayları, Uğur Mumcu ile ilgili olan 

davalarda, arkada var olduğu iddia edilen siyasî motiften bahsediyorum; siyasal yaklaşım ve motif
ten. Lütfen üstünüze alınmayın, sizinle ilgili değil, sizi tenzih ederim efendim. 

Ülkenin birçok köşesinde dine dayalı bir devlet ve toplum düzeni kurabilmek amacıyla şiddet 
propagandası ve örgütlenmesi de yapılmaktadır. Güçleri çok azaltılmış olmakla birlikte, ideolojik 
maskelemeli profesyonel terör odaklan da halen daha varlıklarını hissettirmektedirler. 

Bunun dışında, devletin içinde bazı odaklann var olduğu ve bunların çeşitli nedenlerle terör 
olaylarına bulaştığı iddiaları da vardır. PKK'nın bir köy baskınında katlettiği onlarca insanı elbette 
unutmamalıyız; ama bunun yanında, PKK ile ilişkilendirilemeyen yüzlerce faili meçhul cinayeti 
de, Sivas'ta olanlan da ufkumuzun dışında tutmamalıyız. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —- Siz Hükümet değil misiniz?! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Özetle, terör, iç güvenlik, iç barış ve demokratik 
siyasal sistemin istikran, ülkemizin bugün bir numaralı sorunu haline gelmiştir. Bu sorunu demok
ratik yollardan çözmek zorundayız. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — Çözüm hocam, çözüm?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunun için yeni bir siyasal enerji ve kararlılık 
üretmek zorundayız. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — Az laf, çok iş... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunun öncülüğünü Hükümet yapmalıdır ve 
bugünkü tartışma ve değerlendirmeler, Hükümete yol gösterici olmalıdır. (ANAP sıralarından 
"Bravo!" sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hiçbir terör örgütü, kendine neyi maske yaparsa yapsın, 
bir düzeni, tek başına, işlemezliğe ve istikrarsızlığa itemez. Çeşitli dış odaklar, çeşitli nedenlerle 
terör örgütlenmelerine ne ölçüde yardım ederlerse etsinler, bir rejimi tek başlarına önemli ölçüde 
etkileyemezler. Hiçbir terör hareketi, kendisi tek başına kitleselleşemez. Terör örgütlenmelerini 
tehlikeli kılan, bunların kendi güçleri değildir. Asıl tehlike, terör olayları karşısında, yanlış devlet 
ve toplum tepkileri vermektir. 

Unutulmamalıdır ki, terörün asıl hedefi, daima, demokratik, laik hukuk devleti düzenidir. 
Hangi koşulda olursa olsun, tepkileri ve önlemleri, demokratik hukuk devleti çerçevesi içinde tuta
bilmek, terörü yenmenin en vazgeçilmez koşuludur. 

Bir terör hareketinin başarısı, öldürdüğü insan sayısıyla ölçülemez; bu ancak, acımasızlığın 
ve insan dişiliğin bir ölçütü olabilir. Bir terör hareketinin başarısı, mücadele ettiği düzenin insanî 
değerlerini, demokratik değerlerini ve hukuk değerlerini yok etmesiyle ölçülebilir. Eğer bunlar 
ayaktaysa, eğer bunlar savunuluyorsa, eğer bunlardan ödün verilmiyorsa, terör yenilmekte, yenil
mek üzere demektir. Çünkü, bir terör hareketine canlılık, yaygınlık ve kalıcılık verebilecek tek 
olgu, halk desteğidir. Halkı kazanan ancak, mücadeleyi kazanır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kazanabildiniz mi? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Güneydoğu Anadoluda 

güvenlik güçlerimiz, bizim insanlarımız, bizim çocuklarımız, verdiğimiz siyasal buyruklar doğrul
tusunda, bizim adımıza, canlarıyla, kanlarıyla büyük bir mücadele veriyorlar. Hepimiz onları kal
bimizin en mutena köşesinde taşıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ancak, buraya gönderdiğimiz insanlara en doğru ve en açık siyasal 
direktifleri de vermek zorundayız. Eğer güvenlik güçlerimizi oraya, bir savaş alanına gönderir gibi 
gönderirsek; eğer onlardan, ne pahasına olursa olsun teröristi yok etmesini beklersek; eğer onlara 
bir kitlesel suçla karşı karşıya olduklarını aşılarsak; eğer onlara, bir isyanla, kalkışmayla, bir iç 
savaşla başbaşa olduklarını söylersek; eğer onların zihnine, suçlu, sanık, zanlı yerine, düşman kav
ramını yerleştirirsek; eğer bir güvenlik olayını, bir savaş boyutuna yükseltirsek; eğer teröristi balık, 
çevreyi onun içinde yaşadığı su sayıp, suyu kurutmaya kalkarsak; eğer teröristin şiddetinden daha 
çok şiddet kullanmayı çözüm olarak görürsek; terörü, ne yazık ki, kısa sürede yenemeyiz; çünkü, 
halkı ve hakkı, giderek kaybederiz. 

Terörü yenmede bugüne değin gösterdiğimiz yetmezlikte, verdiğimiz siyasal direktiflerin, 
açık, berrak, tutarlı ve kalıcı olmamasının önemli bir rolü olmuştur. 
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Kanımca, düne kadar söyleyegeldiğimiz, "üç-beş eşkiya" teşhisi de yanlıştı; bugün söylenme
ye başlanan, "iç savaş", "kalkışma", "isyan" teşhisleri de yanlıştır. 

"Üç beş eşkiya" edebiyatı, bizim, işin siyasal boyutunu görmemizi engelledi. Şimdi söylenen, 
"isyan" ve "iç savaş" teşhisleri de, bizim, insan haklarına saygılı olma, hukuk içinde kalma ve sev
gi ve saygıyı kaybetmeme ilkelerimizi, korkarım ki, çok zedeleyecek ve işimizi güçleştirecektir. 

Yeni bir istiklal savaşının eşiğinde değiliz. Sorunu, uzmanlıkla, akılla, teknolojiyle, doğru 
siyasal kararlarla, doğru siyasal reformlarla, hukuk içinde, demokrasi içinde,' insan haklarına saygı
yı pekiştirerek, meşru devlet gücünü daha etkili hale getirerek aşacağız. 

Sayın milletvekilleri, şu sorunun yanıtını açıkça vermek zorundayız: Bu yanıt -da, bir uzlaş
ma sağlamadan, sorunun çözülebileceğine inanmıyoruz. 

PKK niçin güçlenmiştir?.. PKK'yı güçlendiren ne olmuştur?.. PKK bugün, niçin dünden çpk 
daha fazla halk desteği alabilmektedir?.. 

Bu soruların yanıtları üzerinde siyasal berraklık sağlamamız gereklidir. Bunların yanıtı, kanı
mızca, PKK ile yapılan mücadelede, devletin, halkı giderek kaybetmiş olmasıdır. Bu gerçeği gör
memiz, kabullenmemiz ve çözümünü mutlaka arayıp, bulmamız gerekmektedir. 

Eğer Güneydoğu sorununu kesin olarak bir çözüme bağlamak istiyorsak, bizce, uygulanacak 
programın, ancak bir tek adı olabilir; o da, halkı yeniden kazanma ve örgütü yalnızlaştırmaprojesi-
dir. Kafamızı, aklımızı, enerjimizi, yaratıcılığımızı, olanaklarımızı, yalnızca ve yalnızca bu doğrul
tuya seferber edebilirsek, bu soruna elberliğiylc kalıcı bir çözüm bulabiliriz. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)— Siz iktidarsınız... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Böyle bir ulusal proje, kuşkusuz, ekonomik, sos

yal, siyasal ve kültürel pek çok öğeden ve alt programdan oluşacaktır. Böyle bir ulusal projeyi, 
özgürce, korkusuzca, önyargılardan arınmış ve tabulardan kurtulmuş olarak her platformda tartış
mak zorundayız. Bunun yerine, daha ağır cezalar, daha sıkı, daha da sıkı yönetimler, daha çok kor
ku salmalar düşünürsek, halkı daha çok kaybederiz. Çok değerli bir komutanın şehit edilmesi, terö
rün bilinçle azgınlaştırılması bile, bizi asla karşı şiddete itmemelidir diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, PKK terörü, terörü yapanlar açısından da anlamsız bir terördür. Çünkü, 
bu terörle, eğer amaçlanan, Türkiye topraklan üzerinde bağımsız bir Kürdistan kurmaksa, bunu 
sağlayabilecek kitlesel bir Kürt desteği yoktur. PKK haraketi, hiçbir koşulda ve hiçbir zaman, top
rak kazanımıyla sonuçlandırılabilecek bir hareket değildir. PKK terörüyle, ülkenin bir bölgesi, ya 
da ülkenin bütünü geçici olarak destabilize edilebilir; ama PKK'nın, mücadeleyi, ülkeyi bölebile
cek ve belli bir toprak parçasını egemenliği altına alabilecek bir biçimde sonuçlandırabilmesi ola
naksızdır. Çünkü, Türkiye topraklan üzerinde bağımsız bir Kürdistan oluşturulmasını isteyen bir 
kitlesel Kürt desteği hiçbir zaman olmayacaktır. Kürt ve Türk insanının, etnik, coğrafik, ekono
mik, sosyolojik, kültürül ve siyasal kaynaşma ve bütünleşme düzeyi o ölçüde yüksektir ki, bir par
çalanma ve ayrışmayı sağlamak olanaksızdır; PKK'nın kendisi de bunun bilincindedir. Örgüt, hiç
bir zaman, kendi hedefini, açıkça, bağımsız bir Kürdistan olarak tanımlamamaktadır, tanımlaya-
mamaktadır. Bu nedenle, örgüt, ayn ve bağımsız bir toprak parçası vaat etmekten çok, ayn ve 
bağımsız bir Kürt kimliği vaat ederek siyasal propagandasını yapmakta ve kitleselleşmeye çalış
maktadır. Örgüt, "Türkiye'den ayni, kop, bağımsızlaş" dernekten çok, "Türkiye, senin kimliğini 
tanımıyor, seni tanımıyor, seni varsaymıyor, senin kimliğini eziyor; kendini tanıt, saydır, kabul 
ettir" propagandasını yapmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, açıkça görmek ve kabul etmek zorundayız ki, coğrafî anlamda bir 
bölünme arzusu olmaksızın, Kürt kökenli yurttaşlarımızın önemlice bir bölümü de örgütün bu 
talebine sıcak bakmakta ve sempati beslemektedir. Kanımca, bizden siyasal yanıt bekleyen bir 
temel soru da budur. Ülkemizin bütünlüğünü temsil eden bu Yüce Meclis, yeterli bir çoğunluğuyla 
Kürt kimliğini, bütün sonuçlanyla tammaya ve bunun gereğini yapmaya hazır mıdır? Bu soruya 
verilen yanıta göre politikalar oluşturulacaktır. Bu, PKK terörü karşısındaki mücadelemizin başarı
sını belirleyecek çok temel bir siyasal karardır ve bu, bir hükümet kararı olamaz; bu, ancak bir 
Meclis karandır. Bu siyasal karann alınmaması ya da belirsiz tutulması, mücadeleyi güçleştirmek-

. te, PKK'nın tecrit edilmesini zorlaştırmakta, onun kitleselleşme şansını artırmakta, onun terörüne 
haksız bir siyasal içerik kazandırmakta ve dış dünyanın PKK terörüne, belli Ölçüde de olsa, anla
yışla bakmasına neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, birinci DYP-SHP Hükümeti, Kürt kimliğini tanımayı ve bunun Paris 
Şartıyla öngörülen gereklerini yapmayı yükümlenen bir koalisyon protokolüne dayandınlmıştı. 
Nitekim, devrin Başbakanı Sayın Demirel de, yöreye giderek, "Kürt realitesini tanıyoruz" demişti. 
Ancak, sonradan ortaya çıkan gelişmeler, bunun gereklerini yerine getirmeye izin vermedi. Şimdi, 
Meclis olarak karar vermek zorundayız: Bu realitenin gereklerini tanımamış olmamız, sorunu ağır
laştırdı mı, yoksa hafifletti mi? 

HALİT DUM ANKA YA (İstanbul) — Bize mi soruyorsunuz?! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Eğer, sorunlar, bu geçen zaman içinde ağırlaştıy-
sa, bu realitenin gereklerini yerine getirmekte artık daha fazla gecikmemeliyiz. Bu konuda Meclisi
miz, Hükümeti özendirmeli, yüreklendirmen' ve hatta ödevlendirmelidir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yüreğiniz yok; yüreğiniz olsa, yapardınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, toplumumuz, genelde, Kürt 
kimliğinin tanınması ve geliştirilmesi yolunda yeni ve cesur adımlann atılmasına karşı değildir. 
Toplumumuzu ve siyasetçimizi tereddüde düşüren, daha çok, zamanlama sorunudur. Pek çok yurt
taşımız ve siyasetçimiz, "hele şu terör olaylan bir bastınlsın, sıra ona da gelecek" diye düşünmek
tedir; ama görünen odur ki, bir halk kimliğini tanımamak ve onun geliştirilmesini engellemek 
"mikro milliyetçilik" diyebileceğimiz akımlann güçlenmesine ve tanınmak istenmeyen kimliğin 
bağımsızlaşma, ayrışma ve ortak ulusal kimlikten aynlma arzusunu kamçılamaktadır. O halde, bir 
ulusal uzlaşma çerçevesinde, Kürt realitesinin tanınmasıyla ilgili yeni ve somut açılımlan yaşama 
geçirmek ve bunları Hükümete uygulatmak zorundayız. 

MEHMET SEVEN (Bilecik)— Az laf, çok Vş. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, örgüt, bölgede her türlü eko-
homik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşamı yok ederek, bölgenin insanlanna ve özellikle de gençleri
ne, yalnızca militan olma şansını bırakmak istemektedir. Terörün ağırlıklı olduğu bölgenin dışın
da; ama o bölgeye yakın yerlerde yeni ekonomik çekim merkezleri oluşturmak zorundayız. Oranın 
insanının tümüne belki kısa sürede iş temin edemeyiz; ama, o yöre insanına iş bulabilme şansını 
açık tutmak bile terörün beslenmesini önemli ölçüde azaltacaktır. Bunun yolu da, anlamsız kadro 
dağıtımı yapmaktan çok, çevredeki ekonomik çekim merkezlerinde geniş çaplı yatırımlar yapmak
tır... . 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Bunu siz mi söylüyorsunuz; bu kadro dağıtımını siz mi 
söylüyorsunuz?!... 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —Bu, kuşkusuz, ülkenin başka yörelerindeki yatı-
rımlann.. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica edeyim; mikrofonunuzu açıyorum efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu, kuşkusuz, ülkenin başka yörelerindeki yatı
rımların ertelenmesi anlamına gelecektir. Bu özveriyi, iç bütünlüğümüz ve iç barışımız adına iste
mek ve gönüllü olarak sağlamak zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PKK düzeyine ulaşmış bir örgütün ardında, kuşkusuz çok 
ciddî dış destekler vardır ve bunlar kesinlikle de bilinmektedir. Örgütün dış desteklerden yoksun 
kılınması, bugüne değin başanlamamıştır. Dış destek, zaman zaman azaltılabilmiş; ama hiçbir 
zaman etkisiz hale getirilememiştir. Örgüte verilen dış desteğin maskelenmesinde, çoğu zaman, 
PKK'nın, kendini bir ulusal kurtuluş örgütü ya da insan hakları savaşçısı gibi gösterebilmiş olması 
önemli bir rol oynamıştır. Oysa şimdi, son zamanlarda, PKK'nın terör kimliği çok belirginleşmiş 
ve öne çıkmıştır. Örgüt, devleti, sıkıyönetime, aşın şiddete ve hukuk dışılığa zorlayabilmek ve 
yöre halkının kendisine yönelik dirençlerini kırabilmek için, kendhinin de açıkça kabul ettiği terör 
eylemlerini artırmıştır. Eğer şimdi, bu dönemde, iç uzlaşmalanmızı sağlayarak yeni demokratik ve 
insancıl açılımlar yapabilirsek, bunları yaşama geçirebilirsek, örgütün terör kimliği çok daha belir-
ginleşecektir. Terör kimliği çok açığa çıkmış bir örgütün dış desteklerini kesmek ve kırmak, 
bugünkünden de çok daha kolay olacaktır. 

Şu nokta hiçbir zaman unutulmamalıdır: Örgütün en korktuğu şey, demokratik ve insancıl 
açılımların yapılmasıdır. Nitekim, PKK, dünya kamuoyunu arkasına alabilmek için başlattığı ateş
kes dönemini Mayıs 1993'te 31 askerimizi şehit ederek bozmuştu.. (Mikrofon otomatik cihaz tara
fından kapatıldı) 

BAŞKAN—Sayın Gürkan, toparlar mısınız efendim? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Hem de hangi gün?.. Hükümetin bir af kararna
mesini çıkardığı gün. Bu olay bile tek başına, PKK'nın asıl korktuğu, çekindiği ve çaresiz kaldığı 
şeyin, demokratik, insancıl ve banşçıl yaklaşımlar olduğunu göstermektedir. Meclisimizin* Hükü
metimizi bu yolda özendirmesi ve yönlendirmesi, sanıyorum hak ettiğimiz iç banşa bizi hızla ulaş
tıracaktır. 

SHP Grubu adına Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyor, Başkanımıza, gösterdiği hoşgörü 
için teşekkürlerimi arz ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık; buyurunuz. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Başbakan ve Hükümet hakkında verilen gensoru açıl
masına ilişkin önergeyle ilgili olarak Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmaların içeriğinden de anlaşılacağı üzere, bu gensoru önergesi, 
evvelemirde, Hükümeti düşürmek, görevden uzaklaştırmaktan ziyâde, yirmi aydır bir türlü Mecli
sin gündemine getirilemeyen, Mecliste tartışılması sağlanamayan güneydoğu sorununun, İçtüzük 
hükümlerini zorlayarak, tartışılması imkânını temin etmek maksadıyla verilmiştir ve bir nevi bir 
genel görüşme havası içerisinde fikirler arz,edilmeye çalışılmıştır; ama, öteden beri muhalefetten 
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destek görmediğini, bu terör sorununun mutlaka ulusal bir mutabakat gerektirdiğini, yalnız Hükü
metin sorunu olmadığını iddia eden -ki doğrudur- söyleyen Sayın Başbakan, bugün bu görüşmele
re dahi iltifat etmemiştir. 

Ben, bu vesileyle, konuşmamın başında şunu arz etmek istiyorum: Bir gensoru müzakeresi 
çerçevesinde değil, bir genel görüşme, hatta bir ortak sohbet havası içerisinde fikirlerimi ve öneri
lerimi arz etmeye çalışacağım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Gensoru verilmiş; bu nasıl oluyor Sayın Başkan?.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burası sohbet yeri değil, Meclis. Lütfen... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Tabiî ki, konuşmamı bir sonuca vardırmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, bugün güneydoğuda durum nedir?.. Evvela bir tespit yapmak istiyorum 
ve bugün yapılan hataları, yapılması gerekenleri sıralarken, objektif davranmaya çalışacağım. 
Hataları söylediğim zaman, eğer bunu politik kabul ederseniz, bu görüşmelerden beklediğimiz fay
dayı elde edemeyiz. 

Şu anda, ülkemizdeki terörle ilgili durum şudur: Son on yıl içerisinde 1 620'si asker, 240'ı 
polis, 380'i korucu olmak üzere, toplam 5 500 kişi hayatını kaybetmiştir. Son bir ay içerisinde bu 
ölümler, ortalama günlük 20-30'u bulmuştur. 

Terör sebebiyle 20 ilimizde, ilçelerle öğleden sonraları ulaşım sağlanamamaktadır. Can-ve 
mal güvenliği kalmamıştır. 

Güneydoğu Anadolu'da, son iki yıl içerisinde 800'den fazla faili meçhul cinayet vardır. Bu 
faili meçhul cinayetler, vatandaşın can güvenliğini sarsmış; bu sebeple de ekonomik faaliyetler 

.tamamen durmuştur. 
Küçük bir misal vereceğim. Silvan İlçesinin nüfusu 60 bin iken, bugün 15 bine düşmüştür. 

Geçen yıl, öğretim yılı başında 600 öğrenci ile öğrenime başlayan Silvan Lisesi, öğretim yılını 55 
öğrenci ile bitirmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde millî eğitim faaliyetleri hemen hemen dur
muş vaziyettedir. 301 tane okul yanmıştır, yakılmıştır. Bugünkülerle beraber 89 öğretmen şehit 
edilmiştir. Şu anda, PKK'nın elinde 11 tane -kayıp listesinde bulunan- öğretmen vardır ve sayın 
milletvekilleri, maalesef, bu öğretim yılına, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, öğretmen ve öğrenci 
yokluğu sebebiyle değil, sadece terör sebebiyle, 1 081 kapalı okulla başlanmıştır. 1 081 okulumuz, 
sadece terör sebebiyle kapalıdır. 25 din görevlisi şehit edilmiştir. Bu 800'faili meçhul cinayetle 
ilgili olarak, mahkemelerde tanık ya da sanık yoktur; yani, mahkemeler, cinayet davalannda dahi 
çalışmamaktadır. Zaten, vatandaşların diğer günlük davalannda, devlet mahkemesi yerine, başka 
yollara başvurulmaktadır. 

Devlete güven kalmamıştır. Devlete yardımcı olmak isteyen itirafçılar, taa İzmir'de, cezaevin
de öldürülmüştür. Devlet, kendisine itirafta bulunan insanı, İzmir'de, Buca Cezaevinde dahi koru-
yamamıştır. 

Yüzlerce köy boşaltılmıştır. Sayın Baykal'ın belirttiği ve bizim de tespit edebildiğimiz miktar 
700 civarındadır; ama, şurası kesin ki, yüzlerce köy boşaltılmıştır. Sayın milletvekilleri, bu köyle
rin boşaltılma sebepleri ne olursa olsun, ister güvenlik sebebiyle olsun, ister tehditle olsun; ama, 
buralarda bir afet olsaydı, bir deprem olsaydı, bir yangın olsaydı, devlet bunlara elini uzatmayacak 
mıydı? Bu boşaltılan köyler sebebiyle 350 bin olan Diyarbakır'ın nüfusu 1 milyona çıkmıştır; Bat-
man'ın nüfusu iki misline çıkmıştır ve gelen bu insanlar, Diyarbakır'ın, Batman'ın kenar mahallele-
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rinde çadırlarda yatmaktadır. Devlet, hâlâ onlara el uzatmamıştır; afete maruz kalanlara yapılan 
yardım dahi yapılmamıştır. Oysaki, bu köylerin boşaltılmasında belki devletin yararı var; ama, 
devletin, fikri* bilgisi, emri var... 

Basın susturulmuştur. Siyasî partiler tehdit edilmiştir ve bugünlerde, siyasî partilere, tabelala
rını indirmeleri için verilen süre dolmak üzeredir. • 

Sayın milletvekilleri, bu tablo, sağır kulakları açacak kadar büyük bir dehşet tablosudur. Bu 
tablo, hafife alınmayacak kadar korkunç bir tablodur. Ülke insanları, etnik bir kavga ortamında bir
birine düşman edilmek istenmektedir ve Hükümetten ümit kesilmiş, çare, çözüm Yüce Meclisten 
beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu soruna, Meclis kayıtsız kalırsa, Türkiye'nin bu en önemli meselesi 
üzerinde, Meclis çözüm üretmezse, görüşme yapmazsa ve insanlarımızın Meclisten ümidi kesilir, 
başka yollardan medet ummaya başlarlarsa, işte korkunç felaket o zaman başlamış demektir. Yüce 
Heyetinizi, bu noktada göreve davet ediyorum. 

Bakınız, geçen perşembe günü, Danışma Kurulunda, diğer arkadaşlara bir teklifte bulundum. 
Gündememizde, güneydoğuyla ilgili olarak verilmiş 30 tane soruşturma, geneİ görüşme, araştırma 
ya da gensoru önergesi var; ama, Yüce Meclisimiz, maalesef, 20 aydır bu konuyla ilgili -
olağanüstü halin uzatılması haricinde- bir görüşme yapmamıştır. 

Hiç mi ilgilendirmiyor? Yetkisiz mi, etkisiz mi, sebebi nedir; anlamak mümkün değil. 
Biraz sonra izah etmeye çalışacağım; güneydoğu sorunuyla ilgili Hükümetin inisiyatifi yok

tur. Niçin olmadığını, sebeplerini biraz sonra izah etmeye çalışacağım; ama, burada bir soruyu tek
rar sormak istiyorum. , 

Bundan beş ay evvel 33 erimizin şehit olmasıyla ilgili bir araştırma önergesi vermiştim ben 
ve arkadaşlarım ve o günkü gazetelerde, Genelkurmay Başkanı da dahil, pekçok kişi, burada ihmal 
olduğunu, kusur olduğunu kabul etmiş ve ilgililerin cezalandırılacağını söylemiş idi. 

Şimdi, acaba Sayın Hükümet, bu konuyu takip etti mi? Ettiyse beş ay sonra aynı hata niçin 
tekrarlandı? Niçin yine, terhis edilen askerler, vatan görevini yapan gencecik, fidan gibi 20 yaşında 
delikanlılar, niye gene, o kontrolü olmayan yollarda PKK'ya teslim edildi, savunmasız bir şekilde, 
silahsız bir şekilde ve yine 8 erimiz daha şehit edildi? 

Sayın Hükümet bu konuda bir araştırma yaptı mı? Acaba güvenlik güçleri hata yapıyor mu? 
Netice itibariyle, bunlar da insandır; polistir, özel timdir, uzman askerdir, askerdir, piyadedir; ama 
insandır; acaba görevlerini tam yapıyorlar mı diye Hükümet bir gün bu konuyu merak etti mi? 

. SEYİT EYYÜPOĞLU (Şanlıurfa) — Küçük mesele bunlar... . . 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu küçük mesele mi?! Bu size göre önemsiz bir mesele mi?! 
Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan bir beyaz kitap yayınlamış ve daha hemen birinci say

fasında "terör konusunda çokşey yapıldı, çok mesafe alındığı; ama muhalefetten hiçbir destek alın
madı, hatta köstek..." diye yazılmış. , , 

Şimdi, koalisyon ortaklarının sayın milletvekillerine sormak istiyorum: Muhalefetten hangi 
desteği istediniz de, alamadınız? Bugün terör bu noktaya gelmişse, bunda, bu Hükümetin kusuru 
vardır. Şimdi, sıralamaya çalışacağım. Evvela bu Hükümet ve koalisyon ortaklan bir gün bile 
güneydoğu konusunda hangi ilkelerde anlaştığını ve o ilkelerin, o prensiplerin gereğinin ne oldu
ğunu, ne yapılması gerektiğini acaba oturup tartıştılar mı? Meclise bir gün bile getirmediğiniz bu 
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konuyu, acaba Hükümetinizde, acaba parti gruplarınızda, ortak töplantılanmzda tartıştınız mı? Bir 
adım daha ileri atmak istiyorum: Fikir birliğinde misiniz? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
Sayın Karayalçın, Sayın Gürkan, fikir birliğinde misiniz? 

Ama, bu Hükümet, bir ortak sorumluluk hükümeti değildir; bu hükümet, sadece paylaşım 
hükümetidir (ANAP sıralarından alkışlar) paylaşım haricinde; kadroların, yetkilerin, bakanlıkların, 
memurların paylaşımı haricide ve hiçbir noktada, devletin, önemli, ne iç ne dış sorunlarında ortak 
fikir sahibi değildir. Bu sebeple, anlaşamadıkları noktalar, anlaşamadıkları konular devamlı erte
lenmiştir; ertelenen konulardan birisi de, güneydoğu sorunudur, terör sorunudur, terörle mücadele 
sorunudur, güneydoğudaki insanları kazanma sorunudur. Oradaki terörle mücadelenin nasıl kaza
nılacağı ve oradaki halkın devlete nasıl kazandırılacağı konusunda bu koalisyon ortaklan fikir bir
liğinde değildir. Fikir birliğinde olmayan, sadece koalisyon ortaklan değil; Hükümetle,'Cumhur
başkanı da fikir birliğinde değildir. 

Bakınız, geçen günlerde bir Bask tartışması, Türkiye'nin gündemini bir hafta meşgul etti. 
Sayın Başbakanın, Gonzales'le görüşmesinden çıkan ve tartışılmadan, görüşülmeden ortaya atılan 
bir model, Türkiye'nin gündemini bir hafta meşgul etti. En sonunda nereye bağlandı? Sayın Başba
kanın ve Sayın Karayalçın'ın, Bask modelini bilmediğine bağlanmak suretiyle konu kapatıldı. 

Sayın milletvekilleri, iktidar partilerinin sayın milletvekilleri, Bask modeliyle ilgili, ÎRA'yla 
ilgili, ETA'yla ilgili olarak arşivlerimizde araştırmalar var... içişleri Bakanlığının uzmanlan gitmiş, 
araştırmış, ne olduğunu, ne olması gerektiğini, bize ne kadar uyup, ne kadar uymadığını raporlar 
halinde getirmişler. Bask modelini dünyada bilmeyen kalmamış; ama, Sayın Başbakan ve Sayın 
Başbakan Yardımcısı, konuyu kapatmak için, çözümü ancak, "bizim bu modelden haberimiz yok" 
demekte bulmuşlardır! 

Sayın milletvekilleri, sadece bu konuda değil, Sayın Başbakanın çeşitli zamanlarda bu konuy
la ilgili olarak ortaya attığı fikirler hep Çankaya duvanna çarpmış, dönmüş ve bir daha sahiplenil-
memiştir, tartışılmadan devletin arşivlerine kaldınlmıştır. 

Zamanın kısa olması sebebiyle belirtiyorum, bu hafta toplanacak olan Danışma Kurulunda 
yine teklif edeceğim, gündemde yer alan 30 tane araştırma önergesini geri çekelim; bunun yerine, 
önümüzdeki hafta bir gün, sadece grubu olan siyasî partilerin katılımıyla değil, bütün siyasî parti
lerin katılımıyla, güneydoğu konusunda, terör konusunda, PKK konusunda, Türkiye'nin bu en 
önemli sorununun halledilmesi konusunda ne düşünüldüğü, hangi çözüm önerilerine sahip olundu
ğu konularını kapsayan, zamanla da tahdit edilmeyen, saatlerce tahammül etmek suretiyle, belki 
isterseniz televizyondan naklen verdirmek suretiyle, isterseniz gizli oturum yapmak suretiyle; ama, 
mutlaka Yüce Meclisimizce bu konunun tartışılmasını, Yüce Milletimiz bekliyor, bu sorunun 
konuşulmasını bekliyor değerli milletvekilleri. (DEP sıralanndan alkışlar) 

Biz, bu sorunu konuşmazsak, fikir platformuna, tartışma platformuna çekemezsek, ilim ada
mım, gazeteciyi, milletvekilini konuşturamazsak ve bu husus bir tabu halinde devam ederse, bili
niz ki, sorunun çözümünü ararken yapacağımız hatalar, artarak devam edecektir. (DEP sıralann
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir misal yermek istiyorum. Bundan birkaç ay evvel Ankara'da üç gün 
devam edecek olan ve çeşitli profesörlerin, ilim adamlannın davet edildiği bir kurultay yapılması
na karar verilmişti. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı ve Sayın 
Anamuhalefet Partisi Lideri "bu kurultaya katılacaklannı, konuşma yapacaklannı ve çok faydalı 
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bir kurultay olacağını" basına beyan etmelerine rağmen, kurultay, Ankara Valisince iptal edildi. 

Acaba Hükümet, bu kurultayın toplanamamasını nasıl izah ediyor? Ankara Valisi, Cumhur
başkanına ve Hükümete rağmen bu iptali yaparken, acaba Hükümete konuyu nasıl izah ediyor? 

Sayın milletvekilleri, bakınız, sizin dönem-bizim. dönem mukayesesi yapmak istemiyorum. 
Tabiî ki, ölü veya yaralı sayısı bu işlerde tek başına ölçü olamaz; ama, terörle mücadele ederken, 
terörün ulaştığı boyutlan ölçerken, herhalde bunlar da bir ölçüdür. Bugün yirmi olay olduysa, dün 
cllidört kişi öldüyse, evvelki gün -rahmetli- Bahtiyar Paşa öldürüldüyse, bugün yine dokuz öğret
men öldürüldüyse, "bu, şu gün öldü; senin zaman, benim zaman ayırımı yapmayın" diyemezsiniz. 

Bakınız, terörde gittiğimiz nokta korkunçtur. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Aşık, size bir süre vereceğim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Verebileceğiniz sürenin tamamını verebilir misiniz? 

BAŞKAN — İki hakkınızı birden kullanıyorsunuz; buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Balcınız, son 20 ayda ölenlerin sayısı, geçen 10 senenin toplamı

nın 1,5 mislidir. Sadece bu sene ölenlerin sayısı, geçen 10 senenin toplamı kadardır; yani, olay git
tikçe büyümektedir. 

Kendimizi savunmak için -öyle kabul edin- söylüyorum; öyle kabul ediyorum, söylüyorum. 
Biz, 2 sene evvel Türkiye'nin tamamında bir genel seçim yaptık. 2 sene evvel Türkiye'nin bütün 
köylerinde sandık kuruldu; propaganda yapıldı; arabalarla, davullarla, zurnalarla, şenliklerle... 
Gidilemeyen yer yoktu... Seçim güvenliği vardı; propaganda güvenliği vardı; aday güvenliği vardı; 
kimse tehdit edilmiyordu... Bugün seçime 5 ay var; partilerin tabelaları indiriliyor; basın susturulu
yor; partilerin mahallî örgütleri istifa ettiriliyor... Şjmdi diyebilir misiniz ki, o zaman da vardı, bu 
zaman da vardı; aynı mıdır bu? Korkunçtur; boyutları büyüktür, kötüye gitmektedir Ve Hükümetin 
inisiyatifi yoktur. 

Bugün burada Sayın Hükümete Sayın Gürkan'a soruyorum: Dün bir tavsiye karan alındı; ola
ğanüstü hal uzatılacak; ama Sayın Başbakan bundan evvelki uzatma karannda iki imzayı aynı gün
de atmıştı; birisi olağanüstü halin uzatılması, diğeri olağanüstü halin kaldırılması içindi. Birisi pro
tokoldü, birisi Meclise teklifti. Şimdi, yann olağanüstü halin uzatılması önerisi, geliyor; size sor
mak istiyorum: Acaba 10 ildeki olağanüstü hali uzatmak, bunun için çözüm olacak mı? Dün 
akşam Erzurum-Erzincan karayolunda 50 kişi öldü... Olaylann büyük bir bölümü Ağn'dadır... 
Ağrı'da, Diyarbakır'dan fazla olay vardır, Muş'ta, Elazığ'da olay vardır. Elazığ'da daha birkaç gün 
evvel barajı basıp 10 kişi öldürdüler. Yani, hal böyle iken, sadece 10 vilayetle olağanüstü halin 
uzatılmasını, terörün önlenmesinde bir çözüm olarak mı görüyorsunuz? Bunu araştırarak mı bura
ya geleceksiniz, yoksa tavsiye karan geldi diye önümüze mi koyacaksınız? 

"Son defa uzatıyoruz" diye beş kere söz verdiğiniz halde, olağanüstü hali 10 vilayette uzat
makla, olayların büyük bir bölümü olağanüstü halin dışında olmasına rağmen, acaba "Meclis göre
vini yapmıştır, olağanüstü hali uzatmıştır, işi askere havale etmiştir" mi diyeceksiniz, yoksa Hükü
met içerisinde anlaşarak mı geleceksiniz? Gene anlaşmadan mı geleceksiniz? Biliniz ki; gene anla-
şamadan gelecekseniz, işte o zaman gensoru vereceğiz. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) (ANAP sıralanndan Sayın Başkan, konuşsun" 
sesleri) 
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BAŞKAN — Buyurun. 

EYÜP AŞİK (Devamla) — Bakınız, Anamuhalefct partisi olarak bize çözüm önerilerini söy
lemiyor demeyiniz. Sayın Başbakanın Partimizi ziyaretinde, Genel Başkanımızı ziyaretinde söyle
dik, her defasında burada söylüyoruz; bu işin ne kadar tedbiri varsa -ekonomik, hukukî, polisiye 
gibi- bunlar sıraya konmaz. Yanlış bakıyorsunuz; önce, tedbirlerin bir kısmı, onlar bitince de öbü
rü alınmaz, hepsi beraber alınmalıdır. Bu işin ilci hedefi olmalıdır: BirtaneSi, ne pahasına olursa 
olsun, 2 yaşında bebeği öldüren, bölge halkını, askerî, öğretmeni öldüren ve en büyük zararı bölge 
halkına veren PKK ile daha etkili bir mücadele yapılmalı... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Sayın Başkan, önerilerimizi sunuyordum..; 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun... Öneri söylüyorsunuz... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — ...ne pahasına olursa olsun kazanılmalıdır; ama, ikinci hedefi, böl

ge halkının devlete kazandırılmasıdır. 

Bu iki hedef mutlaka bir arada düşünülmeli, bir arada başarılmalıdır; buna mecburuz, buna 
mahkûmuz. (ANAP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Türk devletinin, Türk askerinin, Türk polisinin bugün tüm gücüyle bu mücadeleyi verdiğine 
inanmıyoruz. Devletimizin, polisimizin, askerimizin gücü bu kadar değildir; tam verimle çalıştırıl
mıyorlar. Ayrıca, hepimizin üzerinde ortaklaşa vardığımız fikirler vardır, işte, zaman zaman söylü
yoruz; özel kuvvetlerin güçlendirilmesi, güvenlik müsteşarlığı kurulması, istihbarat örgütünün 
kurulması lazımdır. Lice'den 10 bin İçişinin,, boşaltılması hiçbir kulağa ulaşmamış mı? (ANAP, 
SHP ve RP sırolanndan alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET' SEVEN (Bilecik) — Başbakan geldi; arkadaşımız konuşsun, önerileri dinlesin. 

BAŞKAN — Efendim, önerileri Sayın Başbakan zaten takip ediyordur yahut edecektir; müsa
ade buyurun.. . 

Sayın Aşık, bir de benim önerim var efendim: Son cümlelerinizi söyler misiniz?! 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bakınız, 1984 yılında ilk defa Türkiye 
yeni bir terör örgütüyle tanışmıştı. O gün hazırlıklı değildi; ama, o günden bugüne, gerek emniyet 
güçlerinin, gerek siyasilerimizin gerekse Hükümetin birçok tecrübe edinmiş olması lazım. Bizdeki 
birikimleri her an aktarmaya hazırız. Her an, parti menfaati gözetmeksizin, iktidarla olan siyasî 
rekabetimizi de bir tarfa bırakarak, her türlü yardımı yapmaya hazırız; yeter ki, İktidar bu bilgileri 
almaya hazırlıklı olsun. 

Yüce Heyetinize daha geniş bir ortamda bütün fikirlerimizi arz etmek imkânı bulacağımız 
ümidiyle saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Sayın Aşık, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Hükümet adına Sayın Başbakan mı, Sayın İçişleri Bakanı mı konuşacaklar efendim?.. 

İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe buyurun efendim. (ANAP ve RP sıralarından "Sayın 
Başbakan cevap versin" sesleri) 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başbakan cevap versin. 
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KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Bakan daha göreve dün başladı efendim, 
Sayın Başbakanı görelim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurur musunuz? (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
Efendim müsaade buyurur musunuz?.. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) Efendim müsaade 
buyurunuz... Dinlemiyorsunuz ki... 

Sayın Göktaş, umumi arzu üzerine bir sayın hatibi buraya çağırma usulümüz yok ki!.. 

İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) — Onun da cesareti yok. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanımız Sayın Menteşe, Hükümet adına konuşacaklar. 

Sayın Menteşe buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Uluç Gürkan imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmuş bulunan, Hükümetimiz hakkındaki gensoru önergesiyle ilgili olarak huzur
larınızda bulunuyorum. 

' Deminden beri Sayın Başbakanımızı davet ediyorsunuz.... 

HALİTDUMANKAYA (istanbul) — Efendim, siz yenisiniz de, onun için... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın Başbakanımız, Mecliste odala
rında bütün konuşmaları yakından takip etmişlerdir. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Cevap verirlerdi belki....' 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ayrıca, işin vahametini buradaki 
sayın grup sözcüleri dile getirdiler. Elbette Sayın Başbakan da anbean olayları takip etmektedir. 

Hükümetin bu konuda hassas davranması gereğimi haklı olarak, değerli arkadaşlarımız belirt
tiler; ben de zaman zaman çıktım, kendileriyle görüştüm, güvenlik kuvvetleri mensuplarıyla görüş
tüm. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Deniz Baykal'a,. 
Refah Partisi âdına konuşan Sayın Zeki Ergezen'e ve DYP adına konuşan Sayın Ali Rıza Gönül'e, 
Anvatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Eyüp Aşık'a, SHP Grubu adına konuşan Sayın Aydın 
Güven Gürkan'a, huzurlarınızda teşekkür sunmayı bir borç biliyorum. 

Görüş açılarımızda elbette fark olacaktır; bu farklılıklar vardır. Ancak, mutluluk duyduğum 
husus, bu değerli arkadaşlarımın, ülkenin bütünlüğü, bölünmezliği ilkesi üzerinde titizlikle beyan
da bulunmalarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, terörle mücadelede şehit olmuş bütün güven
lik güçlerimizin ve teröre maruz kalmış vatan çocuklarımızın ailelerine, Yüce Milletin bu kürsü
sünden başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.En son... 

H. ÜLUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Bakan, İğdır'ı basmışlar şu anda... 

v ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başbakan kürsüye çıksın lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — En son 22.10.1993 günü Diyarbakır 
İli Lice İlçesinde, güvenlik güçlerinin, bina araç ve canlarına yönelik saldırılarının yaygınlaşması 
üzerine hadise mahalline intikal etmiş olduğu bir esnada, teröristlerin kurşunlarına hedef olmuş 
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın komutanımızın şehadet merte
besine ermesi dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, geride kalan silah 
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arkadaşlanyla, ailesine, Yüce Allah'tan sabırlar niyaz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grubu adına konuşan Sayın Deniz Baykal arka
daşlarımızın ifade ettiği gibi, terör, 9 yıldan beri ülkemizin gündeminde bir numaralı sorun olarak 
önemini muhafaza etmeye devam etmektedir. Bu sorunun büyümesinde ve bugünkü noktaya gel
mesinde, bölgenin doğal ve ekonoik koşullarının yanı sıra, Türkiye'nin çevresinde hâkim olan 
istikrarsızlık ve belirsizliklerin de etken olduğunu kabul etmek gerekir. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, hatibi dinlemiyorlar; bir olay var, lütfen bu 
konuya el koyunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bütün olumsuzluklarına rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi durdurdum efendim, bir dakikanızı rica edeyim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, gensoruyla ilgili bilgiler vermekte, ya da -nasıl değer
lendirirseniz- savunma yapmaktadır, iddialara cevap vermektedir. Lütfen dinleyelim... Tabiî, olay
lar varsa, bu hepimizi yüreğimizden yaralar. Ben umuyorum ki, bu olaylarla ilgili olarak yann 
Sayın Başbakan ya da sayın bir bakan bilgi verirler. 

BURHAN KARA (Giresun) — Başbakanın haberi yok(!) 

BAŞKAN — Eğer, yann için söz talebinde bulunurlarsa, Başkan olarak kendilerine açıklama , 
yapma fırsatı veririm. , 

Sayın Bakan, buyurun. . > 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bütün olumsuzluklara rağmen, Türki

ye bölgesinde, banş, demokrasi, huzur... , 

VELİ AKSOY (îzmir) — İğdır hakkında bilgi istiyoruz Sayın Bakan." 

. İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Vereceğim değerli arkadaşlanm; şim
di sabırla olun. Anbean -demin de arz ettiğim gibi- olaylan takip ediyoruz; tabiatıyla vahametini 
elbette hepimiz müdrikiz; müsaade ederseniz, bunu biraz sonra da arz edeceğim. 

Dünyanın her demokratik ülkesinde olduğu gibi, kanun ve nizam hâkimiyeti, hukukun içinde 
kalınarak sağlanacak ve terör belasının hakkından gelinecektir, bundan emin olmalısınız. Yoksa, 
biz de bezginlik içine düşersek, umutsuzluk içine düşersek, o takdirde terörizm amacına ulaşmış 
olur. O bakımdan, değerli arkadaşlanm, meseleleri sükûnetle takip etmek mecburiyetindeyiz. 

KEMAL NACİ EKŞİ (istanbul) — Bezgin değiliz; çözüm istiyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Evet, demin sayın arkadaşlanm da 
eleştirilerini yaptılar; fakat -beni mutlu eden husus- umutsuzluk içinde olmadıklannı bilhassa 
belirttiler. O takdirde, umutsuzluk içine düşersek terörizme hizmet etmiş oluruz. 

Dünyanın her demokratik ülkesinde olduğu gibi, kanun ve nizam hâkimiyeti hukukun içinde 
kalınarak sağlanacak ve terör belasının hakkında mutlaka gelinecektir. 

Bakınız, terörizm ne yapıyor?.. Tabiatıyla, hedef gösteriyor. Kime?.. Herkese. "Kucaktaki 
bebek, hamile kadın, ihtiyar -genç, kim olursa vurunuz, öldürünüz" diyor, işte, devletin zorluğu 
burada; bir taraftan hukukun içinde kalacaksınız, masum kişileri ayırt edeceksiniz, etmek mecburi
yetindesiniz... Değerli arkadaşlanm, yoksa, devlet gücü bir anda her şeyi berhava edebilir, işte, 

s esasında zorluk burada. . 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Lice'de yaptınız... 
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İÇİŞLERİ BAKANI NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Lice 'de yapılan da, hep hukukun 
içinde kalınarak yapılmıştır. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Lice'de 800 tane ev yandı... Yalan mı? Gider bakarsı
nız... (DYP sıralarından, ayağa kalkarak, "otur yerine" sesleri" gürültüler.) 

Böyle mi susturacaksınız?.. Burada susturamazsınız... 

BAŞKAN —Lütfen... 

Değerli milletvekilleri... 

CENGİZ BULUT (İzmir) — PKK'ya arka çıkanın Alah belasını versin, yazıklar olsun, yuh 
olsun. Bu vatan hepimizin.. 

BAŞKAN—-Rica ediyorum... 
Sayın idare amirleri... 

Sayın milletvekilleri, gecenin bu saatinde... Rica ediyorum... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Devleti yönetmede Anayasamız reji
mi belirlemiştir. Rejim sıkıntıya düştüğünde ne tür tedbirler alınacağı yine Anayasada yer almakta
dır. Devleti, hukukun içinde kalınarak yönetmek en ideal yönetim şekli olsa gerektir; fakat, devle
ti, içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak için, belli dönemlere münhasır, olağan dışı yönetim 
şekilleri Anayasanın emridir; ama, biz, demokratik yönetimi bütün zorluklara rağmen sürdürerek, 
ülkeyi terör belasından kurtarmaya kararlı ve azimliyiz. Terörün önlenmesinde son günlerde vatan
daşlarımızın sergilediği coşkulu destek, Parlamento ve basınımızın devletin yanında yer alması, 
terörün iç ve dış kaynaklarının kökünü kurutma doğrultusundaki azim ve kararlılığımızı daha da 
artırmıştır. 

- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güvenlik kuvvetlerimizin olayları önlemede gösterdiği 
cesaret, azim ve kararlılık her türlü takdirin üstünde olup, terörün sonuçlandırılmasında en büyük 
etkenlerden biridir. 

Devletimizin ve Hükümetimizin, hukukun içinde kalarak terörü söndürmeye çalışmasını terör 
örgütleri kendilerince bir avantaj olarak değerlendirseler bile, bu tavrımızda bir değişiklik olmaya
caktır* Çünkü, terörün etkisizleştirilmesinde ve halk desteğini yitirmesinde en büyük etken, devle

r in , bölge halkına şefkatle yaklaşması olacaktır. İçindeki olumsuzlukları ayıklayıp adalete teslim 
ederken, sağlam olanları onların safına itmemek gibi hassas bir dengeyle karşı karşıyayız. Hukuk 
"devletine yakışan da budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin, anarşi ve terörü bir devlet sorunu ola
rak gördüğünü ve demokrasinin önündeki en önemli engellerden biri olarak kabul ettiğini, burada 
bir kez daha belirtmek isterim. Bu sebeple, Hükümetimizin kuruluşunda mevcut olan seçmen, 
kamuoyu ve siyasî desteğin daha fazlasının anarşi ve terör konusunda Hükümetimize verildiğinin 
bilinci içindeyiz. İşte, halkımızın ve Parlamentomuzun gösterdiği bu destek ve terörü önlemedeki 
siyasî kararlılık, terör odaklarına indirilecek darbede en büyük moral ve manevî güçtür. 

Terör örgütü PKK'nın, güvenlik kuvvetlerimizin her başarılı operasyonundan sonra, riziko-
suz, değişik eylemlerle karşılık vermeye çalışması, "biz daha ölmedik, biz buradayız" demeleri, 
daha fazla kan akıtmak için gösterdikleri çaba, duydukları bu tedirginliğin ve bölge halkından kop
muş olmalarının açık bir ifadesi haline gelmiş bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör odaklarının yapmış oldukları en son eylemle, bir 
sonraki eylemin maddî ve psikolojik desteklerini de sağlamaya çalıştığı ve yapacağı propaganday
la iç ve dış kamuoyunu etkilemek için büyük uğraş verdiği hepinizin malumudur. Açık bir ifadey
le, terörün kana ihtiyacı vardır, her türlü gıda maddesi kandır. Terör, amiyane tabiriyle, kan ile bes
lenen bir ejderhadır, doğasında ruhsal dengesizlik bulunmaktadır. 

Hükümetimizin, her türlü sorunda olduğu gibi terör sorununu da, demokrasinin, kavram, 
kurum ve kurallarına ve hukuka bağli kalarak çözme politikası hiçbir zaman zafiyet olarak gösteri
lemez; çünkü, devlet, halkı için vardır ve devletin hukuktan ayrılması esasen varlık nedenine aykı
rıdır. Devletimizi hukukun dışına itmek, terörün ve arkasındakilerin en önemli tuzaklarından biri
dir. Her yerde, her zaman hukuku dillerinden düşürmeseler bile, gerçek niyetleri, devletimizi huku
kun dışına itmek, Türkiye'yi bölgede yalnızlığa sürüklemek ve bu sayede önemli amaçlarından 
birine bu yolla ulaşmaktır. Bu tuzak devlet tarafından bilinmektedir. Siyasî iradenin kararlılığı ve 
halkımızın desteği sayesinde bu oyun bozulacaktır. Bu konuda herkesin sorumluluğu ortaya konul
muş ve ülke, millî mutabakat görüntüsüne kavuşmuş haldedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dokuz yıldan bu yana bölgede, devletin hizmet için tah
sis etmiş olduğu 464 resmî araç, 40 trafo merkezi, 13 köprü, 57 röle istasyonu, 25 PTT santralı, ve 
334 vinç ve iş makinesi PKK tarafından tahrip edilmiş ve yakılmıştır; ayrıca, 653 devlet binası sal
dırıya maruz kalmış ve bir kısmı kullanılmaz hale getirilmiştir. Sadece 1994 yılı içerisinde 131 
okul yakılarak devre dışı bırakılmıştır. Devletin, sadece maddî bakımdan uğramış olduğu zarann 
bedeli 1 trilyonun üzerindedir. Bu rakama, kullanılmaz hale gelen araç ve gereçle birlikte kaybe
dilmiş olan işgücünden doğan zarar dahil edilmemiştir. Bunun ne kadar olabileceğini Yüce Mecli
sin takdirlerine bırakıyorum. 

Şimdi, burada sormak gerek: Devlet, bu kadar imkânı hangi maksatla bölge insanımızın hiz
metine sokmuş olabilir? Orada yaşayan insanımızın hastalığında ve doğumunda hastaneye ulaşma
sı için, yiyeceğini içeceğini köyüne taşıması için; yurt içi ve yurt dışındaki yakın akraba ye dostla
rıyla telefon görüşmesi yapabilmesi için, eşini dostunu ziyarete gidebilmesi için, okuyup karanlık 
dünyadan aydınlığa çıkması için ve dünyada olup bitenleri anında öğrenmesi için bu imkânlar dev
let tarafından sağlanmıştır. 

Türkiye'de terör, bugünün koşullarının ortaya çıkardığı bir sorun değildir; geçmişe dayanan 
sebeplerin yanında, dış tahriklerin-bu olaylarda büyük etkisi mevcuttur. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Hangi?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Dost görünen mihraklar, düşmanlar... 

Hepsi Türkiye'nin bölünmesini âdeta alkışlamaktadır, yardım etmektedirler, arkasında bu güçler 
vardır. Onun için, değerli arkadaşlarım, olayların vahametini idrak etmek mecburiyetindeyiz; ama, 
bizim inancımız odur ki, Türk Milleti, geçmişte bu dış mihraklara karşı, yedi düvele karşı savaş
mış, Sevr'i Türkiye'de uygulatmamıştır, yine de uygulatmayacaktır... 

KEMAL NACİ EKŞÎ (istanbul) — "Siz bizim düşmariımızsınız" dediniz mi? 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Konuşma, dinlemesini bil... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Biraz evvel arkadaşlarımızın merak 

ettiği olay adım adım, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz. İğdır'da bir taciz ateşinin başlamış 
olduğunu haber almış bulunmaktayız. Tabiatıyla, devlet kuvvetleri işin üzerine gitmektedir; ama, 
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demin de söylediğim gibi, işimiz oldukça zor. Terörizmin acımasızca bir durumu var, acımasızca 
bir stratejisi var. Biz devlet olarak aynı şeyi uygularsak, hepiniz ayağa kalkarsınız. Oradaki 
masum vatandaşlarımız bundan zarar görmesin istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım elbette burada eleştirilerini yapacaklardır. Hepimizin yüreği dilhundur; 
ölen bebekleri gördükçe,-ölen anaları gördükçe, ölen ihtiyarları gördükçe, ölen yavrularımızı gör
dükçe, elbette hep ıstırap duyuyoruz. 

Şimdi aldığım haberden -yine arkadaşlarımızın deminki heyecanına cevap vermek istiyorum-
Iğdır'a yapılan taciz ateşinden herhangi bir ölüm olmadığını, devletin duruma hâkim olduğunu,-
memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu haberleri değerli arkadaşlarıma ulaştırmak istiyorum. 

Tabiatıyla, arkadaşlarımızın değerli eleştirileri, tarafımızdan not edilmiştir. Yalnız, arkadaşla
rımın bize "şunları, yaptınız, bunları yapmadınız" demesi lazım. Bunların üzerine samimiyetle eği
leceğiz değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarımız, siyasî ve ekonomik görüşlerini burada ifade ettiler; hangi tedbirlerin 
siyasî hangi tedbirlerin ekonomik tedbir olduğunu da somut olarak belirtirlerse, gerçekten bize yar
dımcı olmuş olurlar. 

BAŞKAN — Toparlar mısınız lütfen?.. ; 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal'ın ifade ettiği gibi, kriz döneminden geçiyoruz. Bu, tarih
sel bir dönemdir; ama, Türk Milleti, demin de arz ettiğim gibi, yedi düvele karşı savaşmış, ülkeyi 
böldürmemiştir, parçalatmamıştır. Ben görevi deruhte cdeli iki gün oldu. Görevi deruhte ettiğim 
zaman, güvenlik kuvvetlerini yüksek moralde gördüm. Onun için, yüksek moralle göreve başlamış 
bulunmaktayım. Parlamentomuzun ve bütün partilerimizin bu konuda destek vermesi bizi daha da 
güçlendirecektir. , 

Hepinize derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesi
nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

• Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 
Ancak, bir açık oylama talebi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen gensoru önergesiyle ilgili oylamanın İçtüzüğün' 119 uncu maddesinde belirtilen 
açık oylama suretiyle yapılmasını saygılarımızla talep ederiz. 

Uluç Gürkan Algan Hacaloğlu 
Ankara İstanbul 

Coşkun Gökalp Güneş Taner 
Kırşehir İstanbul 

Münir Doğan Ölmeztoprak İrfan Gürpınar 
Malatya Kırklareli 
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İsmail Cem 
İstanbul 

Istemihan Talay 
İçel 

Atilla Hun 
Kars 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

FaikAltun, 
Antalya 

Abdullah Gül 
Kayseri 

, 1993 0 : 2 

. Hasan Akyol 
Bartın 

Haydar Oymak 
Amasya 

İbrahim Özdiş 
Adana 

Işın Çelebi 
İzmir 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Veli Aksoy 
İzmir 

Bahattin Yücel 
İstanbul 

BAŞKAN — Şimdi, önerge sahiplerinin salonda bulunup bulunmadıklannı tespit edeceğim: 
Sayın Uluç Gürkan?.. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Ben tekabbül 

BAŞKAN — Sayın Dökülmez tekabbül etti. 
Sayın Algan Hacaloğlu?.. Burada. 
Sayın Coşkun Gökalp?.. Burada. 
Sayın Güneş Taner?.. Burada. 
Sayın Münir Doğan Ölmeztoprak?,. Burada. 
Sayın İrfan Gürpınar?.. Burada. 
Sayın İsmail Cem?.. Burada. 
Sayın Hasan Akyol?.. Burada. 
Sayın Istemihan Talay?.. Burada. 
Sayın Haydar Oymak?.. Burada. 
Sayın Atilla Hun?.. 
AHMET DERÎN (Kütahya) - - B e n tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Derin tekabbül ettiler. 
Sayın İbrahim özdiş?.. Burada. 
Sayın Mustafa Doğan?.. Burada. 
Sayın Işın Çelebi?.. Burada. 
Sayın İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Sayın Yücel Seçkiner?.. Burada. 

Sayın Hasan Basri Eler?.. Burada. 

ediyorum. 

• 
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Sayın Zeki Nacitarlıan?.. ' 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demirci tekabbül etti. 

Sayın Faik Allun?.. Burada. \ 

Sayın Veli Aksoy?.. Burada. 

Sayın Abdullah Gül?.. Burada. 

Sayın Bahattin Yücel?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri, açık oylama işleminin muameleye konabilmesi için yeterli sayıda 

imza var ve imza sahipleri Genel Kurulda hazırlar. 

Gayet iyi biliyorsunuz ki, açık oylama, İçtüzük gereği, adı okunan sayın üyenin, bulunduğu 
yerden, oyunun rengini belirtmesi suretiyle veya oyunu kupaya atması suretiyle yapılabilmektedir. 

Buna göre, evvela, açık oylamanın, adı okunan sayın üyenin, bulunduğu yerden, "kabul", 
"ret" ya da "çekinser" şeklinde, oyunun rengini belirtmesi suretiyle yapılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... , 

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması hususu kabul edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, açık oylamanın, kupanın kürsüye konulmak suretiyle, sayın üyenin 
oyunu burada kullanması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bizzarur, oy kupaları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle açık oylama işlemi yapılacaktır, 

Sayın üyelerin basılı oy pusulalarını kullanmalarını; oy pusulası bulunmayan sayın üyenin, 
beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazarak oy kullanmalarını rica 
ediyorum. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayı üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gelişen son olaylar kar
şısında yetersiz kalarak, olayların tırmanmasını önleyemedikleri iddiasıyla Başbakan Sayın Tansu 
Çiller ve Bakanlar Kumlu üyeleri hakkındaki (11/25) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusundaki açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 297 
Kabul : 118 ' • " . 
Ret : 175 , 
Ççkinser : Yok 
Geçersiz : 4 

Bu suretle Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında verilmiş olan gensoru önerge
sinin gündeme alınması hususu kabul edilmemiştir. 
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Değerli milletvekilleri, sözlü sorularla kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, 27 Ekim 
1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.30 

• " : . O • 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Afyon Milletvekili Gaffar Ydkın'ın, 1990-1991-1992 yıllarında devlet bakanlarınca veri

len ve geri ödenmeyen kredi miktarlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/1411) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandmlması için delalet

lerinizi saygılarımla arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 
1. Devlet bankaları tarafından verilip de geri dönmeyen kredilerin toplamı ne kadardır? 
2. Devlet bankalarınca 1990, 1991, 1992 yıllarında ne kadar kredi verildi ve bu dönemlerde 

geri dönmeyen kredilerin oranı nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 25.10.1993 
Sayı: B.02.0.006.0/00646 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 22.6.1993 tarihli ve A.01.0.-GNS.0.10.00.02.-7/1411-4990/22683 

sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan 

cevaplandmlması tensip edilen "devlet bankaları tarafından verilip de, geri dönmeyen kredilere" 
ilişkin 7/1411 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
Kamu Bankalarının Toplam Kredileri ile Takipteki Alacakları 

Türk Bankacılık Sisteminde faaliyet gösteren kamu bankalarının 30.6.1993 tarihi itibariyle 
toplam kredileri ile takibe intikal etmiş alacaklar tutarının brüt değeri ve bu krediler için sözkonu-
su bankalarca ayrılan karşılıklan gösteren tablo aşağıdadır. 

Toplam Krediler Takipteki Krediler Karşılıklar 
(Milyar TL.) (Brüt) (Milyar TL.) (Milyar TL.) 

Kamu Bankaları ' 146.139 5.624 " . 3.087 
- Kalkınma Bankalan 26.797 1.382 208 
-Ticarî Bankalar 119.342 4.242 2.879 

— 91 — 



KAMU BANKALARININ TOPLAM KREDİLERİ ÎLE TAKÎPTEKÎ ALACAKLAR 

1990 1991 1992 
Toplam Takipteki Ayrılan Toplam Takipteki Ayrılan Toplam Takipte 
Krediler Krediler Karşılıklar Krediler krediler' Karşılıklar Krediler -Kredil 

_ _ _ (Brft) (Brüt) (Brü 
Kama Bankaları 41.511 2.205 _ 1.495 65.654 4.797 2.660 115.592 5.1 
-Kalkınma Bankaları -7.753 146 48 , 13.150 • '557 142 21.618 v . '. • 1.1 
-Ticarî Bankalar 33.758 2.059 1.447 -52.504 ' 4.240 2.518 93.974 4.0 
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2. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Hazine garantisi altında hangi vakıf ve belediyelerin 
dış kredi borcu bulunduğuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/1412) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandmlması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

- Gaffar Yakın 

Afyon 

1. Şu anda, hangi belediyelerimizin hazine garantisi altında ne kadar dış kredi borcu bulun
maktadır? Kredilerin alındığı projeler nelerdir. Faiz oranlan ne kadardır ve şimdiye kadar kredile-

. rin ne kadan geri ödenmiştir? 
2. Hazine garantisi ile şimdiye kadar hangi vakıflar için dış kredi alınmışıtr? Bu krediler 

hangi projeler için kullanılmıştır? Faiz oranlan nedir ve şimdiye kadar alınan kredilerin ne kadan 
ödenmiştir?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı: B.02.0.006.0./00583 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.6.1993. tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/1412-49981/ 
22684 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandmlması tensip edilen 7/1412 esas nolu soru önergesinin birinci sorusundaki "belediyele
rin hazine garantisi altındaki dış kredi borçlanna" ilişkin tilgiler ekte sunulmaktadır. 

İkinci sorudaki "vakıflann kullandığı hazine garantili dış borçlara" ilişkin olarak Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığında vakıflar adına kayıtlı Hazine garantili dış kredi bulunmamaktadır. 

• Bilgilerinize saygılanmla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili cetveller dosyasındadır. 
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3.— Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, yurt dışından ve yurt içinden yayın yapan özel 
radyo ve televizyon kuruluşlarının vergi ödemelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı ismet Atti-
la'nın yazılı cevabı (7/1669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
1. Yurt dışından Türkiye'ye yönelik olarak yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşla

rından Türkiye'de vergi ödeyen var mıdır? Bu kuruluşların faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler
den ve reklam gelirlerinden ödedikleri verginin miktarı nedir? 

2. Bir süre öncesine kadar anayasaya aykırı olmasına karşın yayınlarını yurt içinden sürdü
ren özel radyolardan vergi ödeyen kurum var mıdır? 

3. Anayasanın 133 üncü maddesinin değişmesiyle birlikte yayınlarına yeniden başlayan özel 
radyo ve televizyonların vergilendirilmesine ilişkin bakanlığınızca başlatılmış bir çalışma var 
mıdır? 

T C . • • • : 

Maliye Bakanlığı .21.10.1993 
Sayı: B.07.0.GEL.0.26/2106-913/66580 • 

•••"- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 9.8.1993 tarih ve 7/1669-5486/24518 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Bakanlığıma yönelttiği 7/1669-5486/24518 

sayılı yazılı soru önergesinin tarafımdan cevaplandırılması istenilmektedir. 

Önergede yer alan sorulara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

213 sayılı vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi, vergi mahremiyeti ile ilgili bulunmaktadır. 

Sözkonusu madde; 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların, 

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ile Danıştay'da görevli olanların, 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenlerin, 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerin, 
görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına; muamele ve 

hesap durumlarına, işlerine işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütealik olmak üzere 
öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendileri
nin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamayacakları hükmünü ihtiva etmektedir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye 
şirketlerinin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanları üzerinden 
tarh olunan gelir ve kurumlar vergilerinin yukarıda yazılı mükelleflerin ad ve unvanları ile birlikte 
her yıl bağlı bulundukları vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak cetvellerle ilan 
olunacağı, mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa bu ilanın orada da yapılacağı hüküm altına 
alınmıştır. . • 
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Bu madde hükmüyle, vergi mükellefleri hakkında açıklanabilecek bilgiler belirlenmektedir. 
Bunun dışında kalan diğer bilgilerin açıklanması ise yasal olarak mümkün değildir. 

Verilen yazılı soru önergesinde, yurtdışından Türkiye'ye yönelik olarak yayın yapan özel rad
yo ve televizyon kuruluşları ile bu kuruluşların ilgili olduğu diğer ticarî kuruluşlar hakkında isteni
len bilgiler yukarıda açıklanan madde hükmü çerçevesinde kaldığından açıklanması mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kanunî ve iş merkezleri Türkiye'de bulu
nan kurumlar tam mükellef olarak, gerek Türkiye'de gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri 
kurum kazançları üzerinden; kanunî ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan 
kurumlar ise dar mükellef olarak yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendiril
mektedirler. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununa göre, Türkiye'de yerleşmiş oları gerçek kişiler gerek 
Türkiye'de gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden tam mükellef 
olarak, Türkiye'de yerleşmiş olmayanlar ise sadece Türkiye'de elde ettikleri gelirler üzerinden dar 
mükellef olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar. 

Dolayısıyla, yurt dışından Türkiye'ye yönelik olarak yayın yapan kişi ve kurumların reklam 
gelirleri de dahil olmak üzere yayıncılık faaliyetinden elde ettikleri gelirler Türkiye'de vergilendi
rilmektedir. 

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 9 uncu maddesinde, vergiyi doğuran olayın 
kanunlarla yasak edilmiş bulunmasının, vergi mükellefiyetini ve sorumluluğunu kaldırmayacağı 
belirtilmiştir. 

Bu nedenle, daha önce Anayasa'ya aykırı olmasına karşın yayınlarını yurt içinde sürdürülen 
özel radyo ve televizyon işleticisi gerçek kişilerin gelir vergisi mükellefiyeti, aynı faaliyeti yapan 
kurumların ise kurumlar vergisi mükellefiyetleri tesis edilmiş ve bu kişi ve kurumların anılan faali-
yerinden dolayı vergilendirilmeleri yoluna gidilmiştir. 

Bu mükelleflerden, vergisini beyan edip ödemeyenler hakkında kanunî takibat yapılmaktadır. 
Ayrıca, diğer mükelleflerde olduğu gibi, bu mükellefler de vergi incelemesine tabi bulunmaktadır. 

Anayasanın 133 üncü maddesinin değişmesiyle yeniden yayma başlayan özel radyo ve tele
vizyonların vergilendirilmesine ilişkin olarak yukarıda açıklandığı üzere mevcut kanunlar yeterli 
Olduğundan ayrıca kanunî bir düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îsmetAttila 

Maliye Bakanı 
4. —İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, özel bir havayolu şirketinin Türk hacı adaylarını 

Suudî Arabistan'a taşımak için aldığı iznin iptal edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepcn'in yazılı cevabı (7/1674) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Ulaştırma Bakanı taıafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlan
masını, saygılarımla arz ederim. 

Bahattin Yücel 
İstanbul 
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Ülkemiz ile Suudî Arabistan Krallığı arasındaki Sivil Havacılık anlaşması uyarınca, 1993 yılı 
hac döneminde Türk vatandaşı hacı adayları, her iki ülkenin havayolu-kuruluşları ile taşınmışlar
dır. 

Bakanlar Kurulunun hac ziyaretinin sadece havayolu ile yapılmasına ilişkin kararı gereğince, 
gayri resmî bilgilere göre 80 000'i aşkın hacı adayı THY ve SAUDIA Hava Yollan tarafından 
taşınmıştır. Taşıma işleminin parasal tutarı 500 milyar TL.sını aşmaktadır. 

İki ülke arasındaki Sivil Havacılık Anlaşması, taşımalann öncelikle bu ülkelerin havayolu 
kuruluşlarınca ve filolarındaki kendilerine ait uçaklarla gerçekleştirilmesini karara bağlamıştır. -

Uçuşlar başlamadan önce, yolcu taşıma izni bulunan bir özel havayolu şirketi de, Türkiye'nin 
anlaşmadan doğan haklarından yararlanmak amacıyla, Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'ne başvurmuştur. 

Suudî Arabistan Krallığı, Savunma Bakanlığı bağlı kuruluşu, Sivil Havacılık Başkanlığı'nın 
da, bu isteği uygun bulması üzerine, 2 Şubat 1993 günü TC Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü anılan şirkete, hac dönemi içinde uçuş izni vermiştir. 

1. Kesinleşen uçuş tarifesi uyarınca, bu özel havayolu şirketinin uçuşlarına 10 saat kala, 
THY'nin baskısı üzerine izninin iptal edildiği doğru mudur? 

2. THY Genel Müdürlüğünün Suudi Arabistan Havayollarına sözlü ve yazılı başvuruda 
bulunarak, bu iznin iptali için yoğun çaba harcadığı doğru mudur? Doğru ise bu davranışın sebebi 
ve sorumluları belirlenmiş midir? 

3. İki ülke arasındaki anlaşmaya rağmen, Suudi Arabistan Havayollarının, kendisine ait 
olmayan, ABD bayraklı EVERGREEN ve AIR ATLANTA şirketlerine ait uçaklara SAUDIA işa
retleri takarak, sefer yaptığı doğru mudur? Doğru ise, neden karşılıklılık ilkesi uyarınca işlem 
yapılmamıştır? 

. 4. THY'nin kendi ülkesinde bulunan özel havayolu şirketlerinde, büyük gövdeli uçak var
ken, onlardan teklif almadan Finlandiya'nın FINNAIR şirketinden DC-10 tipi bir uçak kiraladığı 
doğru mudur? Doğru ise bu kiralamalar için kimler aracılık etmiştir? 

5. THY'nin, SAUDIA ile "anlaşarak, hac dönemi dışında normalden 2 milyon Türk Lirası 
daha ucuza yapıjan bu yolculuğu, serbest rekabeti engelleyerek, tekel oluşturduğu ve bu suretle 
16Ş milyar Türk Lirası haksız kazanç sağlandığı doğru mudur? Doğru ise, Türkiye'nin bu potansi
yeli neden Suudi Arabistan şirketleri ile paylaşılmaktadır? 

6. Bu olaylann sorumlularının görevden alınmaları düşünülmekte midir? 
T . C . . . . • ' ' . . • ' : . 

Ulaştırma Bakanlığı 25.10.1993 
Sayı :B.11.0.Müşv.0129/5502 

Jl'gi: İstanbul Milletvekili Sayın Bahattin Yücel'in 4.10.1993 tarih ve 7/1674 sayılı yazılı,soru 
önergesi. ' ' 

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, 12 Haziran 1969 tarihinde imzalanmış bulunan, Hava 
Ulaştırma Antlaşması ile, iki ülke arasında tarifeli seferler düzenlenmektedir. 

Anılan anlaşmanın 10 uncu maddesi (Kapasite hükümleri), iki ülke arasındaki yolcu potansi
yelinin her iki ülke tarafından tayin edilen (THY-SAUDIA) hava yolu işletmeleri tarafından eşit 
ve adil yani % 50 oranında paylaşılarak taşınabileceğini hükme bağlamıştır. 

Bu hüküm gereğince, fazla yolcu taşıyan şirket diğerine tespit edile'n oranda "Royalty" ödeye
cektir. 
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Önergede sözü edilen Hava Yolu Şirketi, Bakanlığımızdan "Dış hatlarda tarifesiz seferlerle 
yolcu ve yük taşımacılığı" yapabilmek için işletme ruhsatralmış olup, yurtdışına tarifeli sefer yap
ma hakkına sahip değildir. 

Bahse konu Hava Yolu Şirketi Bakanlığımıza müracaat ederek, SAUDIA ile Ticarî Anlaşma 
yaptığını ve SAUDIA adına SAUDIA yolcu kontenjanında Hacı adayı taşıyacağını belirtmiş ve 
Bakanlığımızca kendisine izin verilmiştir. 

Ancak SAUDIA ile nihaî bir anlaşma sağlayamadığı için Suudî Arabistan Sivil Havacılığı 
tarafından uçuşlarına izin verilmemiştir. Şirketin Türkiye kontenjanından faydalanma için talebi 
sözkonusu değildir. 

1993 Hac organizasyon görevi verilen TÜRSAB ve Diyanet İşleri Başkanlığının Hac taşıma
larının THY uçakları ile yapılmasını öngörmesi üzerine, TÜRSAB, acentalanna yazdığı bir yazı 
ile Hac taşımalarının sadece Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Milli Hava Yolu Şirketleri tarafından 
yapılacağını hatırlatmıştır. 

Bu düzenleme ve duyurulara rağmen bazı acentalar Hacıları yetkisiz bir özel hava yolu ile 
ta'şıtabilmek ümidiyle, Hacı adaylarını kaydetmiş ve kendilerinden mesnetsiz olarak para almıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAD)'ne üye devletlerin, hava yolu Şirketleri Türki
ye'nin de 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onayladığı 7 Aralık 1944 tarihli "Milletlera
rası Sivil Havacılık Anlaşması"na eklenen 83 (Bıs) maddesine göre; "Bu maddede belirtilen koşul
lan sağlamak kaydıyla geçici olarak yabancı uçak kullanabilirler" bu çerçeve dahilinde SAUDIA 
ve THY yabancı tescilli uçak kullanmıştır. 

THY, mevcut özel hava yollarının elinde 354 yolcu kapasiteli kendilerine ait uçak bulunma
ması sebebiyle, IATA üyesi bazı şirketlerden teklif almış ve en uygun teklifi veren Uluslararası 
kitlesel taşıma tecrübesine sahip bir firma olan FINNAIR'den bir adet DC-10 uçağını gerektiğinde 
yedeği de temin edilmek kaydıyla kiralamıştır. 

Belirtmek gerekir ki, önceki performanslar da gözönünde tutulduğunda, Türkiye'deki özel 
hava yolu şirketlerinin, başka yabancı şirketlerden uçak sağlamak suretiyle, THY "Sublease" tar
zında aracılık vasıtalarıyla uçak sağlamalarına da itibar etmek mümkün değildir. 

THY'nın önergede iddia edildiği gibi, SAUDIA'ya sözlü ve yazılı başvuruda bulunarak bu 
iznin iptali için yoğun çaba harcadığı konusunda Bakanlığımıza yansımış herhangi bir yeri de 
mevcut değildir. 

Kaldı ki, bu konuda yetkili birimler Milli Hava Yollan değil, iki ülkenin Sivil Havacılık yet
kilileridir. 

Yukanda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi iç Tüzüğünün 96 ncı Maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılanmla. 

Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
5 . — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Batı Trakya'daki azınlık okullarına öğrenci 

alış yöntemi lıakkında basında yer alan iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in yazılı cevabı (7/1677) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Basın organlarında çıkan eğitimde lotarya başlıklı Yunan yetkililerince verilen birt kararla 
Batı Trakya'daki azınlık okullarına "Tombala" ile öğrenci alınmaya başlandığı haberleri yer almak
tadır. 

Sorular: 

1. Batı Trakyadaki okullara "tombala" ile öğrenci alındığı doğru mudur? 

2. Gümülcine'de 150 çocuktan 60'ı îskece'de, 94 öğrenciden 30'u azınlık okullarında okuma
ya hak kazandı, diğer çocuklar ne olacaklar? 

3. Dışişleri bu konuda nasıl tavır aldı? 

T.C. • 
Dışişleri Bakanlığı 22.10.1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/387-767 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 4 Ekim 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1677-5505/24634 sayılı yazıları. 

istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

. Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesine Yanıt 

Yunanistan'da ilkokul öğrenimi 6 yıl; orta öğrenim 3'ü ortaokul, 3'ü lise olmak üzere yine 6 
yıldır. Batı Trakya azınlık ilkokullarında 6 yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler azınlık ortaokul
larına devam edebilmek için öteden beri bir sınava tabi tutulmaktadırlar. 

Yunan makamları son olarak aldıkları bir kararla ortaokula giriş sınavı biçiminde adlandırıla
bilecek bu sınavı kaldırarak kura sistemi getirmişlerdir. 

Okulların öğrenci kapasitesinin müsait olduğu bir ortamda, öğrencilerin başarılarının değer
lendirilerek eğitim imkânı sağlanması yerine, miktarı önceden saptanmış bir kontenjana göre esası 
şansa dayanan kura sistemiyle öğrenci kabulü sağlıklı bir yaklaşım değildir. 

Yunanistan'ın, yukarıda belirtilen son uygulaması üzerine, Bakanlığımca, ABD ve AT ülke
leri nezdindeki Büyükelçiliklerimizden, konunun gerek bulundukları ülkeler Dışişleri Bakanlıkla
rının, gerek bu ülkelerdeki insan ve azınlık haklan alanlannda faaliyet gösteren kuruluşların dik
katlerine getirilmesi istenmiştir. 
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Dİğer taraftan, Yunanistan'ın bu uygulaması, ÜNESCO'nun ve Avrupa Konseyi'nin de faali
yet alanına girdiğinden, konu her iki kuruluş nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz tarafından da takip 
edilmekte ve gerekli girişimler yapılmaktadır. 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Resim ve Heykel Müzesine ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/1678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul , 

Basın organlarında "Ortada kalan müze", İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin onarılma giri
şimleri bürokrasi labirentlerinde yok olup gidiyor başlıklı haberleri yer almaktadır. 

Sorular: 

1. İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin son durumu nedir? 
2. Müze onarılacak mı? 
3. Müze için yeni bir mekan düşünülüyor mu? 
4. Müze onarım projesi neden onaylanmıyor? 

" ' j ' ' T.C. 
Kültür Bakanlığı 21.10.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.00.01.940/623 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 4 Ekim 1993 gün, Kan.Kar.Müd. 7/1678-5506-24635 sayılı 
yazısı. 

tstanbul Resim ve Heykel Müzesine İlişkin İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın yazılı 
soru önergesinin yanıtı aşağıda sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
D. Fikre Sağlar 
Kültür Bakanı 

1. Sayın Milletvekilimize kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik duyarlılığı için 
teşekkür ederim. Ancak, sözkonusu önergede bahsedilen İstanbul Resim ye Heykel Müzesi, 
Mimar Sinan Üniversitesine bağlı olup, Bakanlığımızla bu anlamda hiçbir ilgisi bulunmamakta
dır. 

Bu nedenle, Müzenin onarımı ve onarım projesinin onaylanması, Bakanlığımızın sorumluluk 
alanına girmediğinden bu konuda herhangi bir girişimde bulunulması mümkün olamamaktadır. 

7. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, istanbul Atatürk Havaalanının mekân ve hiz
met yetersizliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından İstanbul Atatürk Havalimanında yaşanan sorunla
ra ilişkin içişleri Bakanından soruları ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/1679,7/1963) ' , 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. . 

, Bülent Akarcalı 

istanbul 

Basın organlarında "Havaalanı Vahşeti" başlıklı İstanbul Atatürk Havaalanının mekan ve hiz-
, met yetersizliği haberleri yer almaktadır. 

Sorular: . , 

1. Atatürk Havaalanında yurt dışına çıkışlarda Pasaport Polisinin yetersizliğinden kuyruklar 
oluşmaktadır. Bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz. 

2. Yaz aylarında yoğun trafiği olan havaalanına ek tedbirler almayı düşünüyor musunuz? 
Bunlar nelerdir?! 

3.. Havaalanının büyütülmesi projesi ne aşamadadır? 

4. Yeni havaalanı yapılacak mı? Projeleri ne durumdadır? 

5. Pasaport Polislerine özel bir eğitim veriliyor mu? ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. - • . . ' . ' • 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

İstanbul Atatürk Hava Limanının dış hatlarda son günlerde gelen ve giden uçaklara normal 
hizmet verilmediği yolculann saatlerce yolcu salonlannda bekledikleri ve bu görüntülerin Türki
ye'yi tanıtımı açısından olumsuz etkiler yaptığı belirtilmektedir. 

1. İstanbul Hava Limanının normal çalışması için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

2. Yeni hava limanıyla ilgili çalışmalar ne durumda bulunmaktadır? 

3. Turizm yönünden ne gibi kayıplar olmuştur? ^ 

. ; . . • ' .T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı:B.11.0.Müşv.0128 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 4.10.1993 tarih ve 7/1679, 4 Ekim 1993 tarih ye 7/1963 (içişleri Bakanlığından isteni
len) sıra sayı ile gönderilen istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi. 

İstanbul Atatürk Hava Limanının mekan ve hizmet yetersizliğine ilişkin soru önergesi ince
lenmiştir. 

1. Atatürk Hava Limanı giriş katında 22, çıkış katında 24 adet bilgisayarlı pasaport bankosu 
bulunmakta olup, bunlardan giriş katındakilerden tümü çıkış katmdakilerden 1'6 tanesi devamlı, 6 
tanesi de yoğunluğun yaşandığı saatlerde takviye olarak çalıştırılmaktadır.-
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Hava Limanımızda sabah ve akşam saatleri uçak trafiğinin en yoğun olduğu saatler olup, 
özellikle bu saatlerde uçak şirketlerinin aynı anda ÇHEK-IN işlemi yaptığı buralarda yolcu yoğun
luğu olduğu gibi, bir de yolcu uğurlayıcılarının bu alana rahatlıkla girip çıkmalarından dolayı 
CHEK-IN alanında bekleme ve izdiham olduğu gözlenmektedir. 

Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bakanlık ilgili Kuruluşu DHMİ Genel 
Müdürlüğü, uçak şirketlerini bu yoğunluğun önlenmesi ve homojenleştirilmesi amacıyla defaatle 
uyanlarda bulunmuş, varış limanlarına iniş saatleri de gözönüne alınarak yolcuların CHEK-IN 
işlemlerini yaptırmaları gereken saat ve uçakların kalkışları buna göre ayarlanmaya çalışılmıştır. 
Ayrıca, daha önce düzensiz şekilde yolcu taşıyan GHARTER uçaklarının da belli bir tarife dahilin
de havaalanına inmesi ve zamanında havaalanından hareket etmesi sağlanmıştır. Bakanlığımız 
girişimleri ile de, bu yoğunluğun olduğu zamanlarda emniyet görevlilerinin takviyesi sağlanmıştır. 

2. Hava Limanı Dış Hatlar Terminali 5 milyon yolcu-yıl kapasitelidir. 1992 yılında yolcu 
trafiği kapasitenin Üzerine çıktığından kargo terminalinin 5 000 tvr lik iki modülü, hem gümrüklü 
sahada hem de karşılama holünde oldukça yeterli genişleme sağlamıştır. Bu tedbire ilave olarak 
yeni ve modern bir prefabrik Charter Terminali'nin yapımı planlanmıştır. 25 825 tvr ve 3,5 mil
yon yolcu-yıl kapasiteli bu terminalin İ994 yılı yaz ve turizm sezonuna yetiştirilmesi planlanan 
terminalin ihalesi ikmal edilmiştir. 

3. Atatürk Hava Limanının 4 üniteden müteşekkil olan mevcut Master Planının kademeli 
olarak yılda 50 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde revize edilmesi konusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir. 2 nci üniteyi teşkil edecek olan yeni Dış Hatlar Terminal binasının yap-işlet-
dcvret modeli kapsamında realizesi için ihale ilanına çıkılmış ve çalışmalar hızlandırılmıştır. 

4. istanbul'a, stratejik açıdan ve sosyoekonomik gelişmelere paralel olarak ikinci bir hava 
alanı ihtiyacı gözönüne alınarak; istanbul'un Anadolu yakasına havaalanı bağlantılı ileri teknoloji 
endüstri parkı (iTEP) ve havaalanı projesi çalışmaları Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinatör
lüğünde başlatılmıştır. Bu kapsamda projenin üç aha amacı sözkonusudur. 

ileri teknoloji endüstri parkı (TEKNOPARK): Serbest Bölge olarak tesis edilecek teknopark-
ta, ileri teknolojiyi gerektiren sahalarda Savunma Sanayii amaçlı yerli ve yabancı firmaların faali
yet göstermesi öngörülmektedir. 

Havaalanı: İstanbul'un yeni bir havaalanına olan ihtiyacının da proje ile bütünleştirilmesi 
öngörülmüştür. Havaalanının Anadolu Yakasında ve Atatürk Hava Limanını tamamlayıcı nitelikte 
olması planlanmaktadır. 

Havacılık Merkezi : Küçük ve özel uçakların üsleneceği merkezde, hava taksiciliği bakım ve 
onarım hizmetleri yanında pilot ve teknisyen eğitimi de verilecektir. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu DHMl Genel Müdürlüğünün de iştirak ettiği çalışmalar netice
sinde Kurtköy mevkiinde yer seçimi yapılan projenin master plan çalışmaları da tamamlanmış 
bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızla, Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan işbirliği sonucu 
istanbul'a bir saatlik mesafede bulunan Çorlu Askeri Meydanının sivil terminale kavuşturularak 
dış hat seferlerine de açılması, bu şekilde Atatürk Hava Limanının yükünün azaltılması planlanmış 
ve 1994 turizm sezonundan önce gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

5. Havaalanlarındaki pasaport ve emniyet hizmetleri şu anda halen Emniyet Genel Müdürlü
ğü insiyatifinde bulunmaktadır. 2 495 sayılı Kanuna değişiklik getiren 3 832 sayılı Kanun gereğin
ce hava limanlan ve havaalanlanndaki bir kısım koruma görevleri, DHMt personeli olan özel 

— 101 — 



T.B.M.M. B : 20 26.10.1993 O : 2 

güvenlik görevlilerince yürütülecektir. En az bir yabancı dili çok iyi derecede bilen ve özel kurs
larla takviye edilmiş bu personel İle havaalanlarında hizmetler çağdaş ve insanın ön planda olduğu 
gözönüne alınarak aksatılmadan yürütülebilecektir. 

Şu anda havaalanlarında pasaport kontrolüyle görevli olan memurlar, Emniyet Genel Müdür
lüğü Yabancılar Daire Başkanlığınca THY kurumunca ve yabancı devletlerin katılımıyla açılan 
kurslarda eğitildikten sonra görevlendirilmektedir. 5 682 sayılı "Pasaport Kanunu" ve 5 688 sayılı 
"Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri" hakkındaki kanunlar gereği olarak da bu kurslar 
periyodik olarak tekrarlanmaktadır. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. . 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstcpen 
Ulaştırma Bakanı 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, din görevlilerinin maaşlarına ilişkin sorusu 
ye Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1705) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Diyanetten sorumlu sayın Devlet Bakanınca cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Din adamları üvey evlat mı başlığı ile basında çıkaruhaberlere göre yapılan maaş zamlarından 
sonra Diyanet görevlilerinin maaşlarında azalma görüldüğü belirtilmektedir. 

1. Dini vecibelerini yerine getiren insanlarımıza önderlik eden ve hizmet veren din görevlile
rinin maaşlarında bir iyileştirme yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi düşünülüyor mu? 

2. Özel hizmet tazminatlarıyla, din hizmetleri tazminatlarının birleştirilmesi din görevlileri
mizi mağdur edici olmayacak mıdır? 

3. Din görevlilerinin rahat ve huzuru sizce önemli değil midir? 

4. Bu camiada görev yapanları memurin Muhakemat Kanunu kapsamına almayı düşünüyor 
-musunuz? 

5. Bu camiada görev yapanların haklarını iyileştirmeye matuf çalışmaları başlatacak mısı
nız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı: B.02.0.002-2.03/02044 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 4.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1705-5548/24805 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili- Sayın Halit Dumankaya'nın ilgi yazınız ekinde alınan yazılı soru önerge
si ile ilgili açıklamalar ekte sunulmuştur. 
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Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

verilen soru önergesinde cevaplandırılması istenen hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, 657 sayılı Kanunun bir Maddesinde Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı ile İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü ve 
Din Hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapanların din hizmetleri tazminatlarının artınlması konu
sunda kanun tasarısı hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere Bakanlıklara gönderilmiştir. 

2. 28.12.1992 tarih ve 92/3922 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 1993 yılının ilk yansında il 
müftüsü için belirlenen özel hizmet tazminatı oram % 57, din hizmetleri tazminatı ise % 23 idi. İl 
müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin özel hizmet tazminatı % 37, din hizmetleri tazminatı da % 
22'dir. • 

13.7.1993 tarih ve 93/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 1993 yılı ikinci yansında il müf
tüsü için belirlenen din hizmetleri tazminatı % 83'e, il müftü yardımcısı ve ilçe müftüsü için de % 
62'ye çıkartılmıştır. •; 

Sözkonusu karann 3 üncü maddesine göre, Mülkî İdare Amirliği, Din Hizmetleri ve Emniyet 
Hizmetleri Tazminatı ödenenlere aynca özel hizmet tazminatı ödenmemektedir. 

Bu duruma rağmen, din hizmetleri tazminatından yararlanan personelin 1 Ocak 1993 tarihine 
göre tazminat oranında 3 puan artış sağlanmıştır. 

3. Diyanet görevlilerinin maaşlannda azalma diye birşey geçerli olamaz. Zira ülke ücret 
politikasında uygulanan ücret ve maaş artışlan genel olarak uygulanmaktadır. ' 

4. Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelin Memurin Muhakematı Hakkında 
Kanuna dahil edilmesi ile ilgili hüküm, hazırlanmakta olan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Taslağında yer almış bulunmaktadır. 

5. Yukanda da belirttiğimiz gibi din görevi yapanlann hizmet tazminatlannın artınlması 
konusunda kanun tasansı hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere Bakanlıklara gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

9. — Artvin Millet\>ekili Süleyman Hatinöğlu'nun, PTT'ye geçici işçi alımında partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1717) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepcn tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasını arz ederim. 

Saygılanmla. ' 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Bakanlığınıza bağlı PTT Genel Müdürlüğüne geçici işçi alınacağı, bunun için de DYP millet

vekillerinin TBMM'deki bankolarına telefon edilerek DYP'li her milletvekiline 5'er adet kontenjan 
ayrıldığı ve listelerini Bakanlığa bildirmelerinin istendiği söylenmektedir. 
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j Sorul. PTT'ye geçici işçi alınacağı haberi doğru mudur? -

Soru 2. Doğru ise, acilen özelleştirilmesi planlanan ve çalışanlarının işten çıkarılacağı söyle
nen PTT'ye gemici işçi almayı nasıl izah edeceksiniz? 

Soru 3. DYP milletvekillerine 5 geçici işçi kontenjanı ayrılması bir kongre vaadi midir? 

Som 4. Şayet personele ihtiyaç varsa önceden ihtiyaç olan illeri belirleyecek geçici dahi olsa 
yönetmelikler ve mevzuatlar gereği sınav açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
.Ulaştırma Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı:B.11.0.Müşv.0136 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 4 Ekim 1993 tarih ve 7/1717 sıra 
sayılı yazılı soru önergesi, 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu PTT işletmesinde sözleşmeli personel pozisyonlarından yaklaşık 
17 bin adedi münhaldir. Bu nedenle: 

Bazı işyerlerinde personel sıkıntısı çekilmekte ve yeterli hizmet verilemez hale gelmektedir. 
Personel ihtiyacını giderebilmek için zaman zaman bazı bölgelere geçici işçi statüsünde eleman 
temin edilmektedir. Mahallinden alınan bu elemanların geçici olması ve işlerin aciliyeti nedeniyle 
önceden sınav açılamamaktadır. îş akışının sıhhatli bir şekilde devam edebilmesi için çalıştırılacak 
kişi seçiminde büyük özen gösterilmektedir. • 

Geçici işçi alımında; Başmüdürlüklere yetki verilirken, milletvekillerine kontenjan ayrılmış 
olması sözkonusu değildir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

1 Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 

. Ulaştırma Bakanı 

10. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un^ İSKİ Genel Müdürünün hangi gerekçelerle 
görevden alındığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1724) • ' '• " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
• Kayseri 

• 1. İstanbul Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel'in görevden alınması ile 
ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yaptığı başvuruda Bakanlığa ne tür bilgi ve belgeler sunmuştur. 
Ergün Göknel görevinden hangi gerekçelerle alınmış, görevden alındıktan sonra hakkında ne tür 
işlemler yapılmıştır? 

2. İçişleri Bakanlığı hem İSKİ Genel Müdürlüğüne hem de İstanbul Belediyesine inceleme
lerde bulunmak üzere müfettiş göndermiş midir? ( 
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3. Ergün Göknel'in göreve başlarken verdiği Mal Bildirim Beyannamesi incelemeye alınmış 
mıdır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 22.10.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/995 

Konu : Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 4.11.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 7/1724-5573/24986 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "İSKİ Genel Müdürüne ilişkin" ilgi yazı ekinde 
alınan yazılı soru önergesiyle ilgili olarak: 

1-a) 4.7.1993 tarihli Nokta Dergisi ve 8 Temmuz 1993 tarihli Bugün gazetesinde İSKÎ Genel 
Müdürü hakkında çıkan haber kupürleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 8 Temmuz 
1993 gün ve 5/328 sayılı yazısı ekinde, 

b) FERTAŞ T.A.Ş. Genel Koordinatörü Ekonomist Dr. Cahit Deniz'in İSKİ hakkında çeşitli 
iddialar içeren 19.7.1993 tarihli dilekçesi İstanbul Valiliğinin 28.7.1993 gün ve 4789 sayılı yazısı 
ekinde, 

c) İSKİ Genel Müdürü hakkında bilgisayar kayıtlarının silinmesi ve ihalelerde usulsüzlük 
yapıldığı iddiaları ile ilgili dosya İstanbul Valiliğinin 25.8.1993 gün ve 398 sayılı yazısı ekinde, 

d) Alarko 2000 projesinin Büyükçekmece Barajı su toplama havzasına izin veren İSKİ, 
Büyükşehir ve Büyükçekmece belediyeleri hakkında M. Kemal Derinkök'ün 23.8.1993 tarihli 
dilekçesi ve ekleri İstanbul Valiliğinin 8.9.1993 gün ve 5797 sayılı yazısı ekinde, 

Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Bakanlığımca bu başvurular ve medyada yer alan haberler üzerine İSKİ Genel Müdürü Ergün 
Göknel hakkında: 

- Boşandığı ve yeni evlendiği eşlerine kazancı ile orantılı olmayan miktarda malî imkânlar 
sağladığı iddiasının tahkiki için 16.7.1993 tarihinde, 

- ISKİ'de yasal olmayan iş ve işlemler yapıldığı iddiasının tahkiki için 11.8.1993 tarihinde, 

- Resmî evrak niteliğindeki İSKİ bilgisayar kayıtlarını sildiği ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı 
iddiasının tahkiki için 26.8.1993 tarihinde, 

Müfettiş görevlendirilmek suretiyle soruşturmalar başlatılmıştır. 

Ayrıca adı geçen, 19.7.1993 tarihli onayımla sözleşmesi feshedilerek görevinden alınmıştır. 

Mülkiye müfettişlerince yürütülen soruşturmalar neticesinde İSKİ Genel Müdürü Ergün Gök
nel ve diğer ilgililer hakkında düzenlenen 19.8.1993 gün ve 54/11 sayılı, 15.9.1993 gün ve 20/30, 
23/37, 54/18, 62/45 sayılı, 30.9.1993 gün ve 20/37, 23/44, 54/24, 62/51 sayılı, 22.9.1993 gün ve 
20/33, 23/39, 54/20, 62/47 sayıh raporlar kamu davası açılması için Fatih C. Başsavcılığına tevdi 
edilmiştir. , 

Raporlarla ilgili adlî işlemler halen adı geçen savcılıkça yürütülmektedir. 
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2. İSKİ eski Genel Müdürü Ergün Göknel, göreve başlarken Bakanlığıma mal bildiriminde 
bulunmamıştır. ıS 

Bilgilerinize arz ederim. 
B. Mehmet Gazioğlu 

İçişleri Bakanı 
11.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Atatürk Havalimanında yaşanan bazı sorun-, 

lara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen 'in yazılı cevabı (7/1727) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun T.C.-Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

' Selçuk Maruflu 
istanbul 

istanbul Milletvekili olmam nedeniyle, Ankara-Istanbul arasında her hafta sonu T.H.Y. ile 
gidip gelmekteyim. 

istanbul Atatürk Havalimanında, bir kaç defa uçak kalkmak üzereyken, yolcuların rahatsızlı
ğına şahit oldum. Bir defasında kalp krizi ve en son olarak da 12.7.1993 günü 23.45-TK 928 uça
ğında mide kanaması, geçiren bir yolcu hastaya rastladım. Bizimle birlikte olan DYP Giresun Mil
letvekili Dr. Ergün Özdemir hastaya ilk müdahaleyi yaparak, derhal hastaneye şevkini istedi. Aynı 
gece yolcular arasında Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Aykut Edibali ve DPT Müstesan Sayın 
ilhan Kesici'de vardı. 

Uluslararası Atatürk Havalimanında bir Ambulans ve Sağlık ekibi yoktu. Bakırköy yöresin
den istenilen ambulans 1 saat sonra geldi ve acemi ambulans görevlileri, hastayı uçaktan karga 
tulumba çıkararak, iptidai biçimde götürdüler. Böyle bir uluslararası alanda yeteri kadar ambulans 
ve her an göreve hazır, hasta yolculara gerçekten yardım etmek düşüncesinde olan görevlileri hazır 
bulundurmayı düşünmüyor musunuz? 

8.7.1993 günü 21.30 istanbul uçağını (TK-149) Ankara Esenboğada beklerken, Bay ve Bayan 
Murhy adında Amerikalı yolcu, VlP salonuna gelerek "New York'tan THY uçağına bindiklerini, 6 
saat tehir ile Ankara'ya geldiklerini, ancak, bagajlarının Nevv York'ta, Ankara'dan alacaksınız 
denildiği halde, alamadıklannı, zira, bagajlarının gelmediğini söyleyerek" bir .daha THY'na asla 
binmeyeceğiz, burada bizimle kimse ilgilenmedi ve çok kaba davrandılar diyor, ancak, bu söyle
diklerini VlP ilgili memuresi Füsun An ile diğer ilgililer lisan bilmediğinden anlamıyorlardı. 

Görülüyor ki son iki yılda, daha önce tıkır tıkır işleyen sistemler giderek bozuluyor, itibar 
kaybeden ülkemize paralel olarak, gerçekten büyük atılımlan ANAP döneminde yapan THY'da 
düşüşe girmiş bulunuyor. 

Devleti iyi tanımak ve işletmek iktidarların önde gelen görevidir. 

Bu konuda gereken tedbirleri alıp, görevlerini yapmayan ilgili personeli tecziye etmeyi düşü
nüyor musunuz? 

Selçuk Maruflu 
istanbul 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanbğı 25.10.1993 

Sayı:B.11.0.Mü§v.0131 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 

i lgi : istanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu'nun 4.10.1993 tarihli ve 7/1727 sayılı yazılı 
soru önergesi. 

istanbul Atatürk Hava Limanı; çalışan personeli ve günlük yolcu trafiği gözönüne alındığın
da, oldukça yoğun ve önemli bir havaalanımızdır. 

Hava Limanında; DHMİ'nin kendi personeli ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları
na sağlık hizmeti vermek maksadıyla, adı geçen Genel Müdürlükçe tesis edilen sağlık ünitesi 
HAVAŞ-THY ve özel hava yollan personel ve yolculannın da acil talepleri ile, hizmet veremez 
hale gelmiştir. 

ICAD Hükümleri gereğince, hava limanı ve havaalanlannda sağlık hizmetleri, ilgili hava yol
lan ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile sağlanmaktadır. 

Bu çerçevede Hava Limanı Başmüdürlüğümüz, öncelikle 20.5.1993 tarihinden itibaren liman 
sağlık ünitesinin, uçak yolculanna hizmet veremeyeceğini bir yazı ile THY ve özel uçak şirketleri
ne bildirmiş ve en kısa zamanda kanunî yükümlülükleri olan sağlık tedbirleri almalan istenmiştir. 

Diğer taraftan, sağlık ve insan hayatı gibi önemli bir olguyu tesadüflere bırakmamak amacı 
ile Atatürk ve Esenboğa hava limanlannda her türlü acil ihtiyaca cevap verebilecek sağlık ünitele
rinin oluşturulması için Sağlık Bakanbğı nezdinde Bakanlığımızca gerekli girişimlerde bulunul
muştur. 

Sorunun çözümü için başlatılan çalışmalar hassasiyetle takip edilmektedir. 
Bakanlığımız ilgili kuruluşu DHMl Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hava Limanı ve meydan-

lannda görev yapmakta olan personelimizin yabancı yolculara daha iyi hizmet verebilmesi ama
cıyla kurum içi ve kurum dışında periyodik olarak dil kurslan düzenlemektedir. 

Diğer taraftan, yeni alınan personelin, lazım olan meslekî niteliklerinin yanısıra, en az bir 
yabancı dile mükemmel şekilde vakıf olmalan şartı da aranmaktadır. 

Soru önergesinde adı geçen bayan memurenin Bakanlığımız ilgili kuruluşu DHMl Genel 
Müdürlüğü ile bir ilgisi bulunmamaktadır. THY personeli de, Kamu Ortaklığı personel statüsüne 
tabi olduğundan, Bakanlığımıza bağlı personel değildir. 

Yukandâ cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi îç Tüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. • ' • 

Saygılanmla. ' 
Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
12. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İzmir Belediyesinin kaliteli kömür alma giri

şiminin vilayetçe durdurulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı 
cevabı (7/1734) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevpalandınlma-

sını saygılanmla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 
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İzmir Belediyesine bağlı Tansaş hava ve çevre kirliliği yaratmayacak kaliteli kömür satın 
alma girişimi vilayetçe gönderilen bir yazıyla durdurulmuş ve çok yüksek miktarda kükürt ihtiva 
eden düşük kalorili yerli linyit kömürü kullanımı serbest bırakılmıştır. 

Bu ters uygulama hakkında Bakanlığınızın görüş ve politikası nedir? 
T.C. ' 

Çevre Bakanlığı 17.8.1993 
Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B190ÇÖK0070002/1690-5427 
Konu : Kömür satışı hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.8.1993 tarihli istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın cevaplandırmamızı iste

diği soru önergesi. 
İlgide kayıtlı yazıda İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı TANSAŞ hava ve çevre kirliliği 

yaratmayacak kaliteli kömür satış alma girişiminin vilayetçe durdurulduğu ve çok yüksek miktarda 
kükürt ihtiva eden düşük kalorili yerli linyitin kullanımının serbest bırakıldığı belirtilerek konu ile 
ilgili Bakanlığımızın görüş ve politikaları sorulmaktadır. 

Bakanlığımız, konu ile ilgili görüş ve politikalarını 24 Mayıs 1993 tarih ve 1993/1 genelge ile 
bütün valiliklere duyurmuştur. Bu genelge ile valiliklerden 1993-94 kış sezonu başlamadan, önce
ki dönemlerde yoğun hava kirliliği yaşanan şehirlerimizde, Hava Kalitesinin Korunması Yönetme
liğinin 52 nci maddesi gereğince tenıiz hava planları yapılması gerektiği ve bu planların en önemli 
unsurlarından biri hava kalitesinin korunması yönetmeliği 6 nci maddesi 2 nci fıkrasına göre tespi
ti ve bu programın uygulanması için tüm tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmiştir. 

Ayrıca bu genelgenin 3 üncü maddesinde hava kirliliği olan şehirlerimizde yerli linyit kömür
lerinin ısınmada kullanılmasında, kükürt, uçucu madde, nem ve kalori değerleri gözönünde tutula
rak ve ocaktan çıktığı gibi hiçbir işleme tabi tutulmadan satılan kömürler yerine, eleme ve yıkama 
v.b. işlemlerle kaliteleri zenginleştirilenler tercih edilerek, kademeli sınırlama ve yasaklamaların 
getirilmesi gerektiğive 5 inci maddesinde de alınması gereken diğer önlemlerinin hava kirliliğini 
önlemeye yetmediği şehirlerde ithal kömür temini yoluna gidilmesi gerektiği bildirilmiş olup 
genelgenin bir örneği Ekte verilmektedir. 

İzmir İli Mahallî Çevre Kurulu 23.6.1993 tarih ve 61/1993/6 sayı ile almış olduğu kararda 
kükürt oranı % Tin altında olan yıkanmış, elenmiş ve zenginleştirilmiş yerli kömürler ile ithal 
kömürlerin il içinde kullanımına izin verilmiş olup söz konusu kararın bir örneği Ek'tc verilmekte
dir. Ayrıca hava kirliliği yaratmayacak kaliteli kömür satın alma girişimini durdurduğu düşünülen 
Mahallî Çevre Kurulu Karan ile uyum içinde bulunan Valilik yazısı Ek'te verilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Rıza Akçalı 

, Çevre Bakanı 
• • • ' - . T . C . . ' ' . • • ' 

f Çevre Bakanlığı 24.3.1993 
Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: 19BOCKÖ0070002/040-3481 
Konu: 1993*1994 ısınma dönemi yakıt programlan 

-Genelge 1993/1 

1993-94 kış sezonu başlamadan önceki dönemlerde yoğun hava kirliliği yaşanan şehirlerimiz
de, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 52 nci maddesi gereğince temiz hava planlan 
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yapılması gerekmektedir. Bu planların en önemli unsurlarından biri Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği 6 ricı maddesi 2 nci fıkrasına göre şehirlerde ısınmada kullanılacak yakıtlann bir 
programa göre tespiti ve bu programın uygulanması için t üm tedbirlerin alınmasıdır. 

Bu programlarda aşağıdaki hususların yer almasında büyük yarar görülmektedir. 

1. Yüksek kükürt içeren petrokok yakıtının ısınmada kullanılması önlenmeli, petrokokun, 
çimento ve kireç fabrikaları gibi sanayi sektörlerinde, meskûn mahaller dışında kullanılması için 
tedbirler alınmalıdır. Bakanlığımızca 93/16 sayılı ve 31.12.1992 tarihli ithalat tebliği uygulanma
sında ısınma amacıyla getirilmek istenen ve kükürt miktarı % Tin üzerinde olan katı yakıtlara (pet
rokok dahil) izin verilmemektedir. Şu and kadar Arjantin dışında % 1 kükürt limitini sağlayan kal-
sine edilmemiş petrokok ithal başvurusu olmamıştır. Ancak Türkiye'ye girişi yapılmakta olan 2 
milyon ton dolayında petrokok, daha önce alınmış gayri kabili rücu ithal müsadeleri nedeniyle 
doğan müktesep haklar çerçevesinde 93/16 sayılı tebliğ öncesi döneme ait olup, yüksek kükürtlü
dür ve ısınma amacıyla kullanılması uygun değildir. 

Valiliklerin Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 52 ve 53 üncü maddeleri gereği 
ısınmada kullanılan yakıtları sınırlama ve yasaklama yetkisi bulunmaktadır. 

Yurda giren petrokok yakıtının kullanımının, uygulanacak kısıtlamalar ile çimento ve kireç 
fabrikaları gibi sanayi sektörlerine ve hava kirliliği olmayan meskûn mahaller dışına kaydırılması, 
ısınma dönemlerinde karşılaşılabilecek problemlerin önceden önlenmesini sağlayacaktır. 

2. Sıvı yakıt olarak, % 3,5 kükürtlü 5 No.lu fuel-oil ile sanayi yakıtı olan 6 No'lu fuel-oil'in 
kullanılması önlenmeli, ısınma amacıyla ve yerleşim bölgelerinde yer alan sanayi tesislerinde 
sadece % 1,5 kükürtlü kalorifer yakıtı kullanılmalıdır. 

TÜPRAŞ, 1992 Eylül ayından itibaren % 3 kükürtlü kalorifer yakıtı üretimine son vermiştir. 
Buna karşılık, % 1,5 oranında kükürt içeren özel kalorifer yakıtını tüm yurtta yaygınlaştırmıştır. 
Valiliklerce ayrıca kalorifer yakıtı adı altında daha ucuz olan 5 No.lu fuel-oil'in satılmasını önleyi
ci tedbirlerin de alınması gerekmektedir. 6 No.lu fuel-oil ise özelliklerinden dolayı kolayca ayırte-
dilebilmektedir. 

3. Hava kirliliği olan şehirlerimizde yerli linyit kömürlerinin ısınmada kullanılmasında, 
kükürt, uçucu madde, nem ve kalori değerleri gözönünde tutularak ve ocaktan çıktığı gibi hiçbir 
işleme tabi tutulmadan satılan kömürler yerine, eleme ve yıkama v.b. işlemlerle kaliteleri zengin
leştirilenler tercih edilerek, kademeli sınırlama ve yasaklamalar getirilmesi gereklidir. 

Bu amaçla şehre getirilmesi mümkün tüm yerli kömürler incelenmeli ve ilk ısınma dönemin
den itibaren yakıt programlarına konulacak kriterlere uyan kömürlerin şehirde satılmasına izin 
verilmelidir. (31.3.1993 tarih ve 3 sayılı İstanbul il Mahallî Çevre Kurulu Karan bu konuya iyi bir 
örnektir.) 

4. Şehirlerde, temini mümkün ise temiz enerji kaynaklannin (doğal gaz, jeotermal enerji 
v.b.) bir an önce kullanılabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmelidir. 

Doğal gaz projesi olan şehirlerde şebeke inşaatlan hızlandınlmalı, jeotermal kaynaklara sahip 
şehirlerde bu imkân en iyi şekilde değerlendirilmelidir. 

5. Yukarıdaki tedbirlerin hava kirliliğini önlemeye yetmediği şehirlerde ithal kömür temini 
yoluna gidilmelidir. 

İthal edilecek kömürlerin özelliklerini aşağıdaki sınırlan sağlaması gereklidir. 
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\k Alt Isı Değeri : En az 6000 Kcl/kg (+ 500 Kcal/kg) 

Uçucu Madde (%) : Kuru bazda 12-22 arasında (+" 1) 
v Kükürt (%) : Kuru bazda en çok 1 ( + 0,1) 

Toplam Nem (%) : Orijinalde en çok 10 (+1) 

Bu tedbirleri de ihtiva eden yakıt programlarının 1993/94 kış sezonu öncesi hazırlanıp İl 
Mahallî Çevre Kurulu Kararma bağlanması ve en geç 1.9.1993 tarihine kadar Bakanlığımıza 
sunulması hususunda gereğini rica ederim. 

B. Doğancan Akyürek 
Çevre Bakanı 

T . G . • ' , - • . . 

izmir ili 
Mahallî Çevre Kurulu 
Karar No : 61/1993/6 ' 

Karar Tarihi: 23.6.1993 

ilimiz Mahallî Çevre Kurulu 23.6.1993 günü saat 14.00'de izmir Valisi Kutlu Aktaş Başkanlı
ğında Vilayet Toplantı Salonunda toplanarak gündemdeki konular karara bağlanmıştır. 

1. Ulucak Belediye sınırlan içerisinde bulunan Örencik Mevkii pafta 8'de kayıtlı ve Tayat 
A.Ş.'ne ait olan 2001 No.lu parselde yapılması istenen depo inşaatına izin verilmesine, 

2. Aliağa ilçesinde yer alan "ve Habaş Sınai ve Tıbbî Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.'ne ait 
olan Demir-Çelik Fabrikasının davlumbaz sisteminin tamamlanması için bir aylık süre verilmesi
ne, 

3. 1993/94 kış sezonunda İzmir ilinin kömür olarak yakacak ihtiyacının kükürt oranı % l'in 
altında olan yıkanmış, elenmiş ve zenginleştirilmiş yerli kömürler ile Çevre Bakanlığının 1993/1 
sayılı genelgesinde belirtilen şartlara haiz olan ithal kömürlerden temin edilmesine, aranan sözko-
nusu şartlan taşımayan kömürlerin il içine sokulmasına izin verilmemesine, 

4. Aliağa, Ovacık, Bozköy Mevkiinde kurulması düşünülen Özkan Demir Çelik San. 
A.Ş.'nin emisyon ön izni talebinin çevre düzeni planı dikkate alınarak incelenmesine ve bir sonraki 
Mahallî Çevre Kurulunda görüşülmesine, 

5. 515 Sok. No: 26 Altındağ izmir adresinde faaliyet göstermekte olan, Habetaş Hazır Beton 
San. ve Tic. A.Ş.ne Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 7 nci maddesi 5 inci bölümüne 
uyulması kaydıyla emisyon izni verilmesine, 

Oybirliğiyle karar verildi. 
Çevre Bakanlığının 1040-3401 sayılı 24 Mayıs 1993 tarihli Isınma Dönemi Yakıt Programla

rı genelgesinde belirtildiği gibi kalıcı tedbir olarak Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 6 
ncı maddesi 2 nci fıkrasında da yer aldığı üzere şehirlerde ısınmada kullanılacak yakıtlar için bir 
program tespitinin yapılması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen hususlar 1993-1994 yılı kış ayları 
süresinde İlimiz sınırları içinde gerçekleşecek kömür satışlarını ve kontrollerini bir programa bağ
lamak üzere Valiliğimizce düzenlenmiştir. -

1. izmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm kaloriferli binaların yönetimin
den sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar bu emrin yayınlandığı tarih itibariyle ellerinde bulunan 
kömür miktarını menşei ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığına 
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bildirmeleri ve bu emir tarihinden itibaren ithal kömür dışında kömür satın almamaları gerekmek
tedir. 

İzmir mücavir alanında satılacak tüm ithal kömürler; limana dökülmeden evvel gözlemci fir
ma tarafından örnek alınarak MTA marifetiyle tüm analizleri yapılan ve Çevre Bakanlığı tarafın
dan yurda girişi onaylanan ithal kömür özelliklerine uymalıdır. 

Bu özellikler: 

Alt Isıl Değeri : En az 6000 Kcal/kg (•+ 500 Kcal/kg) 

Uçucu Madde (%) : Kuru bazda 12-22 arasında (+1) 

Kükürt (%) : Kuru bazda en çok 1 ( + 0.1) 

Toplam Nem % : Orijinalde en çok 10 (+1) 

ithal kömür izmir limanlarına indirildiği takdirde kurulmuş olan ekip marifetiyle kömürden 
numune alınıp analiz yaptırılacaktır. 

2. Sobalarda ısınma amacı ile yakılacak kömürün; özellikleri ve hangi şartlarda satışa sunu
lacağı aşağıda belirtilmiştir. 

2. 1. — izmir İli Büyükşchir Belediyesi mücavir alan içerisinde tüm yerli kömürün yanıcı 
kükürtü % l'in altında ve alt ısıl değeri 4 500 Kcal/kg'ın üstünde olmalıdır. Diğer parametreleri ise 
kabul edilebilir sınırları aşmayan Soma kömürlerinin izmir îli Büyükşehir Belediyesi mücavir ala
nı içinde satışına 15 Eylül 1993 tarihine kadar 200 000 tonu aşmamak kaydıyla izin verilecektir. 

2. 2. — Satışa sunulacak Soma yerli kömürünün, dökme ve torbalı oluşuna bakılmaksızın, 
menşei beyan edilmelidir. Sürekli olarak denetlenecek olan İzmir mücavir alanına giriş yerlerinde 
sevk irsaliyesi aranacaktır. Giriş yapan kamyonlar, kömürün teslim edileceği satış deposu ve özel 
kişilerin sevk irsaliyesinde belirtilmiş olması gerekmektedir. 

2. 3. — MTA, Çevre İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü teknik elemanlarınca mühürlü olarak şahit 
numune almak kaydıyla menşeinde örnekleme yapılacak, bu örnekler MTA ve Dokuz Eylül Üni
versitesi Maden Mühendisliği laboratuvannda analiz ettirileceklerdir. Bu belgelerin temin edilip 
Çevre İl Müdürlüğüne teslim edilmesi ve tüm maddî hükümlülükler üretici ve satıcı firmaya aittir. 

3. Menşei ne olursa olsun kamyon üstünde perakende satışı İzmir İli mücavir alanı içerisin
de yasaklanmıştır. 

13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sev en'in, demiryolları üzerinde hemzemin geçitlerde sama
for olmayışının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/1743) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
. Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik ili merkez ilçeye bağlı Kurtköy mevkiinde son olarak 5.8.1993 tarihinde, demiryolları 

üzerinde samafor olmadığı için elim bir trafik kazası yaşanmış 3 kişinin ölümü ve 5 kişinin yara
lanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu kaza ne ilk ne de son kazadır. Aynı tür kazalar Vezirhan ve Kara-
köy hemzemin geçitlerinde de samafor bulunmadığı için tekrarlanmaktadır. 
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Tren yolları üzerinde hemzemin geçitlerdeki samaforalmayışının sebebi nedir? Ve bunların 
sorumluları kimlerdir? Gerekli önlemler ne zaman alınacaktır? 

T.C. . . . 
Ulaştırma Bakanlığı 2(5.10.1993 

Sayı:B.11.0.Müşv.0130 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9.8.1993 tarih ve 7/1743-5612 sayılı yazı ile gönderilen, Bilecik Milletvekili Sayın 
Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi. 

Bilecik ili Merkez ilçeye bağlı Kurt Köyü mevkii demiryolu hemzemin geçidi ile ilgili soru 
önergesi incelenmiştir. 

Bahis konusu hemzemin geçit; Haydarpaşa-Ankara Kim.: 247+157 de bulunmaktadır. Bakan
lığımız ilgili kuruluşu TCDD Genel Müdürlüğü tarafından her hemzemin geçitte olduğu gibi bu 
geçitte de, Karayolu trafik etüdleri yapılarak, burada trenin gelişini belli bir mesafeden itibaren 
karayolu vasıtalarına ihbar eden flaşörlü geçit sistemi tesis edilmek suretiyle karayolu araçları için 
emniyet tedbirleri alınmıştır. 

Demiryolu üzerinde mevcut tüm hemzemin geçitlerde karayolu trafik etüdleri yapılarak, trafi
ğin az veya çok oluşuna ve demiryolu hattının işletme şartlarına göre; çapraz işaretli, flaşörlü, oto
matik bariyerli veya bekçili-bariyerli sistemlerden birisi tesis edilmektedir. 

Ancak; alınmış olan bu tedbirlere rağmen karayolu araç sürücülerinin ikaz sistemlerine ve 
karayolu trafik tüzüğünde öngörülen şartlara uymamaları neticesinde meydana gelen kazaların 
önlenmesinin, TCDD Genel Müdürlüğünün inisiyatifi dışında olduğunu da üzüntüyle ifade etmek 
durumundayım. Bütün bunlara rağmen Yüksek Planlama Kurulunca değiştirilen fotokopisi ekte 
bulunan TCDD Ana Statüsünün Ek 2 nci maddesine göre; 

"Demiryolunun karayolu, köy yolu vb. yollar ile yaptığı kesişmelerde Demiryolu Anayol. 
sayılır. Bu kesişmelerde yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluş alt ve üst geçit yap
mak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür." 

Hükmün ilgili Belediye, Karayolları ve Köy Hizmetleri gibi idarelerce uygulanması suretiyle 
daha etkin tedbirlerin alınması imkân dahilinde bulunmaktadır. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı > 

Yüksek Planlama Kurulunca; 
Ulaştırma Bakanlığının 9.4.1991 tarih, 663-12838 sayılı ve 9.1.1992 tarih, 29-735 sayılı yazı

ları dikkate alınarak TCDD işletmesi Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünde ekteki değişikliklerin 
yapılması (EK I) kararlaştırılmıştır. ' 

TCDD Ana Statü Değişikliği 

; MADDE 1. — TCDD Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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"Devletçe kendisine verilen liman, iskele ve rıhtımlarda tekel olarak; 

a) Yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri 
kurup işletmek, 

b) Gemilere su vermek, yakıtlarını yüklemek, boşaltmak, aktarmak ve bu işler için gerekli 
tesisleri kurup işletmek, ; 

c) Deniz kıyısında veya geri sahalarda; antrepolar, ambarlar, sundurmalar, hangarlar, açık 
sahalar, yolcu salonları kurup işletmek, 

d) Her cins yakıt ve akaryakıt depolama, yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini 
yapmak ve bu işler için gerekli tesjsleri kurup işletmek, 

e) Palamar şamandıraları kurup işletmek, 

f) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar işlerini yapmak, 

g) Gazino, lokanta ve büfe emanet odası gibi yolcu ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler ve ser
visler kurup işletmek, -

Ancak, yolcu beraberindeki kişisel eşyanın yükleme, boşaltma ve hamallık işleri; 300 rüsum 
tonilatosunun altındaki makineli ve makinesiz Türk bayraklı gemilerin yükleme-boşaltma ve aktar
ma işleri; 300 rüsum tonilatosunun altındaki makineli, makinesiz Türk Bayraklı gemilere tatlı su 
verilmesi, akaryakıtların yüklenmesi, boşaltılması ve aktarılması işleri ile 16.12.1988 tarih ve 88/ 
121 sayılı YPK kararıyla TDİ'ye verilen haklar tekel dışıdır. 

Ayrıca, tekel kapsamına giren işler, ekonomik ve zaruri görülmesi halinde kısmen veya tama
men başkaları eliyle de yaptırılabilir." 

MADDE 2. — TCDD Ana statüsünün 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim 
Madde 20. — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finans

man programlan, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe 
sistemleri, bilançolar, netice hesaplan ye faaliyet raporlan, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konu-
lanndaKHKhükümleri uygulanır. 

Kuruluş, yatının, ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek 
ve bağlı ortaklıklanmn da aynı esaslara uymasım sağlamakla yükümlüdür. 

Teşebbüslerin bağlı ortaklıklannı da kapsayan yıllık genel yatınm ve finansman programı 
takvim yılı başından en az yetmişbeş gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. 

Kuruluş ve bağlı ortaklıklanmn işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatınm 
ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullannca onaylanır. 

Yıllık yatınm ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun 
olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltme yapılır. 

Kuruluş ve bağlı ortaklıklan, kesinleşen yıllık genel yatınm ve finansman programlannın 
birer örneğini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa, Devlet Planlama 
Teşkilatına, BaşbakanlıkYüksek Denetleme Kuruluna ve ilgili Bakanlığa, işletme bütçelerinin bir 
örneğini ise ilgili Bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderir. 

Kuruluş, kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatınmlara ait malî, 
ekonomik ve teknik çalışmalan zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıklanmn 
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aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce ilgili 
Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderir. 

Bağlı Ortaklık, projelerin hazırlanmasında teşebbüsten yardım alabilir. 

İlgili Bakanlık, kuruluş ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yapa
rak bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil etmek üzere aynı yılın Haziran ayı 
sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanlığa gönderir. 

Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz. 

TCDD'nın yıllık yol bakım ve onarım masraflarına devletin katkı payı olarak her yıl Ulaştır
ma Bakanlığı bütçesine ödenek konulur. * 

MADDE 3. — TCDD Ana Statüsüne, aşağıdaki şekilde, Geçici 9 uncu Madde ilave edilmiş
tir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. — 24 Mayıs 1924 tarih ve 506 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmüne 
uyularak Bağdat Hattı hesaplarının ayrı tutulmasına devam olunur." 

MADDE 4. — TCDD Ana statüsüne, aşağıdaki, şekilde Ek-1 inci madde ilave edilmiştir. 

"Devir ve Tescil 

EK MADDE 1. —27.1.1954 tarih ve 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun ve 
19.11.1986 tarih ve 3322 sayılı Kanun Hükümleri gereğince Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce inşaatı tamamlanan demiryolları 
limanlar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesisler ile kıyı yapı ve tesisleri ve bunlann üzerinde inşa 
edildikleri araziler, hazine adına tescillerinden sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
hazine hissesi karşılığında kuruluş sermayesine sayılmak üzere TCDD Genel Müdürlüğü adına 
devir ve tescil edilir. 

Bakanlar Kurulu veya Yüksek Planlama Kurulu kararıyla TCDD'ye devredilen kuruluşların 
taşınmaz malları kuruluş sermayesine sayılmak üzere TCDD adına devir ve tescil edilir." 

MADDE 5. — TCDD ana statüsüne aşağıdaki şekilde Ek-2 inci madde ilave edilmiştir. 

"Demiryolunun Üstünlüğü 

EK MADDE 2. •— Demiryolunun karayolu, köy yolu ye benzeri yollar ile yaptığı kesişmeler
de demiryolu ana yol sayılır. 

Bu kesişmelerde yapilan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluş alt ve üst geçit yapmak 
ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

Demiryolu trafik düzeninin gerektirdiği hallerde sözkonusu yollara ait geçitler ile görüşe 
engel teşkil eden tesisler kime ait olursa olsun kaldırtılır. 

Demiryolu üstünde seyreden araçların karayolu, köy yolu ve benzeri yollardaki araçlara göre 
geçiş üstünlüğü vardır." 

Yürürlük 

MADDE 6. —Bu ana statü değişikliği Yüksek Planlama Kurulunca kabul edildiği tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 
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14. —Ankara*Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın, Sinop İlinde PTT Müdürlüğünce tesis edildiği 
iddia olunan özel hat uygulamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet KÖstepen'in yazılı 
cevabı (7/1751) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

ı Uluç Gürkan 
Ankara 

Sinop ilinde, bir ucu PTT santraline diğer ucu Emniyet Müdürlüğü (Ek bina 2 nci katta) İstih
barat Şubesindeki kayıt cihazına bağlı bulunan özel bir hattın varlığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu hatla yurttaşların telefon konuşmalarının dinlenmesi sözkonusudur. Yapılan uygulama 
kanunlara aykırıdır. Hukuk devletinde kullanılmaması gereken bu uygulamayla yurttaşların özel 
hayatına ve haberleşme özgürlüğüne tecavüz edilmektedir. 

Sözkonusu hat ilgili PTT Telefon Müdürlüğünün 588202 seri no B iş emri ve 1134 nolu işle
miyle kurulmuştur. 

Kurulu bu hat ne amaçla kullanılmaktadır? Demokratik olmayan rejim ve dönemlere yakışa-
bİlen böylesi bir uygulamaya ne zaman son verilecektir? Bu işin sorumlulan hakkında herhangi bir 
soruşturma açılacak mıdır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı:B.11.0.Müşv.0137 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'ın 4 Ekim 1993 tarih ve 7/1751 sıra sayılı yazılı 
soru önergesi. -

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 

Sinop Valiliği Emniyet Müdürlüğü ifadeli ve Emniyet Müdürü Mehmet Yazıcı imzalı 700/33 
(303/93) sayı 7.4.1993 tarihli "gizli ve kişiye özel" işaretli Sinop Telefon Müdürlüğüne muhatap 
yazı ile "Lüzumlu hallerde kullanılmak üzere PTT ile Emniyet Müdürlüğü arasında bir telefon hat
tına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek,,Emniyet Müdürlüğü ilave bina ikinci katına yeni bir telefon 
tahsis edilmesi istenildiği, 

Sinop Telefon Müdürlüğünce de sözkonusu talep üzerine Emniyet ile PTT santrali arasında 
ücretleri alınmak suretiyle 9.4.1993 tarihinde îıususi hattın tesis edildiği anlaşılmıştır. 

Bu hatla vatandaşların telefon konuşmaları keyfi olarak dinlenmesi sözkonusu olmayıp, Cum
huriyet Savcılığı karan olmadan hattın diğer ucuna herhangi bir abonenin konuşma hattının bağ
lanması mümkün değildir. Bu hattın kullanım amacı Emniyet Müdürlüğü ile bağlı Emniyet Birim
lerinin aynı anda birbiriyle irtibatlandınlmasını sağlamak olabilir. 

Ancak, bugüne kadar Emniyet Müdürlüğünce bu hattan herhangi bir dinleme, numara tespit 
veyahut bağlantı talebi gelmediği ve hattın tesis tarihinden itibaren hiç kullanılmadığı anlaşılmış
tır. . . '• 
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Vatandaşımızın Anayasal hakkı olan "Haberleşme Özgürlüğü"ndcn güvenli ve rahat bir 
biçimde yararlanmasını sağlamakla yükümlü olan Bakanlığımız ilgili kuruluşu PTT işletmesi, 
önergede iddia olunduğu gibi keyfi bir uygulamaya asla müsaade etmeyecektir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arzederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

15. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün) Rusya'nın bir nota ile Türk Dışişleri Bakanlığından 
Türkiye'de öğrenim gören Kazakistanh öğrencilerin listesini isteyip istemediğine ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/J775) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından Anayasa ve İçtüzüğün 

ilgili maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
İsmet Gür 

' Aksaray 
1. Rusya'nın, bir nota ile Türk Dışişleri Bakanlığından Türkiye'de öğrenim gören Kazakis

tanh öğrencilerin listesini istediği doğru mudur? 

2. Türk Dışişleri Bakanlığının ise 700 öğrencinin ismini Rusya'ya verdiği doğru mudur? 

3. Bağımsız bir devlet olan Kazakistan'la ilişkilerin Rusya'nın güdümünde yürütülmesini 
nasıl izah ediyorsunuz. 

. T.C • 
Dışişleri Bakanlığı • 22.10.1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/385-769 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4 Ekim 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1775-5672/25424 sayılı yazıları. 

Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür'ün Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru öner
gesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür'ün Yazılı Soru Önergesine Yanıt 

Rusya Federasyonunun, Türkiye'de' öğrenim gören Kazakistanh öğrencilerin listesini istediği 
yolunda bir bilgi Bakanlığımıza intikal etmemiştir. Rusya Federasyonu makamlarından bu konuda 
bir nota da alınmamıştır. ' 

\ Rusya Federasyonu makamlarına ülkemizde öğrenim gören Kazakistanh öğrencilerin isimleri, 
herhangi bir şekilde verilmemiştir. * . 
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Kazakistan'la bu alandaki ilişkilerimiz, iki ülke arasında 1 Mayıs 1992'de Almatı'da imzala
nan "Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması" uyarınca düzenlenmektedir. 

Bilindiği üzere Türkiye, eski Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu ortaya çıkan tüm yeni 
cumhuriyetleri aymm yapmaksızın ve eşzamanlı olaraktanımıştır. Uluslararası siyaset sahnesinde 
bağımsız devletler olarakbaşta BM, AGİK olamak üzere çeşitli kuruluşlann da üyesi durumuna 
gelen bu ülkelerle ilişkilerimiz her alanda ikili düzeyde yürütülmekte olup, gerek Kazakistan, 
gerek bölgenin diğer cumhuriyetleriyle ilişkilerimizin Rusya'nın güdümünde olması gibi bir durum 
sözkonusu değildir. 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bursa İli doğalgaz ihalesine ilişkin sorusu ye 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1804) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sonumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

1. Bursa ili doğalgaz (Botaş) ihalesi Alarko firmasına verilmiş midir? 

a) Bu ihaleyi Alarko Firması adlı ise, gaz hattı işlemleri Alarko Firması tarafından yapılıyor 
mu? . 

b) Yoksa, Alarko Firması tarafından alman bu iş, Akfen firmasına tümüyle devredilmiş 
midir? 

c) Devredilmişse, bir başka firma tarafından alınan böyle ciddî bir iş tümüyle devredilebiliyor 
mu? 

Yetkililerin böyle işlemden haberleri var mıdır? Bu işlem yasal mıdır? Eğer işlem yasalsa ve 
adıgeçen iş devredilmiş ise işi, Alarko Firmasından alan firma bu işi almaya Alarko firması kadar 
yetkili midir? 

d) Adı geçen Akfen firması daha önce de İsparta hava alanının ihalesini alan firma mıdır? ^ v 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 22.10.1993 

Sayı: B.15.0.APK.0.23-300-1883 
Konu; Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet.Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4 Ekim 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.0-7/1804-5717/26703 sayılı yazısu 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 

soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi ve Cevapları 

Som: Bursa ili doğalgaz (Botaş) ihalesi merkez firmasına verilmiş midir? 

Cevap : Bursa Doğal Gaz Dağıtım Dönüşüm Projesi 12.9.1991 tarihinde imzalanan sözleştne 
ile 59 012 774 US $ bedel ile en ucuz teklifi veren Alarko-Bonatti Konsorsiyumuna ihale edilmiş
tir. . 

Soru : Bu ihaleyi Alarko Firması aldı ise, gaz hattı işlemleri Alarko Firması tarafından yapılı
yor mu? 

Cevap : Şu anda inşaatı devam eden projede yapım işleri 6.7.1992 tarihli devir sözleşmesi 
gereği Akfen A.Ş. tarafından yürütülmekte, malzeme temini ve proje sorumluluğu (işletmeye 
alma dahil) ise Alarko-Bonatti Konsorsiyumu tarafından yapılmaktadır. 

Soru : Yoksa, Alarko Firması tarafından alınan bü iş, Akfen Firmasına tümüyle devredilmiş 
midir? 

Cevap : Konsorsiyum Şubat 1993 tarihinde Botaş'a müracaat ederek işin malzeme temini ve 
detay mühendislik hesaplamaları dışında kalan inşaat işlerinin,Akfen firmasına devrini talep etmiş
tir. 

Bu talep üzerine Botaş Yönetim Kurulunca, malzeme temini ve temel mühendislik projeleri 
ve sorumluluğu Alarko-Bonatti Konsorsiyumunda kalmak kaydıyle yalnızca inşaat işlerinin 
Akfen'e devredilmesi 31 Mart 1993 tarihinde uygun görülmüştür. 

Soru : Devredilmişse, bir başka firma tarafından alman böyle ciddî bir iş tümüyle devredilebi-
liyor mu? 

Yetkililerin böyle işlemden haberleri var mıdır? 

Bu işlem yasal mıdır? 
Eğer işlem yasalsa ve adı geçen iş devredilmiş ise işi, Alarko firmasından alan firma bu işi 

almaya Alarko. Firması kadar yetkili midir? 

Cevap : Söz konusu ihale her ne kadar bir bütün teşkil ediyor ise de ihaleyi malzeme ve inşaat 
olarak veya ihracat ve ticarî kredilerin kullanımı şeklinde kısımlara ayırmak mümkün olmaktadır. 

Bu hususta yapılan araştırmada Devlet thale Kanununa tabi müesseselerin de zaman zaman 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 66 ve Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin 46 ncı maddesi
ne göre ita amirlerinin yazılı onayları ile devir işlemleri yaptıklan, yine yapılan incelemelerde söz 
konusu proje gibi büyük ihalelerde ana müteahhitlerin "İstanbul ve Ankara doğal gaz projelerinde 
olduğu gibi" konulannda ihtisaslaşmış çok sayıda taşeron kullandıkları tespit edilmiştir. 

Bu tespitler ışığında Konsorsiyum müracaatı değerlendirilmiş ve inşaat işlerinde kullanılacak 
bir çok taşeron yerine, yeterli tecrübesi, ekip ekipmanı bulunan Akfen firmasına kısmen devri 
mümkün görülmüştür. 

Ancak bu devir Alarko-Bonatti Konsorsiyumunu, doğal gaz dağıtım sisteminin işletilmesi, 
temel mühendislik hesaplamalarının yapılması ve sözleşmeye uygun olarak proje malzemelerinin 
teminiyle ilgili sorumluluklanndan kurtarmamıştır. 

İşin yalnızca inşaat işçiliği bölümünü alan Akfen firması doğal gaz dağıtım, teknolojik mon
taj v.b. gibi işlerde yeterlilik verilen firmalardandır. 

Soru: Adı geçen Akfen Firması daha önce de İsparta hava alanının ihalesini alan firma mıdır? 
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Cevap : Havaalanı ihaleleri Bayındırlık ve iskân Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, bu fir
manın İsparta Havaalanı ihalesini alıp almadığı Bakanlığımızca bilinmemektedir. • , 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan "PTT'ye kong
re işçisi" başlıklı fıabere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/1826) . . • , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın M. Köstepen tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular: 
Hürriyet Gazetesi 19.8.1993 tarihli nüshası Hürriyet Ege ekinde "PTT'ye kongre işçisi" başlı

ğıyla bir haber yayınlanmıştır. 

1. Haberde bahsedilenler doğru mudur? 

2. Doğru ise şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 26. 10. 1993 
Sayı:B.11.0.Müşv.0135 

Türkiye Büyük Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kon.ya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın 4 Ekim 1993 tarih ve 7/1826 sıra sayılı 
yazılı soru önergesi.-

Yazılı soru önergesinde atıfta bulunan gazete haberi çarpıtılmış ve gerçek dışı olup; Bakanlı
ğımız ilgili kuruluşu PTT işletmesinde sözleşmeli personel pozisyonlarından yaklaşık 17 bin adedi 
münhaldir. Bu nedenle, kuruluşa bağlı bazı birimlerimizde personel sıkıntısı çekilmekte ve yöre 
halkına hizmet verilemez hâle gelmektedir. Personel ihtiyacını giderebilmek için zaman zaman bir 
çok bölgede geçici işçi statüsünde eleman temin edilmektediri. Mahallinden alınan bu elemanların 
geçici olması ve işlerin aciliyeti nedeniyle önceden sınav açılamamaktadır. İş akışının sıhhatli bir 
şekilde devam edebilmesi için, çalıştırılacak kişi seçiminde büyük özen gösterilmektedir. 

Gazete haberinde bahsedildiği gibi, geçici işçi alınması olayı bir kongre yatırım olmayıp, ora
daki Başmüdürlüğün acil ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşa götürülen hizmetin aksamadan 
yürümesini sağlamak amacıyla yapılan bir tasarruftur. 

Yukarıda cevabı arzedilen topu önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplahabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ilişkin 

sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nıın yazılı cevabı (7/1828) 
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; • . . • " • ı ' • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafıdan yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 

. • ' ( ' • ' . « Karaman 
' ' • • v • ' . y : ' . , . 

Bakanlığınızın müfettiş raporlarına göre, Sivas Belediye Başkanı Sayın Temel Karamollaoğ-
lu, üzerine düşeıj herşeyi yapıp olayları engellemeye büyük gayret göstermesine ve bu konuda hiç 
kusuru olmamasına rağmen görevden alındığı halde ismi ISKİ'deki yolsuzluklara karıştığı ciddî 
şekilde iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İSKÎ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Nurettin Sözen hakkında neden herhangi birişlem yapılmamaktadır? 

T.C. ; • 
İçişleri Bakanlığı : \ 22.10.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/994 

Konu : Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi. 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1828-5755/26829 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ilişkin ilgi 
yazı ekinde alınan yazılı soru önergesiyle ilgili olarak: 

istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen hakkında: 
1. Bakanlığım mülkiye müfettişlerince, ÎSKÎ'deki yolsuzluk iddialarının soruşturulması çer

çevesinde, İSKİ Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla "Mayi Klor ve Hipoklorit alımı ihalesine fesat 
karıştırmak" suçundan tevdi raporu düzenlenerek 22.9.1993 tarihinde Fatih Cumhuriyet Başsavcı
lığına intikal ettirilmiştir. 

2. Çeşitli gazetelerde yer alan toplam 7 konudaki, iddiaların soruşturulması için 21.9.1993 
tarihinde tarafımdan Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiş olup, soruşturmalar halen devam etmekte
dir. ; 

Soruşturmanın sonucuna göre adı geçen hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağı muhakkak-
'tır. : • 

Bilgilerinize arz ederim. 
B. Mehmet Gazioğlu 

içişleri Bakanı 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli-Körfez Kalburcu yolu üzerinde yapılan 
ralli yarışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/1852) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

- . ' , - • Şevket Kazan 
Kocaeli , 
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Sorular: 

1. Bu yıl Kocaeli-Körfçz ilçesi Kalburcu yolu üzerinde yapılan ralli yarışları gelecek yıl tek
rarlanacak mıdır? 

2. Köylünün hasat zamanına rastlayan bu yarışlar hususunda köylüye neden emrivaki yapıl
makta, niçin düşüncesi alınmamaktadır? - • 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 21.10.1993 

B.02.0.015.0.00.00.00-08/01789 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-71/1852-5792/26928 sayılı yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız ile Bakanlığıma intikal ettirilen Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'a ait 
yazılı soru önergesine verilen cevaplar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar 

Soru 1 : Bu yıl Kocaeli-Körfez İlçesi Kalburcu yolu üzerinde yapılan ralli yarışları gelecek yıl 
tekrarlanacak mıdır? 

Cevap 1 : Kocaeli'nde organize edilen ve "Türkiye Ralli Şampiyonası"nın birinci ayağı olan 
"Kocaeli Rallisi" geleneksel olarak her yıl yapılmakta olup, gelecek yıl da yapılacaktır. 

Soru 2 : Köylünün hasat zamamna rastlayan bu yarışlar hususunda köylüye neden emrivaki 
yapılmakta, niçin düşüncesi alınmamaktadır? 

Cevap 2 : Yerel yönetimin talebi üzerine Kocaeli ilindeki etkinliklerin yoğun olduğu ay olan 
ve Kocaeli Fuarının da açılışına rastgelen tarihlerde organize edilen bu yarışta; organizasyonun 
yapılacağı parkur Kocaeli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü vasıtası ile yaliliğe; Jandarma Komutanlı
ğına, İtfaiye Müdürlüğüne, Sağlık Müdürlüğüne, kaymakamlıklara ve muhtarlıklara süresi içinde 
bildirilir ve gerekli önlemlerin alınması talep edilir. 

Bir gün süren bu yarışta parkur üzerinde belirli noktalar, belirli saatler içinde en fazla 4 saat 
boyunca trafiğe kapatılır ve organizasyon görevlileri vasıtası ile"yarış güzergahında gerekli tedbir
ler alınır. Kapatılan bu yollar kesinlikle köy içlerini kapsamamakta, köyleri birbirine birleştiren 
tali yollardan seçilmektedir. 

Genellikle güvenlik açısından yardımcı olmaları için köylü vatandaşlarımıza da ücreti muka
bili görev verilmektedir. 

Bugüne kadar muhtarlarımızdan ve köylü vatandaşlarımızdan bu konuda Genel Müdürlüğü
müze yazılı veya sözlü bir şikâyet gelmemiştir. ' 

Ancak, sözkonusu yazıda şikâyetleri olduğu anlaşılan Körfez İlçesi Kalburcu yolu bir sonraki 
yarış parkurumuzdan çıkartılacak, bizzat federasyonumuzun görevlileri vasıtasıyla köy muhtarlan 
ile koordineli çalışma yapılarak organizasyon gerçekleştirilecektir. 

20. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze Organize Sanayi Bölgesine İlişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/1854) 

— 121 — 



T.B.M.M. B : 20 26.10.. 1993 O : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular: , 

1. Gebze Organize Sanayii bölgesinin tüm sahası ne kadardır? 

2. Bu sahanın ne kadarı kimlere ve kaça satılmıştır? 

3. Satın alanlardan hali hazırda kimler tesis kurmuş, kimler tesis kurmamıştır? 

T.C. ' ; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 26.10.1993 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.140.BHI.01-202 

Konu: Yazılı som önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1854-5794/26930 sayılı yazımz. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze organize sanayi bölgesine ilişkin olarak tarafım
dan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Cevap 1. Bakanlığımız Yatırım Programına 1986 yılında giren bölgenin tüm sahası 230 hek
tar büyüklüğündedir. 

Cevap 2. Gebze Organize Sanayi Bölgesinin Kuruluş Kararnamesi, 16.7.1985 tarih, 85/9695 
sayı ile elektronik, optik ve çevreyi kirletmeyen belirli sanayi türlerine yer verilmek üzere çıkarıl
mış, ancak müteşebbis teşekkülün talebi üzerine 16.3.1989 tarih, 89/13869 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile yukarıda belirtilen sanayi türlerine, makine imalat, kimya, plastik ye kağıt ambalaj 
ile gıda sanayilerinin de eklenmesi uygun görülmüştür. 

Organize Sanayi Bölgesinin 95 adet parseli bulunmaktadır. Bu parsellerden 88 adedi sanayici
lere tahsis edilmiş olup, 2 adedi tam üretime geçmiş, 19 adedi deneme üretiminde, 13 adedi inşa 
halinde, 13 adedi ruhsat ve 41 adedi de etüd aşamasındadır. 7 adet parselin henüz tahsisi yapılma
mıştır. 

Bölgeye Bakanlığımızca kredi kullandırılmamıştır. Bütün harcamalar sanayicilerden alınan-
meblağlardan karşılanmıştır. 

Sanayicilere fabrikalarını kuracağı parsellerin tahsisi ve bedellerinin tespiti müteşebbis teşek
külce yapılmaktadır. 
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Müteşebbis teşekkül; 
Kocaeli Valisinin Başkanlığında, 
- İl özel İdaresi 

' Y- Kocaeli Sanayi Odası 
- Kocaeli Ticaret Odası 

,- Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği 
- Gebze Ticaret Odası 

kuruluşlarından oluşmaktadır. 
Parsel tahsisinde Bakanlığımızın müdahalesi sözkonusu değildir. 
Cevap 3. Müteşebbis teşekkülden alınan bilgiye göre; bölgede parsel tahsisi yapılıp üretime 

geçen ve deneme üretiminde bulunan sanayicilerin isimleri şunlardır: 
- Birleşik Oksijen Sanayii A.Ş. 
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 
- Bufer Elk. San. A.Ş. 
- Done Dondurulmuş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
- Dostel San. Tic. A.Ş. 
- Eksen Makine San. ve Tic. A.Ş. 
- Eveready Pil San. Tic. A.Ş. 
- Farmamak Ambalaj Mad. ve Ambalaj Mak. San. Tic. A.Ş. 
- Gaz Aletleri A.Ş. 

••- Güngör Otomativ San. Tic. A.Ş. 
- Mektaş Tic. T.A.Ş. •* 
- İleri Elektro Kimya San. Tic. A.Ş. 
- Mata İnş. Malz. İmi. San. Tic. A.Ş. 
- Mimaysan Metal İşleme San. Tic. A.Ş. 
- Modima San Mam. San. .ve Tic. Ltd. Şti. 
- Öncü Dayanıklı Tüketim Mal. San. A.Ş. 
- Rözmaş Metal San. Tic. A.Ş. 
- Sanipak Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. 
- Sismat Çelik Mak. İmi. Arıtma ve Montaş San. A.Ş. 
- Van Leer Mimaysan Ambalaj San. A.Ş. 

J - Vanterm Isı Emaye San. Tic. A.Ş. 
21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze-Kadıllı Köyünde TEK'in yaptığı hizmetler

den para istediği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/1857) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanmın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından 

yazılı olarak cevaplandınlmasina delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
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Sorular: 
1. Kocaeli-Gebze, Kadıllı Köyünde TEK'in yaptığı hizmetlerden para istediği doğru mudur? 
2. Gebze köylerinin suya ihtiyacı varken özellikle Balçık köyünün birinci derecede su topla

ma bölgesi olarak kararlaştırıldığı doğru mudur? 
T . C . . • . . ' • " • ' . ' 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ' • ' . . . . . , " 22.10.1993 
Sayı:B.15.0.APK.0.23-300-1880 ' 

Konu: Soru önergesi , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi 14.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1857-5797/26933 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 

soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevaplan 
Soru : Kocaeli-Gebze, Kadıllı köyünde TEK'in yaptığı hizmetlerden para istendiği doğru 

mudur? 
Cevap : Kocaeli-Gebze-Kadıllı köyünde TEK'in yaptığı hizmetlerden para istenmesi konusu 

Bakanlığımızca incelenmiştir. 
• • • • • ' ' ( ' 

TEK'ce köy ve bağlılannın elektriklendirilmesi, Genel Müdürlükçe 1991 yılında alınıp kurum 
ünitelerine talimatlanan bazı prensip kararlan uyarınca sürdürülmektedir. Bu kriterlere uygun 
elektriklendirilmelcrin masraftan TEK'ce karşılanmaktadır. 

Bu prensip kararlannda köy ve ba.ğlılanna ait mevcut AG şebekesinden beslenemeyen, müs
takil ENH ve trafo postası yapılması zorunlu olan yerleşim yerlerinin elektriklendirilmesinde yer
leşim yerinin, en az 10 hane ve/veya 50 nüfusa sahip olması, köyün bağlısı olduğunun tescil edil
mesi, sürekli (Yaz-kış) iskân ediliyor olması şartlan aranmaktadır. O ilde belirtilen kriterleri içeren 
yerleşim yerlerinin tümünün elektriklendirilmiş olması halinde 10 hane ve/veya 50 nüfus kriterle
rinden aşağıya doğru büyüklük önceliğine göre sıralanması ve TEK yatırım programında ismen 
yer alması kaydıyla elektriklendirilmesinde zaruret görülen en az 5 hane ve/veya 25 nüfusa kadar 
olan yerleşim yerlerinin yapılması da mümkün olabilmektedir. 

Köy ve/veya bağlılannın bu şartlara uymaması, mevcut veya yeni yapılacak trafodan müstakil 
çıkışlı AG ile beslenmek istemesi durumunda müşterinin tesisini kendi yapması veya finansmanını 
sağlaması istenilmektedir. 

Söz konusu Kadıllı köyünde 1 adet 100 kVA, 2 adet 25 kVA, Yediyar. mahallesinde de 1 adet 
100 kVA'lık trafo mevcut olup işletmededir. Bunların dışında söz konusu yerleşim alanında 2 adet 
özel trafolu müşteri (Celal Ekinci 40 kVA, Nevzat Nasıroğlu 50 kVA) vardır. 

Soru : Gebze köylerinin suya ihtiyacı varken özellikle Balçık köyünün birinci derecede su 
toplama bölgesi olarak kararlaştırıldığı doğru mudur? 
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Cevap : Su toplama bölgelerinin belirleme işlemleri Bakanlığımızca yapılmamakta olup, baş
ka Bakanlıkların görevleri arasındadır. 

22.-— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede "Tarih Böyle Yağmalanıyor" baş
lığıyla çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı 
"(7/1866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular: 
Millî Gazetenin 8 Ağustos 1993 tarihli nüshasında "Tarih Böyle Yağmalanıyor" başlıklı bir 

haber yayınlanmıştır: ' 

1. Haber doğru mudur? • 

2. Haber doğru ise şimdiye kadar bu ve benzeri uygulamalar için ne yaptınız? 

3. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C 
Kültür Bakanlığı K , 21.10.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon | ' 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.01.940/622 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 4 Ekim 1993 gün, Kan.Kar.Müd. 7/1866-5806-26955 sayılı 
yazısı. 

Bir gazetede "Tarih Böyle Yağmalanıyor" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin Konya Milletve
kili Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesinin yanıtı aşağıda sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 

Kültür Bakam 
1. Sayın milletvekilimizin kültürel.varlıklarımızın korunması ile ilgili duyarlılığı için teşek

kür ederim. Ancak, sözkonusu haber yazının incelenmesi neticesinde; İstanbul, Topkapı'dan Vatan 
Caddesine inen yokuş üzerinde bulunan tarihî Arpaemini Camii kalıntılarının Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğuna girdiği anlaşılmıştır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Yasasının 10 uncu maddesinin 4 üncü paragrafında "Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde 
veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
ve değerlendirilmesi Yüksek Kurul veya Bölge Kurullarının karan alındıktan sonra Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce yürütülür" ifadesi yer almaktadır. • . . , 
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Bu nedenle, diğer soruların yanıtlanması söz konusu değildir. 

23. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Çorum İline havaalanı yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1869) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

Muharrem Şemsek 
. • Çorum 

Sorular : Bilindiği üzere, Çorum ilimiz kendi imkânları ile süratle sanayileşen bir ilimizdir. 
ilimizin gelişmesi bakımından hava, deniz ve kara ulaşım ağının tamamlanması zarureti vardır. Bu 
gerekçeler ışığında; 

1. Havaalanı yapılacak iller arasında Çorum ile de bulunmakta mıdır? Havaalanı yapılacak
sa, yapımına ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceğini ve hangi kapasitede olacağını bildirir misi
niz? 

2. Ankara ile Çorum demiryolu ile birbirine bağlayacak olan Ankara Çorum Demiryolunun 
yapımını düşünüyor musunuz? Düşünülüyor ise, yapımına ne zaman başlanıp, ne zaman bitirilece
ğini tarafıma iletir misiniz? 

T.C. . 
Ulaştırma Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı:B.11.0.Müşv.0138 

ilgi : Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'in 4.10.1993 tarihli ve 7/1869 sayılı yazılı 
soru önergesi. 

Stol tipi havaalanı yapılacak iller listesinde, Çorum ili de bulunmaktadır. Güçlü sanayisi ve 
yöredeki önemli ekonomik potansiyeli de dikkate alındığında, büyük bir öneme haiz olan stol tipi 
Çorum Havaalanının yapımı şu anda planlama aşamasında olup, halen proje ve etüd çalışmaları 
devam etmektedir. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu DLH Genel Müdürlüğünce planlanan yeni demiryolu hatları bir 
ağ tasarımı çerçevesinde ele alınmaktadır. Mevcut ekonomik imkânlar ve ulaşım sorunları, acil 
çözümlenmesi gereken yerleşim birimleri açısından yapılan sıralamada Ankara-Çorum Demiryolu 
güzergahı öngörülen projeksiyonda yer alamamasına karşın, ülkemiz ulaştırma sisteminde meyda
na gelebilecek gelişmelere paralel olarak önümüzdeki yıllarda dikkate alınabilecektir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi iç Tüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. ; 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen . 
Ulaştırma Bakanı 

24. — İzmir Milletvekili Timur bemir'in, Konak Belediyesince satın alınan çöp kamyonu ve 
konteynerlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(7/1880) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. - \ 

Timur Demir 
İzmir 

Îzmir-Konak îlçe Belediyesince, 6.7.1993 tarihinde 2886 sayılı yasanın 51/P maddesine göre 
alımım yaptığı .50 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 12 000 çöp konteyneri için 2886 sayılı Yasa
nın 51 nci maddesinin p bendinin b fıkrasına göre, bu gibi hizmet ve mallann yerli imalatının 
bulunmadığına dair ilgili belediye tarafından bakanlığımza müracaatla belge abp almadıklanmn, 
aldılar ise bakanlığınız neye dayanarak böyle bir belge vermiştir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 26.10.1993 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.140.BHÎ.01-2O4 

Konu : Yazılı soru önergesi _ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1880-5829/27042 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Konak Belediyesince satın alınan çöp kamyonu ve kontey-

nerlere ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabı- ' 
mız ekte takdimedilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M.TahirKöse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Cevabımız : İzmir-Konak ilçe belediyesinin 50 adet sıkıştırmak çöp kamyonu ve 12 bin çöp 
konteyneri alımı konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu araçlarla ilgili' yerli imalatın olmadığı
na dair bir belge vermemiştir. Sanayi Genel Müdürlüğünün Konak Belediyesinin alımlanyla ilgili 
olarak İzmir Valiliğine gönderdiği yazı ektedir. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , 26.6.1993 
Sanayi ve Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 14. SGM. 10-5/006871 
Konu: Yerli imal hak. 

İzmir Valiliği <• 
Mahallî İdareler Müdürlüğüne 

İlgi: 23.6.1993 tarih ve 3127 sayılı yazınız. ' 
Konak Belediye Başkanlığınca çöp toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına 

karar verilen kamyon ve konteynerlerin temini için uluslararası ihaleye çıkılması ve bu ihaleye 
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yerli üretici firmalardan şartnamelerinizi sağlayacak olanlarının iştirakine de imkan verilmesi 
Bakanlığımızca uygun görülmüştür. / 

Bilgilerinizi rica ederim. 

. ' , Mustafa Taşan 
] Sanayi Genel Müdürü 

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, telefon ücretlerine yapılan-zam konusunda ver
diği beyanlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1912) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaa
delerinize arz ederim. , > 

Saygılarımla. 

Mahmut Orhon 
; Yozgat 

15.9.1993 günlü bazı gazetelerde "Bakana zam az geldi" başlıklı haberler, zam altında geçim 
sıkıntısına düşen vatandaşlarımızı ve onun temsilcileri olan bizleri ziyadesiyle üzmüştür. 

Sorular: 

1. Bu beyanatınızla toplumumuza ters düşmeyi göze alışınızdaki cesareti nereden buluyorsu
nuz? 

2. Telefon ücretleri ucuz derken zamlar altında ezdiğiniz halkın çoğunluğunun dar gelirli 
olduğunun farkında değil misiniz? 

3. Telefonu özelleştirmeyi düşündüğünüz bir zamanda zam yapma düşünceniz iş adamlarına 
hoş görünmek mi istiyorsunuz? • , 

4. Batı ülkeleri gelir düzeyine göre telefon ücretlerinin bize göre daha ucuz olduğunun bilin
cinde değil misiniz? 

5. Türk Hava Yollarına alacağınız uçakların ücretlerini temine mi çalışıyorsunuz? 

6. Bu gidişatla 2000'li yılları yakalamanız mümkün müdür? 

T .C 
Ulaştırma Bakanlığı 26.10.1993 

Sayı:B.ll.O.Müşv.0134 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un 8.10.1993 tarih ve 7/1912 sıra sayılı yazılı 
soru önergesi. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu PTT işletmesinin telefon konuşma ücretlerine 20.12.1992 tari-
hinden26.5.1993 tarihine kadar zam yapmamış olduğu malumunuzdur. 

', 17 aylık bu dönemdeki enflasyon değerlerine bakıldığında fiyat artışları ait olduğu dönemin 
enflasyon değerleri de gözönüne alındığında telefon hizmetlerine yapılan zammın olması gercken-
dene düşük olduğu gözlenecektir. Buradan da görülmektedir ki; kullanıcıların haberleşme hizmet
lerinden mümkün oİduğu oranda düşük ücretle yararlanmaları için yeterli ve gerekli gayret sarfe-
dilmiştir. 
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Gerek personel, gerekse malzeme ve diğer maliyetler karşısında telefon, ve haberleşme ücret
lerinin sabit tutulmasının mümkün olmadığı aşikârdır. Bu nedenle PTT işletmesinin devamı için 
gerekli olan fiyat artışı yukanda belirtildiği üzere minimum ölçülerde olmak üzere zorunlu olarak 
yapılmaktadır. 

Öte yandan soru önergesinin 4 üncü maddesinde belirtildiği gibi, Türkiye'de, telefon ücretleri 
diğer Avrupa ülkelerinden pahalı değil, ucuzdur. Avrupa ülkeleriyle paralel olarak gelişmekte ve 
götürülmekte olan haberleşme hizmetlerinde; teknolojik gelişmeyi Avrupa ülkeleriyle birlikte, 
aynı para birimi üzerinden aynı ücrete temin ediyoruz buna rağmen halen birçok Avrupa ülkesinde 
geçerli uygulamaya göre, kontör ücretleri düşük tutulmaktadır. Ancak, abonelerden alınan sabit 
ücretler yüksek tutulmakta ve bu ücretler konuşma karşılığına da tekabül etmemektedir. 

Ülkemizdeki mevcut telefon tarifesine göre ise, bir kontör ücreti 800 Tl, yıllık abonman ücre
ti ise; 500 kontörlük konuşma karşılığı olan 400 bin liradır. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu,gibi, 
konuşma karşılığı olmayan sabit bir ücret ülkemizde alınmamaktadır. 

Aynca, Avrupa ülkelerinden Almanya'da kontör ücreti 0,2645 DM (2 100 TL.), 

Belçika'da 5,95 BEF (2 100 TL.), Fransa'da 0,730 FF (1 600 TL.), Hollanda'da 0,15 Fi (1 034 
TL.), İsviçre 0,125 Sfr (1 097 TL.) dır. Bu ücretlere ilaveten aynca her arama başına alınaa sabit 
ücret ve aylık sabit ücrette ödendiği gözönüne alındığında, ülkemizdeki uygulanan tarifenin öner
gede iddia edildiği gibi daha pahalı olmadığı gözlenecektir. 

Soru önergesinin 5 inci maddesinde iddia edildiği gibi, PTT'nin kânndan THY'na yeni uçak 
alımı da sözkonusu olamaz: 

Zira; THY'nın ne bütçesi ne de yönetimi ile PTTnin ve bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı
nın herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır ve THY Başbakanlık Kamu Ortaklığı idaresine bağh bir 
kuruluştur. 

Yukanda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi içtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
. Mehmet Köstepen 

' Ulaştırma Bakanı 
26. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Kapıkule Sınır Kapısında bulunan dezenfekte 

havuzunun tamiratının ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı 
cevabı (7/1920) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Devlet Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandınlmâsını, 
Saygılanmla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

Kapıkule'ye giriş ve çıkışlarda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Gümrükler 
Genel Müdürlüğü'nün basiretsiz ilişkileri yüzünden Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişde bulunan 
dezenfekte havuzunun tamiratı 4 aydır yapılamamıştır. 

Sorular: 1. 4 aydır tamiratı tamamlanamayan dezenfekte havuzu ne zaman bitirilecektir? 

2. ilgililer hakkında gecikmeden dolayı ne gibi işlemler yapıldı? 
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3. Ülkemizin tanıtımı açısından ne gibi olumsuz etkileri olmuştur? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 25.10.1993 
Sayı: 3.07.0.GÜM.0.085-10/5916-27316/68760 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
v İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 8.10.1993 

günlü, 27316 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandınlmak üzere İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tara

fından sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 
Kapıkule Gümrük sahasında bulunan TIR Bulgar Kapı ve Yolcu Bulgar Kapıdaki dezenfeksi-

yon sistemi ile ilgili tüm işlemler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı sorumluluğu altında bulunduğun
dan konu 15.10.1993 tarih ve 66550 sayılı yazımızla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikal ettiril
miş, cevaben alınan 18.10.1993 tarih ve 4424 sayılı yazıda; söz konusu dezcnfeksiyon havuzunun 
tahliye sisteminin Gümrük sahasındaki çöküntüler nedeniyle arızalandığı ve 1993 Eylül ayı başın
dan itibaren çalıştmlamadığı, Gümrük sahasının onarımının yapılmasını müteakip dezenfeksiyon 
sisteminin de tamiratının yapılarak faaliyete geçirileceği bildirilmiştir. 

Kapıkule Gümrük sahasında doğal nedenlerle meydana gelen asfalt çöküntülerine bağlı ola
rak çalıştırılmayan dezenfeksiyon havuzuna ait onarım işi 1.9.1993 tarihinde tamamlattırılmış 
olup, sözkonusu sistemin çalıştırılması hususu aynı günlü yazımızla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
na bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. , ' 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Pendik-Sirkeci vapurlarının seferden kaldı
rılmasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1924) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki* sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 

, cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. Pendik-Sirkeci vapurlarının seferden kaldırıldığını öğrenmiş bulunuyorum. Bunun 

nedeni nedir? 
Soru 2. Bu vapurlar sadece Pendik halkına değil Kartal halkına da hizmet veriyordu. Bu 

vapurların kaldırılması öğrencileri de zor durumda bıraktığından Deniz işletmelerini bu keyfî dav
ranıştan vazgeçirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı:B.11.0.Müşv.0132 
-' . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 8.10.1993 tarih ve 7/1924 sıra sayılı 
yazılı soru önergesi. 
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Pendİk-Kartal-Eminönü seferlerinin kaldırılması ile ilgili, İstanbul Milletvekili Sayın Halit 
Dumankaya'nm yazıü soru önergesi tarafımdan tetkik ettirilmiş olup: 

1977 yılında seferlere kapatılan Pendik İskelesinden, tekrar yolcu taşıma hizmetinin verilebil
mesi için bina ve iskelede büyük onanma ihtiyaç duyularak, Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığı
mız ilgili kuruluşu Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler 
neticesinde, onarım malzemesi kuruluşumuzca, işçilik ücretlerinin ise, Büyükşehir Belediyesi tara
fından karşılanması ile Pendik tskelesi kullanılır hale getirilmiştir. 

Seferlere başlanılmasını tcmirien, Şehir Hatları İşletmemiz yetkilileri ile Pendik Belediye 
Başkanlığı arasında yapılan görüşmelerde yolcu gemisinin iskeleye geldiği akşam saatlerinde ve 
geminin iskeleden yolcu aldığı sabah saatlerinde yolcuların iskeleye kolaylıkla ulaşmasını temin 
için otobüs seferleri düzenlenerek destek verileceği taahhüdü üzerine, 17.2.1990 tarihinden itiba
ren Pendik'ten Eminönü'ne deneme seferleri düzenlenmiştir. 

Belediyenin taahhüdünü yerine getirmemesi, yolcu sayışım olumsuz yönde etkileyen bir fak
tör olmuş, vaki müracaatlardan da sonuç alınamamıştır. 

' Ayrıca, Pendik İskelesi yanındaki derenin İslah edilmemesi sonucu iskele önünün sığlaşması, 
gemilerin yanaşıp kalkmasını zorlaştırması, "Kiniştin Süzgeçlerinin tıkanması ile arızalara sebep 
olması, can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi nedeniyle, 15 Nisan 1992 tarihinden itibaren ara 
verilen Pendik-Kartal-Eminönü seferlerine, tarama işlerinin bitirilmesini müteakip, 8 Haziran 1992 
tarihinden itibaren yemden başlanılmıştır. 

Haziran 1992 tarihinden itibaren elde edilen veriler dikkate alındığında; bir aylık süre içinde 
yapılan 44 seferde 3932 yolcu taşınmıştır. Bir sefer ortalama 90 yolcu ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu hatta çalışan geminin bir aylık 44 seferinde 17 380 kg. yakıt sarfiyatı olmuştur. Diğer 
maliyet unsurları ile birlikte tahmini aylık gider o günkü cari fiyatlarla 122 814 385 TL. dir. 

Buna mukabil yolculardan taşıma ücreti olarak aylık indirimli halk kartı ile seyahat edenler
den 250 000 TL., normal biletli yolcularımızdan ise tek istikamette 9 000 TL. sı ücret alınmış 
olup, bir ayda toplam 3 932 yolcudan elde edilen gelir ise 35 288 385 Tl. sı olarak gerçekleşmiştir. 

Bu verilere göre rantabl olmayan, her geçen gün zararı artan ve deneme mahiyetinde başlatı
lan sözkonusu hat seferlerinin 15 Eylül 1992 tarihinden itibaren programdan kaldırılmasına karar 
verilmiştir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 

' . Ulaştırma Bakanı 

28. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 'nin yazılı cevabı (7/1928) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 16.9.1993 

Şaban Bayrak 
Kayseri 
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Sorulanm: 
1. 1970 yılından günümüze kadar Türkiye'de organize sanayi bölgeleri hangi illerde kurul

muştur? 
2. Bu organize sanayi bölgelerinde hangi iş kollarında ne kadar işyeri bulunmaktadır? 
3. Yapılan arsa tahsislerine karşılık halen arsa borcu bulunan işyeri sahiplerine illere göre 

, geriye dönük ödemeler için hangi kıstaslar uygulanmaktadır? 
4. Organize sanayi bölgelerinde kullanılmak üzere verilen kredilere % kaçlık faiz uygulama

sı yapılmaktadır? 
• . ' . • ' T C 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 26.10.1990 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B. 140 BHl.01-200' 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1928-5928/27358 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın organize sanayi bölgelerine ilişkin olarak tarafımdan 

cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

M.TahirKöse : 
' . Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Sorularına Cevaplarımız 
Cevap 1. 1962-1992 yılları arasında yapılan ve 1993 yılı yatırım programında yer alan orga

nize sanayi bölgeleri projeleri aşağıda belirtilmiştir. 
Ekim 1993 

A — Biten Organize Sanayi Bölgeleri Projeleri (24 adet) 
Bölge Adı ; Alanı (Ha,) ' 

1. Bursa 150 
2. Manisa I 150 
3.KonyaI 150 
4. Erzurum 100 
5. Eskişehir I 100 
6. Gaziantep I 260 
7. Bilecik 150 
8. Bursa-lnegöl I 300 
9. Eskişehir II 190 

10. Çorum 260 
11. İzmir-Atatürk 600 
12. Kayseri . 600 
13.Tekirdağ-ÇcrkezköyI 440 
14. Ankara 400 
15. Malatya 300 
16. Denizli 400 
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17. Bolu 
18. Hatay-lskenderun 
19.AdanaI 
20. Elazığ I 
21. İstanbul (Deri) 
22. Kocaeli-Gebze I 
23. Mardin 
24.fokatİ 

-TOPLAM 

60 
180 
500 
100 
240 
230 
300 
50 

6210 

B -±- Etüd-proje Safhasında Bulunan Projeler (39 adet O.S.B) 
a) Devam Edenler (24 adet O.S.B.) Alanı (Ha) 

l.Ağn 
2. Ankara-îvedik OKSB 
3. Balıkesir 
4. Bingöl 
5. Bitlis 
6. Bursa-lnegöl II 
7. Çanakkale 
8. Gaziantep-Kilis 
9. Gaziantep-Nizip 

10. Hakkâri 
11. Kırklareli 
12. Manisa-Akhisar 
13. Muş 
14. Niğde-Bor (Deri) 
15. Ordu-Ünye 
16. Sakarya 
17. Siirt 
18. Sinop 
19. Tekirdağ-Ç.Köy II 
20. Tunceli 
21. Van v 
22. Yozgat ; • • ' • ' 
23. Kırıkkale 
24. Batman 

/ b) Yeni Projeler (15 adet O.S.B.) 

1. AdanalI 
2. Amasya 
3. Ankara-Mamak OKSB 
4. Balıkesir-Bandırma . 
5. Bolu-Gerede 
6. Bursa-Karacabey 
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7. Denizli (Arıtma) 
8. Eskişehir III 
9. Hatay-Antakya 

10. İsparta (Deri) 
11. Izmir-Tire 
12. Kastamonu 
13. Manisa (Arıtma) 
14. Tekirdağ 
15. Zonguldak-Karabük 

f 

C — İnşaatı Devam Eden Projeler (29 Adet) 
Bölge Adı : 

1. Afyon 
2. Antalya 
3. Aydın 
4. Burdur 
5. Bursa-Demirtaş 
6. Çankırı ' 
7. Diyarbakır 
8. Elazığ II 
9. Erzincan 

10. Gaziantep II 
11. İsparta 
12. İçel (Mersin) - Tarsus 
13. Istanbul-lkitelli 
14. Izmir-Mcnemen (Deri) 
15. Kars 
16. Kırşehir 
17. Kocaeli-Gebze II (TAYSAD) 
18. KonyalI 
19. Kütahya 
20. Manisa II 
21. Kahramanmaraş 
22. Niğde 
23. Ordu 
24. Samsun 
25. TokatH 
26. Trabzon 
27. Şanlıurfa 
28. Uşak 
29. Aksaray 

TOPLAM 

Alanı (fla.) 
275 
196 
150 
70 
300 
110 
100 
100 
348 
500 
200 
350 
800 
200 
200 
200 
250 
300 
170 
200 
250 
261 
60 

150 , 
150 
100 
150 
360 
286 
6786 

NOT : istanbul (Deri) OSB 1992 yıhnda bitmiş olup noksan kalan işler için programda yer 
almaktadır. Listeye dahil edilmemiştir. , 
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D — Kamulaştırma Safhasında Olanlar (9 Adet) 

Bölge Adı L Alanı (Ha.) 
1. Adıyaman * 60 
2. Amasya-Merzifon 118 
3. Bursa-Mustafa Kemal Paşa 60 
4. Giresun . 7 0 
5. İzmir-Kemalpaşa 
ö.Sivas 100 
7. Uşak (Deri) . 3 0 0 
8. Zonguldak-Çaycuma 125 
9. Karaman 150 

TOPLAM 983 

E — Yeni Projeler (1 Adet) 

l.Samsun-Kavak0.S.B.(X) 260 

(X) D.P.T.'nin 5.4.1993 Tarih, 1620 Sayılı yazısına istinaden programa dahil edilmiştir. 
Cevap 2. Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgelerinde üretime geçen tesislerin sayısı ve sek-

törel dağılımı: 

Sektör Adı 
Gıda sanayi 
İçki sanayi 
Tütün ve tütün mamulleri sanayi 
Dokuma ve giyim sanayi 
Orman sanayi 
Kağıt sanayi 
Basım sanayi 
Deri ve deri mamulleri sanayi 
Lastik sanayi 
Plastik sanayi 
Kimya sanayi 
Petrokimya sanayi 
Petrol ürünleri sanayi 
Gübre Sanayi 
Çimento sanayi 
Pişmiş kil ve çimento gereçleri san. 
Cam sanayi 
Demir ve çelik sanayi 
Demir dışı metaller sanayi 
Madeni eşya sanayi 
Elektriksiz makineler sanayi 
Tarım alet ve makineleri imalat san. 

Tesis 
Sayısı 

159 
-
2 

335 
88 
27 
9 

100 
12 
72 
75 

2 
9 
1 
-

106 
20 

255 
31 
24 

2 
38 

Dağılım 
Oranı (%) 

13.12 
0.00 
0.16 

27.66 
7.26 
2.22 
0.74 
8.25 
0.99 
5.94 
6.19 
0.16 
0.74 
0.0S 
0.00 
8.75 
1.65 

21.05 
2.55 
1.98 
0.16 
3.13 
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Meslek, bilim, ölçü, kontrol ve optik donatımı 
imalatı 

Elektrikli makineler sanayi 
Elektronik sânayi 
Karayolu taşıtları imalat sanayi 
Demiryolu taşıtları imalat sanayi 
Gemi inşa sanayi 
Uçak imalat sanayi 

' TOPLAM 

Cevap 3. Yapılan arsa tahsis ve satışlarında ekli tabloda (tablo 1) görüldüğü üzere aşağıdaki 
işlemler yapılmaktadır: 

I. Bölgedeki 8 il için; 

- Arsa tahsislerinde; arsanın geçici maliyeti üzerinden % 25 peşinat alınır. 

- Arsa satışlarında; arsanın kesin maliyeti (yapılmamışsa geçici maliyeti) üzerinden bakiye 
borç, en çok 4 yılda 8 eşit taksitte ödenir. 

II. Bölgedeki 30 il için; ' 
- Arsa tahsislerinde; arsanın geçici maliyeti üzerinden % 20 peşinat alınır. 

- Arsa satışlarında; arsanın kesin maliyeti (yapılmamışsa geçici maliyeti) üzerinden bakjye 
borç en çok 6 yılda 12 eşit taksitle ödenir. 

III. Bölgedeki 16 il için; 

••- Arsa tahsislerinde; arsanın geçici maliyeti üzerinden % 15 peşinat alınır. 
- Arsa satışlarında; arsanın kesin maliyeti (yapılmamışsa geçici maliyeti) üzerinden bakiye 

borç, en çok 8 yılda 16 eşit taksitle ödenir. 
IV. Bölgedeki 23 il için; 

- Arsa tahsislerinde; arsanın geçici maliyeti üzerinden % 10 peşinat alınır. 

- Arsa satışlarında; arsanın kesin maliyeti (yapılmamışsa geçici maliyeti) üzerinden bakiye 
borç, en çok 10 yılda 20 eşit taksitle ödenir. 

Cevap 4. Organize sanayi bölgelerinde kullanılmak üzere verilen kredilerde; 

I. Bölgedeki 8 il için % 22 . 

II. Bölgedeki 30 il için % 20 
. III. Bölgedeki 16 il için % 18 

IV. Bölgedeki 23 il için % 15 
lik faiz uygulaması yapılmaktadır. (Tablo I) > 

Organize sanayi bölgelerinde kullanılan dış kredilerde % 42'lik faiz uygulanmaktadır. 

*3 
38 
15 
79 

0.24 
3.13 
1.23 
6.52 

1.502 100.00 
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I. Bölge (8 ilde) 

Bakanlık Katılımı: % 90 
Faiz oram: % 22 

Geri Ödeme 
(2 yıl ödemesiz + 7 Yıl) 
Toplam: 9 yıl 

• ^ • 

-

_ 

filer 
Adana 
Ankara 
Bursa 
İçel 
İstanbul 
.İzmir 
Kocaeli 
Antalya 

. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARSA TAHSİS VE SATIŞ ŞARTLARI 

H. Bölge (30 Ude) 

Bakanlık Katılımı: % 95 
Faiz Oram : % 20 

Geri Ödeme 
(3 yıl ödemesiz + 8 yıl) 
Toplam: 11 yıl 

/ 

* 

r-

İller 

Aydm 
Balıkesir 
Bolu 
Çanakkale 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Hatay 
İsparta 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir . 
Konya 
Kütahya. 
Manisa 
Muğla 
Nevşehir 
Niğde" 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Trabzon 
Tekirdağ 
Uşak 
Aksaray 
Karaman 
Kırıkkale 

m. Bölge (16 Ude) İller IV 

Bakanlık Kaülımı:%98 Afyon" B 
Faiz Oranı:%. 18 Amasya F 

BUecik 
Geri Ödeme Burdur G 
(4 yü ödemesiz+9 yıl) Çankırı (5 
Toplam: 13 yıl Çorum T 

Elazığ 
Erzurum 
Kasörrmı 
K.Maraş 
Malatya 
Sinop 
Sivas 
Tokat 
Yozgat 
Zonguldak ( 

(1 
(2 



Arsa tahsislerinde . Arsa tahsislerinde Arsa tahsislerinde 

Arsanm geçici maliyeti üzerinden % 25 Arsanm geçici maliyeti üzerinden % 20 Arsanın geçici maliyeti üzerinden % 15 

peşinat alınır peşinat alınır peşinat alınır 

Arsa satışlarında Arsa satışlarında • Arsa satışlarında 

Arsanm kesin maliyeti (Yapılmamışsa ge- Arsanın kesin maliyeti (Yapılmamışsa Arsanm kesinmaliyeti (Yapılmamışsa 
cici maliyeti) üzerinden bakiye borç: En geçici maliyeti) üzerinden bakiye borç: geçici-maliyeti) üzerinden bakiye borç: 
çok 4 yılda 8 eşit taksitle ödenir. Ancak En çok 6 yılda 12 eşit taksitle ödenir. En çok 8 yılda 16 eşit taksitle ödenir. 
bu süre hiç bir zaman kredinin geri ödeme Ancak, bu süre, hiç bir zaman kredinin Ancak bu süre hiç bir zaman kredinin 
süresinden sonraya bırakılamaz. geri ödeme süresinden sonraya geri ödeme süresinden sonraya 

bırakılamaz. bırakılamaz. 
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29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlıkta çalışan danışmanlara ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1933) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
- Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
1 Bilecik 

Bakanlığınız bünyesinde 30 danışman olduğu söylenmekte ve bu danışmanlardan sadece iki
sinin görünürde olduğu iddiaları vardır. 

— Bu iddialar doğru mudur? 

— Eğer 30 danışmanınız olduğu doğruysa, bunlardan 28'i nerededir? 

— Bu 30 kişi, gerçekten size danışmanlık yapabilecek nitelikte kişiler midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 25.10.1993 

Sayı:B.11.0.Müşv.0133 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
w 

İlgi : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 8.10.1993 tarih ve 7/1933 sıra sayılı yazılı soru 
önergesi. 

Soru önergesinde Bakanlığımız bünyesinde 30 danışman olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia
lar tamamen gerçek dışı olup; 

3348 sayılı Bakanlığımız Kuruluş Kanununda 10 adet Bakanlık Müşavirliği kadrosu mevcut
tur. Bu kadrolara üçlü kararnameyle atama yapılmaktadır. 

•> Diğer taraftan Bakanlığımızın hukukî işlerini yürüten, hukukî sorunlarının çözüme kavuştu
rulmasından sorumlu, Bakanlık Kuruluş Kanununda yer alan Hukuk Müşavirliği ile Basın ve 
Halkla İlişkileri koordine etmek amacıyla kurulmuş Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bulun
maktadır. 

Bütün bunların yanısıra Bakanlığımız ilgili kuruluş kadrolarında istihdam edilmiş ve görev
lendirme ile Bakanlıktaki çalışmalanma yardımcı olmak üzere DHMİ Genel Müdürlüğünden 2, 
HAVAS Genel Müdürlüğünden 1, TULOMSAŞ'tan 1, DLH Genel Müdürlüğünden 1 olmak üzere 
toplam 5 kişi de Bakan Danışmam olarak Bakanlığımızda görevli bulunmaktadır. 

Yukarıdaki bilgilerden açıkça anlaşılacağı üzere, Müşavir ve Danışmanlar aynı kategoride 
yanlışlıkla değerlendirilmiş olsa bile; bu sayı 30'u bulmamaktadır ve hepsi bilfiil şu anda görevleri
ne devam etmektedir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 
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30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Toplu Konut Fonunda toplanan para
ların kullanılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı'Erman Şahin'in yazılı cevabı 
(7/1955) ı . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemizin Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı-

nlması için gereğini saygılarımla arz ederim. « 

Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Toplu Konut Fonunda toplanan paraların hükümetinizce-başka maksatlarla kullanıldığı 
doğru mu? 

2. Bu paraların başka yerlerde kullanılmasından dolayı 7-8 ay geciken konut kredilerinin 
sebep olduğu mağduriyetlerin önlenmesini düşünüyor musunuz? 

3. Bir yandan ucuz krediden söz ederken Toplu Konut Kredi faizlerini memur maaşlarına 
endeksli hale getirmeyi nasıl izah ediyorsunuz? 

4. Kredi kullanmadaki bürokratik engelleri ortadan kaldırarak, işleri hızlandırma konusunda 
bir çalışmanız olacak mı? 

" T C -
Devlet Bakanlığı . 25.10.1993 

Sayı:B.02.0.013/2.02.315 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1955-5985/27561 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.10.1993 gün ve B.02.0.KKG/106-4053/5379 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in Sayın Başbakanca cevaplanması istenilen 
sorularla ilgili cevap verme görevi tarafıma verilmiştir. 

Soru önergesine verilen cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erman Şahin 
Devlet Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in Yazılı Soru Önergesi Cevapları 

Sorul. Toplu Konut Fonunda toplanan paraların Hükümetinizce başka maksatlarla kullanıl
dığı doğru mu? • 

Cevap 1. 1988-1990 yılları arasında bütçe kanunları gereği Toplu Konut Fonuna kanunen 
tahsis edilen kaynakların % 30'u, 1991 yılından itibaren de % 50'sinin Genel Bütçeye aktarılması 
gerekmekte idi. Ancak nakit yetersizliği nedeniyle aktarılması gereken meblağlar aktanlamayıp 
bütçeye borç kaydedilmiştir. 1992 yılı Mayıs ayına kadar toplam 1 640 070 milyon Tl. borç oluş
muştur. 1992 yılı bütçe talimatının 29 uncu maddesine göre Mayıs ayında Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile müşterek kullanmak amacıyla Müşterek Fon hesabı adı altında yeni bir Toplu 
Konut Fonu Hesabı açılmıştır. Bu hesapta toplanan meblağlardan diğer fonlara aktarılacak paylar 
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ile % 50 Genel Bütçe payı ilgili kuruluşlara aktarıldıktan sonra kalan meblağ Toplu Konut idaresi
nin kullanabileceği hesaba aktanlmıştır. , 

2.7.1992 taıih ve 3836 sayılı Tahkim Yasasından sonra Toplu Konut idaresinin kullanabilece
ği bakiyenin % 20'si idarenin Genel Bütçeye borçlarına mahsuben kesilmeye başlanmıştır. 

1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Toplu Konut Fonu Genel Bütçe kapsamına alınmıştır. Aym 
yıl için idareye Fon'dan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için 3.9 milyar TL. ödenek 
ayrılmıştır. Ayrıca Konut Satış Hasılatları, Konut Kredisi Geri Dönüşleri ve Alacak Tahsili gibi 
Fon faaliyetlerinden sağlanan kaynaklara idarenin kullanımına bırakılmıştır. Bu kaynakların tama
mı amacına uygun olarak konut kredisi ödemeleri ve toplu konut projeleri ile ilgili harcamalarda 
kullanılmaktadır., 

Soru 2. Bu paraların başka yerlerde kullanılmasından dolayı 7-8 ay geciken konut kredileri
nin sebep olduğu mağduriyetlerin önlenmesini düşünüyor musunuz? 

Cevap 2. Toplu Konut Kredisi ödemelerinde hiç bir zaman 7-8 ay gecikme olmamıştır. İda
reye gelen ödeme talepleri 10 gün içinde yerine getirilmektedir. Ancak; Aralık 1992 ayında Fon'un 
kanunî kaynaklanndan idarenin alacağı olan 663 milyar TL.'nin, Maliye Bakanlığı tarafından diğer 
fonlara aktanlması nedeniyle, konut kredileri 1993 yılının ilk bir kaç ayında 2 ay kadar gecikme 
ile ödenebilmiştir. Bunun dışında kredi talepleri, idareye intikal ettiği tarihten itibaren 10 gün için-' 
de ödenmeye devam edilmektedir. 

Soru 3. Bir yandan ucuz krediden sözederken Toplu Konut Kredi faizlerini memur maaşlan-
na endeksli hale getirmeyi nasıl izah ediyorsunuz? 

Cevap 3. Toplu Konut Fonu'nun gelirleri büyük ölçüde vatandâşlanmızın ödediği vergiler
den meydana gelmektedir. Bu nedenle Fon'dan açılan kredilerin reel değerini koruyarak geri 
almak, kredi bekleyen diğer vatandaşlara da kredi açabilecek kaynağı sağlamak açısından çok 
önemlidir. Bu amaçla, 30.5.1989 tarihinde Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği değiştiril
miş ve kredi borcunu DİE tarafından ilan edilen tüketici fiyat artışlanna, kredi taksitlerini de 
memur maaş artış oranlanna göre ayarlayan yeni bir sistem getirilmiştir. Bu sistemin, sabit gelirli 
vatandaşlanmız için önemli olan yanı, geri ödeme taksitlerinin memur maaşlanna göre artınlması, 
dolayısıyla geri ödeme taksitlerinin kişinin geliri içindeki payının, geri ödeme dönemi boyunca 
aynı kalmasının sağlanmasıdır. 

tdaremizce bugüne kadar kredi borç bakiyesi ve geri ödeme taksitleri için uygulanan artış 
oranlan aşağıdaki tabloda görülmektedir. Bu tabloda görüldüğü gibi geri ödeme taksitleri artış ora
nı her altı ayda bir (her yıl Ocak ve Temmuz aylanrida) "Memur Maaş Artış Oranı ile Tüketici 
Fiyat Artış Oranı" dikkate alınarak idaremizce yeniden belirlenmektedir. 

Dönem 
1.7-31.12.1989 
1. 1-30.6.1990 
1. 7-31.12.1990 
1. 1-30.6.1991 
1.7-31.12.1991 
1. 1-30.6.1992 
1. 7-31.12.1992 
1. 1-30.6.1993 
1.7-31.12.1993 . 

Memur maaş 
Artış oranı 

(%) 
25.00 
80.00 
30.00 
25.00 
39.00 
35.00 
32.03 
24.50 
27.60 

İdarece uygulanan 
borç bakiyesi ve 

Taksit artış oram (%) 
25.00 
25.00 
30.00 
25.00 
25.00 
31.00 
30.00 
25.00 
25.00 
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1989 yılından sonraki mevzuata göre açılan kredilerin geri.ödeme başlangıç taksit miktarları, 
konut büyüklüklerine göre açılan kredilerin işlemiş faizi ile birlikte ulaştığı miktarın % 0.75'i ile % 
1.5'i arasında değişmektedir. Başlangıç taksit miktarlanndaki farklılaşma nedeniyle kredinin vade
si de değişmekte olup kredilerin geri ödenme süresi 11 yıl ile 5,5 yıl arasındadır. 

Ayrıca, 16.1.1993 tarih ve 21467 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan söz konusu yönetmelik 
ile açılan ana konutkredisi ve bu krediye ilave olarak çeşitli adlar altında açılan ve açılacak olan 
krediler ile altyapı krdelirenin geri ödenmesinde inşaatlar tamamlandıktan ve geri ödeme başladık
tan sonra ortak, üye ve kişilerin borçları defaten veya 1 yıl içinde 4 eşit taksitte, veya kredi türleri
ne göre ayrı ayrı geri ödemelerinde borç miktarını indirimderi yararlanarak ödemelerine imkân 
verecek düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, kredi borçlarının tamamen veya kredi türlerine göre 
ayrı ayrı bir seferde kapatılması halinde konut büyüklüğüne göre % 30 ile % 10 arasında değişen 
oranlarda indirim yapılmaktadır. \ 

Soru 4. Kredi kullanmadaki bürokratik engelleri ortadan kaldırarak işleri hızlandırma konu
sunda bir çalışmanız olacak mı? . 

Cevap 4. 30 Mayıs 1989 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile kredi başvurulanndaki bürok
ratik engeller ortadan kaldırılmış ve kredi başvuruları doğrudan bankalara yapılmaya başlanmıştır. 
Bankalar başvuruları en kısa sürede inceleyerek uygun gördüklerini idaremize onay için gönder
mektedir. ^ 

Kredi hak edişleri ise idaremizce, Bankalardan geliş tarihine göre sıraya alınmakta ve Fon'un 
imkânlarına göre en geç 10 gün içinde ödenmektedir. 

Uygulama, idaremizce devamlı olarak izlenmekte tıkandığı noktalarda gerekli müdahaleler ve 
yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 

31. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'da inşa halindeki Park Otelin yıkılıp 
yıkılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/1988) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, şehircilik ve yerel yönetimler ile ilgili Devlet Bakanı tarafından yazılı 

cevaplandırılmasını arz ederin. 
Saygılarımla. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Soru Önergesi: . ' , 
İstanbul'da bulunan inşa halindeki Park Otel konusu Büyük Şehir Belediyesi Başkanı ile 

Beyoğlu Belediyesi Başkanı arasında bir düelloya dönüşmüştür. Diğer ilgililer ve yetkililer ve 
vatandaşlar bu konuyu uzaktan seyretmektedirler. 

Milyonlarca TL. sarfedilerek yapılan bina, yıkılacak mıdır? Yıkılması gerekli midir? Yıkıla-
caksa, neden yapılmasına müsaade edilmiştir? Çevre estetiği bozuluyor denildiği ahvalde, acaba, . 

» civardaki diğer dev binaların durumu çevre estetiği açısından göz önünde tutulmuş mudur? 
Dokuz kat artık yapıldığına görü, binadaki bazı katların yıkılması yerine, sosyal amaçlara, 

örneğin, yaşlılar için tesis dinlenme evi, Geriatrik Rehabilitasyon tesisi olarak kullanılması müm
kün değil midir? Türkiye böyle yapıp yıkma lüksüne dayanabilecek bir ülke midir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı ' 20.10.1993 

Sayı:B,02.0.013/2.02.310 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 11 Ekim 1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/ 
1988-6041/27804 sayılı yazısı. » 

istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen sorulara ilişkin cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erman Şahin 
Devlet Bakam 

İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Yazılı Soru önergesi Cevabı 
istanbul Gümüşsüyü 81 pafta 731, 735 ada 23, 24, 32 parsel sayılı'yer, 1954 tarihli Beyoğlu 

Nazım imar planında; eski park otelin binası ile korunduğu ve çevresi iskân alanı olarak görülen 
fonksiyona sahiptir. 

Ayrıca 1978 ve 1993 tarihlerinde Anıtlar Kurulunun "Eski Park Otel gabarisi ile korunacak
tır" şeklinde kararı bulunmaktadır. (11.2.1978 tarih, 10270 sayı ve 21.7.1983 tarih 15309 sayı) 

1986 yılında yapılan plan değişikliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Park Otelin 
deniz tarafındaki 751 adada yeni bir otel bloğu yapılmasını kabul etmiş, ancak 735 adadaki eski 
Park Otelin yerine yeni bir ticaret bloğu yapılmasını reddetmiştir. Yani eski Park Otelin aynı kon-
tur ve gabari ile korunmasını karar altına almıştır. (24.10.986 tarih 644 sayılı Büyükşehir Bel. 
Meclis karan) 

Bu plan yürürlükte iken 1988 yılında Beyoğlu Belediye Meclis toplantısında bir üye "Bu plan 
okunmuyor gerekçesiyle" önerge vererek planı ilçe Meçlisi gündemine getirmiştir, ilçe Meclisin
deki görüşmeler sonucunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 1986 yılında kabul etmediği Otelin 
yıkılması ile yerine ticaret bloğu yapılması teklifi kabul edilmiştir. (27.4.1988 gün ve 14 sayılı 
karar) 

ilçe Belediye Meclisinin aldığı 1/500 ölçekli plan değişikliği karart Büyükşehir Belediye 
Meclisine sunulmadan zamanın Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır. Bu onama yapılırken 
yapılacak binalara ait Avan Proje de aynı tarih ve sayı ile imzalanmıştır. (20.6.1988) 

Bu işlemde; 
1. Onaylanan 1/500 ölçekli plan üst plan kararlarına (1/5000 Nazım Plana) aykırıdır. 
2. Büyükşehir Belediye Meclisinin daha önce reddettiği hususlar ilçe meclis karan ve 

Büyükşehir Belediye Başkanı imzası ile kabul edilmiştir. 
3. Turizm alanı olan bu yerde Turizm Bakanlığı onayı yapılmadan, yani 1/500 plan yürürlü

ğe girmeden yapılacak binalann avan projesi onaylanmıştır. 
Daha sonra 1/500 ölçekli planın Turizm Bakanlığınca onaylanması aşamasında (20.2.1989) 

"Bodrum ve zemin katlar, parselin tamamında yapılabilir" notu İptal edilmiştir. Bu defa yukanda 
belirtilen üç usulsüzlük dışında "Avan Proje onaylı plana aykırı hale gelmiştir. Çünkü Avan proje; 
zemin ve bodrumlann tamamında inşaat yapımına uygun biçimde onaylanmıştır. 
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Bu usulsüzlük ve yasalara aykırı durum tespit edildiğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
avan proje onayı 25.12.1991 tarihinde geri alınmıştır. 

Beyoğlu Belediyesinden, bu avan projeye dayanılarak ilçesince verilmiş işlemlerin geri alın
ması istenmiştir. Beyoğlu Belediyesi bu işlemi yapmakta gecikmiş. (23.6.1992) Bu gecikmeden 
dolayı ilçe belediyesi ile ilgili yasal işlemlerde yapılmıştır. • 

Ayrıca üst planlara aykırı olan ve bugünkü binaların yapımına dayanak teşkil eden 1/500 
ölçekli uygulama imarplanı ve Beyoğlu Belediyesince verilmiş ruhsatların iptali hakkında taşınma
za komşu diğer taşınmaz maliklerince açılan dava sonucu Danıştay 6 ncı dairesi; 92/1728 esas 93/ 
2262 karar sayı ile 10.6.1993 günü söz konusu plan ve ruhsatların iptaline karar vermiştir. 

İptal edilen planlara göre yapımına izin verilen binaların emsali yaklaşık 22'dir. inanılmaz 
yüksek yoğunluktaki bu izne göre yapılmış olan mevcut bugünkü yapı tüm yapının üçte birinden 
daha az bir kısmıdır. Mevcut inşaat Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile iptal edilen ancak daha 
sonra ilçe meclis karan ile kabul edilip, o günkü belediye başkanı imzası ile izin verilen ticaret 
bloğunun yarısı kadarlık kısmıdır. Ayrıca bu blok mevcudu kadar daha yükselecek 731 adaya bu 
bloğu da aşan bir otel yapılacak idi. 

İlgilisinin belediyenin geri aldığı işlemlerle ilgili açtığı davaların tümü reddedilmiştir.= 

Önergedeki iddialara gelince; 
- Tümü ile kaçak inşaat statüsündeki bu bina hakkında (ki binanın istanbul'un herhangi bir 

yerindeki ruhsatsız ve kaçak yapıdan farkı yoktur) Beyoğlu ilçe belediyesi encümeni 31.8.1993 
tarih 858 sayı ile yıkım kararı almıştır. Yasal olarak yıkma işlemi Beyoğlu belediyesince yapıla
caktır. 

- Bu hali ile dahi çevresindeki topografyayı değiştirmiş olan bu çirkinlik abidesinin kaldırıl
ması istanbul'un yararınadır, istanbul halkının "Beton Canavar" olarak adlandırdığı ve baştan sona 
yasalara aykırı biçimde yapılmış bir binanın kalmasında İstanbul kenti, istanbul halkı ve kamu 
yararı açısından hiçbir yarar bulunmamaktadır. 

- Arsanın turizm alanında kalması ve plan işlemlerinin Bakanlıklarca sonuçlandırılmasının 
yasal zorunluluk olması, bir dönem merkezi iktidarın tavrı sonucu belediyenin aldığı yasal kararla
rın geciktirilmesi sonucunu doğurmuş ve bu süre içinde inşaat tüm uyarı ve yazılara rağmen 
devam ettirilmiştir. ' ' - . " " • 

- Çevredeki binalarda en yüksek yoğunluk, The Marmara Oteli'nindir ve bu binanın inşaat 
emsali dört onda altıdır. (4.6). Park Otel inşaatının emsali iptal edilen eski plana göre yirmi ikidir 
(22). Park Otelin şu andaki mevcut inşa edilmiş kısmının emsali (8) civarındadır. 

- Yapılan fazla katların sosyal amaçlı kullanılması kamunun ihtiyacına ayrılması yasa ve imar, 
planı sorunudur. Yürürlükteki imar planında turizm ve ticaret merkezi olarak görülen bu alanı 
kamu adına kullanmak plana aykırı olur. 

- imar planları; mevcudu.gözönünde bulundurma yanında çevreye uyumu ve doğal değerleri 
de gözetmek zorundadır. 

Bu alana yeni plan yapılırken mevcut binayı koruma adına diğer plan ilkelerinden yeteri 
kadar fedakarlık yapılmıştır. 

Plan yapıldığı tarihte mevcut inşaatın emsali hesap edilmiş ve mevcudu korumak için altı (6) 
inşaat emsali verilmiştir. Ancak ilgilisi hızla inşaata devam etmiş ve buna bugünkü duruma gel
miştir. \ 
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Çevre binaların inşaat emsali ise ortalama 3 buçuk (3,5) civarındadır. 
- istanbul tarih zenginliği açısından Roma, doğal güzellik açısından Rio ile yanşan bir kenttir. 

Tarihi değerlerle, doğal güzelliklerin bir arada olduğu bir başka dünya kenti yoktur. Türkiye yapıp 
yıkma lüksüne sahip bir ülke değildir. Ancak tarihi ve doğal değerleri bozmaya hem de bunun 
yasal olmayan yollardan yapılmasına göz yummak, anlayış göstermek Türkiye'nin de, istanbul'un 
da yararına değildir. 

Bugün Park Otel olarak adlandırılan yerin imar planlan onaylı ve yürürlüktedir. Bu planlann-
bu alan için öngördüğü inşaat emsali (6) altıdır. 

Bu inşaat emsali dahi çevre binalara göre yüksektir. 
irtifa Alman Konsolosluğu çatı üst katıdır ve çevreye uygun bir yüksekliktir. 
Bodrum katlarda otopark veya müştemilat olarak yapılan inşaat serbest olup planın verdiği 

inşaat emsalinin dışındadır. ' 
Bu inşaat şartlanna göre yapılacak bina çevre için yoğun da olsa büyük sakıncalar doğurma

yacaktır. 
32. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, terörist bir saldırı sonucu felç olan bir Dışiş

leri mensubuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1989) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını 
saygılanmla arz ederim. . < 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

Basın organlannda çıkan haberlere göre 1982 yılında ermeni saldınlanndan yaralanarak felç 
olan Dışişleri mensubu Ottowa ateşemiz Kani Güngör'ün zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye 
çalıştığı haberleri yer almıştır. 

Sorular: ' •• , 
1. Dışişleri Bakanlığı olarak şimdiye kadar neler yapıldı? 
2. Dışişleri mensubunun bu durumu Türkiye'nin itiban açısından neler kaybettirdi? 
3. Dışişleri Bakanlığı olarak şimdi neler yapacaksınız? 

T.C. .;• ' " - • \ ' '../ 

Dışişleri Bakanlığı N 22.10.1993 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı: SPLD/386-768 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 11 Ekim 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1989-6042/27805 sayılı yazılan. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 

önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
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istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesine Yanıt 

3.12.1979 tarihinden itibaren T.C. Ottowa Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri görevi
ni yürüten K. Kani Güngör, 6 Nisan 1982 günü Ottowa'da Ermeni teröristlerin saldırısına uğraya
rak ağır şekilde yaralanmış ve ileri seviyede kısmî felç olmuştur. Saldırıyı müteakip üç yıl boyun
ca hastanede, daha sonra da evinde bakım ve tedaviye tabi tutulan K. Kani Güngör, Kanada 
makamlarının aldığı çok sıkı güvenlik tedbirleri ile korunmuştur. 

Saldırıya uğramasını takibeden ilk iki yıl zarfında uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yöntem
leri neticesinde vücudunun hareket kabiliyetinin mümkün olan ölçüde artırılmasına çalışan K. 
Kani Güngör'de, bu bakımdan belirgin bir gelişme de memnunlukla kaydedilmiştir. Bu arada, "bu 
tür vakalarda uygulanan tedavinin başarısının başlangıç dönemlerine inhisar edeceği, müteakip 
dönemlerde ise, hastanın kazanabildiği hareket kabiliyetinin rehabilitasyon yöntemleriyle muhafa
zasına çalışmakla yetinmek gerçeğiyle karşılaşılacağı, bu ikinci safhayı hastanın, en uygun ortam 
olan kendi ülkesinde geçirmesinin icab edeceği" Kanadalı hekimler tarafından belirtilegelmiştir. 
Nitekim, tıbben yapılacak birşey olmadığı görüşünden hareket eden Kanada makamları da, 1983 
yılından başlayarak K. Kani Güngör'ün Türkiye'ye dönmesi arzularını izhar etmişlerdir. 

Bakanlığımız ve Ottowa Büyükelçiliğimiz^ K. Kani Güngör'ün Ottowa'da daha uygun şartlar 
altında bakımının sağlanmasını teminen -adıgeçenin arzusunu da dikkate alarak- gereken çabayı 
göstermiş ve bu gayretlerinde başarılı olmuştur. 

K. Kani Güngör'ün bağlı bulunduğu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, K. Kani Güngör'ü, 
yurtdışı görev süresini tamamladığı gerekçesiyle, 19.2.1985 tarih ve 85/31087 sayılı dörtlü karâr 
ile merkeze atamıştır. Bunun üzerine, yurtdışında kadrosu bulunmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına nakledilen K. Kani Güngör'ün bu suretle Bakanlığımızın uzman kadrolarından birisi 
kullanılarak 3.5.1985 tarih ve 85/31443 sayılı üçlü karar ile Ottowa Büyükelçiliği Uzman Müşa
virliğine atanması mümkün kılınmış ve böylece'adıgeçenin, merkeze dönmeksizin Ottov/a'da kalış 
süresinin uzatılması sağlanmıştır. 

K. Kani Güngör'ün bakım ve tedavi masrafları, esas itibariyle üyesi bulunduğu resmî bir sağ
lık sigortası müessesesi yoluyla Kanada tarafınca karşılanagelmiştir. Bu arada K. Kani Güngör'ün 
evindeki yaşamında lüzumlu olan ve olacak araç ve gereçlerin tümü ile belirli tedavi giderleri baş
langıçta Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, daha sonra da Bakanlığımız tarafından deruhte edil
miştir. 

Yarım kalmış bir tedhiş eylemini simgeleyen, dolayısıyla ciddî bir güvenlik riski olarak görü
len K. Kani Güngör'ün gerek bakım giderleri gerek güvenlik harcamaları Kanada makamları için 
ciddî bir malî külfet konusu olmuş, K. Kani Güngör'ün Ottowa'da kalış süresinin uzatılması, Kana
da makamlarını bu yönden de hoşnut bırakmamıştır. 

Müteakiben, K. Kani Güngör'e saldırıyı tertipleyen Ermenilerin yakalanması ve haklarında 
adlî yollara başvurulması, Büyükelçiliğimizin savcı nezdinde vaki girişimlerinin de etkisiyle K. 
Kani, Güngör'ü, yargılama süresince Ottowa'da bulunması gerekli önemli tanık durumuna getirmiş, 
böylelikle, Kanada makamlarının K. Kani Güngör'ün Türkiye'ye dönmesi talepleri de bir yılı aşkın 
bir süre için kesilmiştir. Yargılamanın 1986 yılı başlarında sona ermesini ve saldırganların muhte
lif cezalara çarptırılmalarını takiben, K. Kani Güngör'ün daha fazla Ottawa'da kalmasına tıbbî yön
den herhangi bir neden bulunmadığı gibi adlî açıdan da gerek kalmadığını tekrar öne süren Kanada 
makamları, adıgeçenin mümkün olan süratle Türkiye'ye dönmesi taleplerini bu defa daha açık 
şekilde tekrarlamaya başlamışlardır. ' 
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Durumu Ottowa Büyükelçiliğimiz ile Kanada Dışişleri arasında mahallen tartışılan bir sorun 
olmaktan çıkarak hükümetler arası bir mesele halini almak yönünde gelişme gösteren K. Kani 
Güngör'ün ve ailesinin, gerekli fizikî ve psikolojik hazırlıkları da gereği gibi yapabilecekleri makul 
süre olarak düşünülen 1987 yaz aylarında merkeze nakli bu şartlarda uygun bulunmuş ve bu husus, 
Kanada tarafına da ifade edilmiştir. 1986 yılı içindeki bu gelişmeyi müteakip K. Kani Güngör'ün, 
12 Mart 1987 tarih ve 87/33388 sayılı üçlü kararla merkeze atanması yapılmıştır. 

K. Kani Güngör'ün Ottov/a'dan merkeze nakli, 1987 Haziran-Kasım aylan arasında, Devlet 
itibarını zedelemeyecek ve kendisi için zorluk yaratmayacak bir orta yol bulunabilmesi amacıyla 
birçok defa ertelenmiştir. Bu arada, K. Kani Güngör'ün daha fazla gecikmeden Türkiye'ye dönmesi 
isteklerini tekrarlayan Kanada makamları K. Kani Güngör için sağlayageldikleri koruma ve rehabi
litasyon hizmetlerini sürdürmelerine imkân bulunmadığını; bu hizmetlerin ekim 1987 sonundan 
itibaren kesileceğini; adıgeçenin diplomatik statüsünün kaldırılacağını ve Kanada'da herhangi bir ' 
yabancı gibi kalmak istediği takdirde, Kanada muhaceret makamlarına müracaat etmesi gerektiğini 
bildirmişlerdir. Bu hususta Kanada Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefinin Ottowa Büyükelçiliğimize 
gönderdiği 17 Eylül 1987 tarihli biryazı mevcuttur. Adıgeçenin Ottowa'da kalmasında ısrarcı 
olmamız bu suretle, devletin itibarını da rencide edici bir mahiyet kazanmıştır. 

Bu arada, K. Kani Güngör'ün yurda gelişi ve bilahare buradaki bakımı açısından mümkün 
olan en iyi şartların oluşturulabilmesini teminen gerekli düzenlemelere girişilmiş; Güngör'ün uçak 
seyahatini sedye ile yapabilmesi için tertipler alınmış; Gülhane Hastanesi Gazi ve Hacettepe Üni
versiteleri ile temas olunarak, bir uzman hekimimizin, yönlendirici bilgileri Kanadalı doktorlardan 
aldıktan sonra, Güngör'e Öttowa-Ankara uçak yolculuğu sırasında refakat etmesi imkânı hazırlan
mıştır. 

Düzenli bilgi sahibi kılınmasına çalışılan K. Kani Güngör bu gelişmeler etrafında Ottowa 
Büyükelçiliğimize sadece Kanada'dan ayrılmak istemediğini ifade etmiş, kendisine, bizzat Büyü
kelçi dahil, büyükelçilik görevlileri tarafından yapılmak istenen çeşitli tebligatı ve görüşme istek
lerini aşın tepki ile karşılamıştır. Bu ortamda K. Kani Güngör'e, son bir mehil tanınarak 30 Kasım 
1987 tarihinde merkezde bulunması yönünde tebligat yapılmıştır. 
> Yukarıda özetlenen durum muvacehesinde, 12 Mart 1987 tarih ve 87/33388 sayılı üçlü karar
la merkeze atanıp dış görev süresi 30 Kasım 1987 günü sona eren ve memuriyet statüsünün devam 
edebilmesi için 1 Aralık 1987 tarihinde merkezdeki görevine başlamış olması iktiza eden K. Kani 
Güngör'e, 657 sayılı Kanunla öngörülen 10 günlük ilave mehil de tanınmış; bundan da umulan 
sonucun alınamaması üzerine, 11 Aralık 1987 tarihinde K. Kani Güngör'ün devlet memuriyetiyle 
ilişkisinin kesilmesine matuf işlemlerin, 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi gereğince başlatıl
ması zorunda kalınmıştır. 

K. Kani Güngör, bu işlemin iptali için dava açmış; dava İdare Mahkemesince reddedilmiş, 
temyiz müracaatı da kabul edilmemiştir. (27 Şubat 1991) 

Adı geçene yurda dönüşü için ödenen yolluklar, seyahat gerçekleşmediği cihetle, Harcırah 
Kanunu çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca geri alınmaktadır. 

33. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere ilçesine futbol sahası yapılması
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2075) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşlan ye hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıhp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
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döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafın-
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

- Ankara 
1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamhdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen konu-
da/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? , 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? ( 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

T . C . . . ' • ' • • 

Devlet Bakanlığı 22.10.1983 
Sayı: B.02.0.015.0.00.00.Ö0-08/01805 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgİ: 14.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/2075-6135/27946 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ile Bakanlığıma intikal ettirilen Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Din-

çerler'e ait yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim, 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap 
Soru : Çamhdere ilçesine futbol sahası yapılması. 
Ce\ap : Ankara İli, Çamhdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Dikilitaş yöresinde Pafta No: 

27'de kayıtlı ve mülkiyeti hazineye ait 40 680 m2'lik taşınmazın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
adına spor tesisleri yapılmak üzere tahsis edilmesi Millî Emlak Genel Müdürlüğünün 8.4.192 tarih 
ve 13475 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür. Ancak, mahkeme yeri, mülk sahiplerine tekrar iade 
etmiştir. 

Sözkonusu taşınmaz dışında Çamhdere İlçesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiye
linde veya Genel Müdürlüğe tahsisli başka bir taşınmaz bulunmamaktadır. 

34. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere'ye güreş millî takımı için kamp 
tesisleri yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/2076) > 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kurluuşlan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakam Sayın Şükrü Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla1. ; 
M. Vehbi Dinçerler 

x Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıderc, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve ınahalle muhtarlıklarına birersureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi biri koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık'emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 22.10.1993 
Sayı: B.02.0.015.0.00.00,00-08/01806 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 14.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2076-6136/27947 sayılı yazınız. 
ilgide kayıtlı yazınız ile Bakanlığıma intikal ettirilen Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçer-

ler'e ait yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. -,• 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap 

Soru : Çamlıdere'ye güreş millî takımı için kamp tesisleri yapılması (arazi mevcut). 

Cevap : Ankara ili Çamlıdere ilçesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde arazi 
mevcut değildir. Ancak, Aluş Dağı ormanında, Orman Genel Müdürlüğünce yapılmış bir tribün 
bulunmaktadır. Söz konusu alanda güreş turnuvaları da düzenlenmektedir. 

35. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Çamkoru tesislerinin bakım ve 
onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2077) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
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döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
' M. Vehbi Dinçcrler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamİıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamhklanna, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen konu-
da/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

* c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

, e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.10.1993 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/01807 ..: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14,10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2077-6137/27948 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ile Bakanlığıma intikal ettirilen Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçer-
ler'e ait yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 
. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap 

Soru : Çamlıdere-Çamkoru tesislerinin bakım ve onarımı. 

Cevap : Çamlıdere-Çamkoru tesislerinin bulunduğu arazi ve tesis Millî Eğitim Bakanlığı bün
yesinde olup; sözkonusu tesiste izcilik Federasyonu için bir bölüm ayrılmıştır. 
» , 

*" 36. —- Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çamhdere Belediyesine hazine yardımı 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/2083) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşlan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
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döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın ismet Attila tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. • 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen konu-
da/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç" 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/konu/proje/yatınm Çamlıdere Belediyesine Hazine yardımı yapılması. 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 26.10.1993 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-28838 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.10.1993 tarih ve 
2083-6143/27954 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak 
üzere tarafıma yöneltilen "Ankara ili Çamlıdere Belediyesine hazine yardımı yapılmasına ilişkin" 
soru önergesine cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız bütçesinin "Mahallî idarelere Yapılacak Yardım ve Ödemeler" tertibinde yer 
alan ödenekten belediyelerimize yardım yapılmaktadır. Bu yardım yapılırken, belediyelerin nüfus, 
coğrafî konum, kalkınmışlık dereceleri, malî imkânlan, maruz kalınan tabiî afetler gibi çeşitli 
durumlar dikkate alınmaktadır. ' 

Bu çerçevede, Ankara ili Çamlıdere Belediyesine 1*993 yılında 625 000 000 TL. yardım 
yapılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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37. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı futbol sahasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2092) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce! Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
Ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

• ' . ' . ' , Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamhdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen konu-
da/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/konu/proje/yatınm Beypazarı futbol sahası etrafının çevrilmesi, çimlendirilmesi 

(keşif bedeli 500 milyon TL.) 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 22.10.1993 
Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00.08/01808 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2092-6152/27963 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e ait 

yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap 
Soru : Beypazarı futbol sahası etrafının çevrilmesi, çimlendirilmesi. (Keşif Bedeli : 

500 000000 TL.) 
Cevap : Ankara ili, Beypazarı İlçesi futbol sahasının etrafının çevrilmesi ve çimlendirilmesi 

işi için Geliştirme ve Destekleme Fonundan, 600 000 000 TL. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlü
ğüne gönderilmiştir. 
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38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, üyeliği düşen bir milletvekilinin Genel 
Kurulu Başkanvekili olarak yönetmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk'un yazdı cevabı (7/3141) ' ', 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başkanlığınızca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Seçilmiş milletvekillerinin milletvekilliklerinin Anayasa Mahkemesince düşürülmesi Anaya
sadaki bir noksanlık olarak kabul ediyor, bu düşürülme olayını da tasvip etmemekteyim. 

Aynı şekilde seçilmiş milletvekillerinin de meclis kürsüsünde yaptıkları yemine sadık kalarak 
ülkeyi bölücü, Türkiye'yi küçük düşürücü, TBMM'den maaş alıp o makama ağır bir şekilde iftira 
ederek zedelenmesine de karşıyım. ~ 

O makama ilk sahip çıkacak kişilerin başında TBMM Başkam olarak siz gelmektesiniz. O 
nedenle; 

Sorul . Anayasa Mahkemesi karan ile TBMM üyeliğinin düşürülmesine karar verilen Sayın 
Fehmi Işıklar'm 20.7.1993 tarihli oturumu Başkanvekili olarak yönetmesine nasıl müsaade ettiniz? 

2. Sayın Fehmi Işıklar'la ilgili karar Başkanlığınıza ulaşmadı mı? Eğer Anayasa Mahkemesi
nin bu karan Başkanlığınıza ulaşmış ise bu karan Anayasanın 84 üncü maddesine göre yoruma 
hacet kalmadan derhal uygulamanız gerekmez mi? 84 üncü madde gereği bu kararla ilgili bir 
yorum gerekiyorsa kişisel yorumunuz yerine, genel kurul tarafından verilecek bir kararla hareket 
edilmesi daha doğru değil midir? 

3. Bir Alman televizyonuna verdiği demeç Milliyet Gazetesinde yayınlandığı şekliyle Türki
ye'yi bölüp, parçalamayı hedef alan, TBMM'ne ağır ithamlarda bulunan milletvekili Leyla 
Zana'nın böyle bir demeç verip vermediğini araştırdınız mı? Böyle bir demeç verilmişse ülkemizi 
ve TBMM'ni küçük düşürücü, iftira edici beyanlarda bulunan Leyla Zana hakkında ne gibi bir 
işlem yaptınız? 

;.T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 27.10.1993 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı :Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3141-5456/24456 

Sayın Halit Dumankaya İstanbul Milletvekili 

İlgi: 21.7.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
İlgi önergenizde yer alan sorulannız aşağıda cevaplandırmıştır. 

< Bilgilerinizi rica ederim. . 
Saygılanmla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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1. Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar hakkında Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 
gerekçeli Karar, 18.8.1993 tarihli ve 21672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bu tarihten 
sonra Şayia Fehmi Işıklar Genel Kurul görüşmelerini yönetrriemiştir. 

2. Anayasa Mahkemesi Karan içtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca mukteza tayin edilmek 
üzere 17.9.1993 tarihinde Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir. 

3. Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Almanya'da bir televizyona verdiği demeç nede
niyle, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya 1.10.1993 tarihinde Başkanlığımıza 
intikal etmiş ve 5.10.1993 tarihinde Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona havale edilmiştir. , 

39. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, HEP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Cumhuriyet Savcılığınca bir istem olup olmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/3142) 

v ' ' • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tarafınızdan yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Bu dönemde HEP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Cumhuriyet 
Savcılığından Meclis Başkanlığına herhangi bir yazı gelmiş midir? 

Eğer geldi ise hangi tarihte gelmiştir ve kamuoyuna ne şekilde duyurulmuştur? 

Duyurulmadı ise neden duyurulmamıştır? Meclis gündemine neden getirilmemiştir? 

. T.C. • . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 27.10.1993 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3142-5611/25153 

Sayın Mehmet Seven Bilecik Milletvekili 

ilgi: 9.8.1993 tarihli yazılı soru önergeniz, 

ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Anayasa Mahkemesi tarafından 7.7.1993 tarihinde kapatılan Halkın Emek Partisine mensup 
milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili olarak Başkanlığımıza 16 
adet dosya intikal etmiştir. 

Bu dosyalar, 5.10.1992-11.8.1993 tarihleri arasında Başkanlığımıza gelmiş ve hemen ilgili 
Komisyona havalesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü hükümleri uyarınca Gelen 
Kağıtlarda yayınlanmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ve kamuoyuna duyurul
muştur. 
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40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, başkanlık ettiği oturumlara ilişkin sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/3143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tarafınızdan yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

. ' * • . ' ' Mehmet Seven 

Bilecik 

- İ9 uncu Dönem 2 nci yasama yılında toplam oturumların kaç tanesine başkanlık edilmiştir. 

- Bulunamadığınız oturumlarda izinli miydiniz? Yoksa rahatsızlığınızdan dolayı raporlu muy
dunuz? -

- Eğer bunların dışında mecliste olup da oturumlara başkanlık etmediyseniz, sebebi nedir? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 27.10.1993 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3143-5617/25159 

Sayın Mehmet Seven Bilecik Milletvekili 

İlgi: 9.8.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14 üncü maddesi Başkanın görevlerini belirlemiş, 
15 inci maddesinin birinci fıkrası başkanvekillerinin görevini "Başkanın yerine Genel Kurul 
görüşmelerini-yönetmek" ve son fıkrası ise "Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumlan 
yöneteceklerine B aşkan karar verir" şeklinde hükme bağlamıştır. 

Görüldüğü gibi Başkanvekilleri özellikle Genel Kurul görüşmelerinin yönetimi ile görevlen
dirilmişlerdir. Yoğun bir tempoda çalışan Başkanın sürekli olarak oturumlara başkanlık etmesi 
düşünülemez. Başkan, gerekli gördüğü Birleşimlerde görüşmeleri yönetmektedir. 
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Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvckili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin İzin Kararının Amaçlan Dışına Çıkarak Somali Birleşmiş Milletler Ba
rış Gücü Operasyonunda Görevli Türk Birliğini Takviye Etmeye Hazırlanıp Millî Menfaatleri
mize Ters Düştükleri İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Öner

gesine Verilen Oylan n Sonucu : 

l .. , 

( 

ADANA 
İbrahim özdiş 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
H. Uluç Gürkan 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol. 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Ülkü Güney 

Üye Sayısı * 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
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Reddedilmiştir. 

: 450 
: 288 
: 107 
: 172 
: 2 • 
: 7 
: 155 
: 7 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut OHan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Cavit Kavak 
Aİi Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Veli Aksoy . 
Işın Çelebi 
İlhan Kaya 
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KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 

KAYSERİ 
Abdullah Gül 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Ahmet Sanal 
AFYON 
İsmet Attila 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 

Mehmet keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 

(Reddedenler) 

Orhan Kilercioğlu 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 

Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoglu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözât 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Nazmi Çiloğlü 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
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Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan , 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah .Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 

Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 

, Durmuş Fikri Sağlar . 
Ali Su 
İSTANBUL ; • . 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim Özdemir 
İZMİR 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen, 

Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
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ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şıhanlıoglu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 

ANILARA 
Mustafa Dursun Yangın 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioglu 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AMASYA 
Cemalettİn Gürbüz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 

Güler tleri 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

(Çekinserler) 
İSTANBUL. 
İsmail Safa Giray 
Ziyaeddin Selçuk Maruftu 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
Kemal Naci Ekşi 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
BATMAM 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoglu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 

ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 

• CANicmı 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioglu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoglu 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
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ERZİNCAN 
AH İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 
İbrahim Yaşar Dedelek 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Temel Gündoğdu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu t 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Sabri Öztürk ' 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 

Cengiz Bulut 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğtu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Nevşat özer 

MUŞ 
Muzafer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 

SAKARYA 
Ahmet Neidim , 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Naif Güneş 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 
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"TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 

ADANA : 1 

ADIYAMAN : 1 

.'B : 20 

VAN 
Şerif Bedırhanoglu 

Remzi Kartal 

YOZGAT 

Yaşar Erbaz 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 

DİYARBAKIR : 1 

İSPARTA : 1 

26 . 10 . 1 9 9 3 O : 2 

Lutfullah Kayalar 

Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

İSTANBUL : 1 

MARDİN : 1 

• C ^ t r 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvckili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gür-
kan'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gelişen Son Olaylar Karşısında Yetersiz; Kalarak, Olay
ların Tırmanmasını Önleyemedikleri İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üye
leri Hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nd Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açıl

masına İlişkin Önergesine Verilen Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Reddedilmiştir. 

450 
297 
118 
175 

4 
146 

7 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
\aşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

(Kabul Edenler) 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukaddes Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Cavit Kavak 
Ziyaeddin Selçuk Maruftu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
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Işın Çelebi 
Timur Demir 
tlhan Kaya 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Saffet Topaktaş 

KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 

KAYSERİ 
Abdullah Gül 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan , 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

AFYON 

tsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 

Mikail Aydemir 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Er tekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Bulut 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırri Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 

(Reddedenler) 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 

Ersin Taranoğlu 
SÜRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
TOKAT 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
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Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN *• 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi HoşvCr 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE .' 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mustafa Yılmaz 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Ay kon Doğan 
Ertekin Dürutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
İZMİR 
Mehmet Köstepe.n 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS * 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
,Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır ' 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA • 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
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ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
AH Eser 
Nafiz Kurt 
thsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 

İSTANBUL 
Kemal Naci Ekşi 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu , 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 

ANILARA 
Mehmet Nedim Budak 
Hamdi Eriş 
irfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Hasan Namal 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy v 

TRABZON 
Koray Aydın 

(Geçersiz Oylar) 

Melike Tugay Haşefe 
Mehmet Bahattin Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Mehmet Cemal öztaylan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoglu 
Ali Uzun 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
Sedat Yurtdaş 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Tuncay. Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk. 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İÇEL 
Ali Er 
İSTANBUL 
Osman Ceylan 
Hüsnü Doğan 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner v 
Fevzi İşbaşaran 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Sabri Öztürk 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 

Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Er kut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğtu 
Münif tslamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlü 
Aykut Edibali 
Salih Kapusüz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ümit Çanuyar 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen • 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 

NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Parlak 

SAMSUN 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Naif Güneş 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 

TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
İbrahim Kumaş 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
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YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 

Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 

Bülent Ecevit 

Necdet Yazıcı 

ADANA : 1 
ADIYAMAN : 1 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 
DİYARBAKIR : 1 
İSPARTA : 1 

İSTANBUL : 1 
MARDİN : 1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
20 NCI BİRLEŞİM 26 . 10 . 1993 SALI Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1 — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin izin kararının amaçları dışına çıka
rak Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonunda görevli Türk birliğini tak
viye etmeye hazırlanıp millî menfaatlerimize ters düştükleri iddiasıyla Başbakan Tansu 
ÇiMcr ve Bakanlar Kumlu üyeleri lıaklanda Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/24) 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Ankara Mil
letvekili H.' Uluç Gürlcam'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gelişen Son Olaylar 
Karşısında Yetersiz Kalarak, Olayların Tırmanmasını Önleyemedikleri İddiasıyla Baş
bakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleıü Hakkında Anayasanın 99 uncu, İç
tüzüğün 107 nci Maddeleri. Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına ilişkin önergesi (11/25) 

3 ' 

SEÇİM 

-v>v.^itt3ö>AOs<;(Sa»»u-»4... 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

*^~~™fî^^fâ^($&m*~<<*tr>* 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Kocaeli Milletvekili §evket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. — Ankara Milletvekili H. Ulüç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıldığa kavuşturmak' amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

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

"5. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin.bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve, turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması, açılmasına ilişkin önergesi 
(10/19) . - • . • - . 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak, elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1.0/20) 

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

9. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 
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10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 

.amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

12. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anaj'asanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca,bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) ' , 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/9) 

14. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak- ve bu afetleri önleyici ted: 

birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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

16. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı Konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmedi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

18. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlıic sorunlarını tespit etmek' ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

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

— 3 • — • 
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20. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

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

22. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin > 
soranlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Eikatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 

v amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

24. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunnnrya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) , 

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

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

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

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Eikatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin somunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

30. —. Malatya Milletvekili' Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes-
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pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

31'- — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt İışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

• önergesi. (10/49) 
32. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 

bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

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

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

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

36. — Sakarya ' MiilMveMiIıi Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayıüeşme-
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

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

38. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde 
alkol tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenme
si için alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

39. —•. Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin 
İli Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü, iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşürması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

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

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

42. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul 
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par
lamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla. 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

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

44» -—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

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

46. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şckerbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

47..— Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili 
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada. İhmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/67) 

48. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin ta
raflı ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddiaların,! araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ye 
sanatkârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 
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50. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda 
ve özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü, maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

51. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koo
peratiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genci görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

52.; — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın 
Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

53. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini 
canlandırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

55. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 Arkadaşının, Kayseri Ka-
palı Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti 
ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, or
manlarımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öenrgesi (10/79) 

"5.7. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve. 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

58. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkis
tan'daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dik'ici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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60,ı— Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve lO/aıfedaşının, 1980-1983 dönemin
deki işkence .olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün ,102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişildin önergesi (10/85) 

61. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici< vs 28 arkadaşının, yurt dışında 
bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problem
lerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/88) • 

63. — İstanbul 'Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHİP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/91) ' 

64. — Manisa Miiletvelkili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugos
lavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen 
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

65. —• İzmir Milletvekili Tlimur Demir ve 11 arkadaşının, izmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan'.haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (İ 0/93) 

66. •— İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, .belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

67. — Ordu Miiletvelkili Sadi Pehlivanoğlu ve 1.7 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve tm kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95). ' 

,68y — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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69. — Kahramanmaraş . Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 'aşılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

70. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve 'koordineli 'bir trafik düzenlemesinin yapılaMlrnesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
lına iiişikin önergesi (10/98) 

71. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk- Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

72. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 1(10/100) 

73. '•— İstanbul' Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca "bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

74. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöplüğünddki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

75. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

76i — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve İG arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

,7.7. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü 
iddiasını araştırmak amacıyla Anayass.«nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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78. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve te
rör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün'100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) • 

79. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl-Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü -ide sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

80. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 ta
rihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasın ilişkin önergesi (10/105) 

81. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmali iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) ' 

0 83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli-
tikalann belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) • 

84 — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

86. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

87. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtü-
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züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

89., — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin 
saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/120) 

90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili 
ihmal iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

91. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa-
anın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

92. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - 'Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

93. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın Di
yadin İlçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 

' 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/125) 

94. —Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

95.— Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

96. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbifleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 :'nci', İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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97.1 —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya 
biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 vç 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/129) 

98. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

99. —Konya Millstvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

100. — Ankara Milletvekili H. Uiuç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana'yasamn 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133) 

101. — Kars Milletvekili Atilla Hım ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukur
ca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) . 

102.J — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (110/135) 

103. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinio bir kuruluşu oları İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınafc ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırarak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13.7) 

105. •— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ye 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
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neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri .uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

106; —- Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 15 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

107.j — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri-Yük-
sükova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve '103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

108. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141). 

109. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşlarm uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) • 

110. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98-inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

îll'. — Sürt ''Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 
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1. —: Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*2<, — îstanbul Milletvekili Hatit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*4. — îstanbul Milletvekili Halit < Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*5.j — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

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

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak» bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve' Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

8. —: Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hü-
yüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

•*9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ye Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü-soru önergesi (6/349) 

10. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) - 4 ; 

*1'1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*14. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye, sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/366) 

*15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) 

*16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da. Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerges (6/368) 

'"17. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önerges (6/374) • « 

*18. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan, açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü önergesi (6/376) 

*19. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan «Yüz
süzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) . • 

*20. — K araman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri've mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

*22. — Cırnak Milletvekili Selim Sadak'm* Şırnak Toptepe.TKt Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) 

23, — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman 
tapıılanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine iliş
kin Orman Bakanından sözlü- soru önergesi (6/412)' 
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24. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. 
'nin özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Tcaret Bakacından sözlü soru 
önerges (6/530) (1) 

*25. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejk Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

26. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üretilen bo
zuk fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/417) 

*27. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*30. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi'(6/421) 

*31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu .verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

32,, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet 
Teşkilatının personel ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/424) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçı
rılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından-sözlü soru önergesi (6/425) 

34. -— Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, U. M. Denizcilik* A. §:'ye bazı ban
kalar tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/444) 

35. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Bir armatöre Etibank'tan.usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine bask,ı yapıldığı iddialarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi "(6/446) 

36. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan, Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutuk
lanan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçfeiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sora önergesi.(6/543) (1) 
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38.| — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhami Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) , 

39, — îstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan «Hayali ih
racat Komisyonu, Sağlar'ı gündemine aldı» başlıklı habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergeni (6/449) 

*40. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel 
müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/544) (1) 

*41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında 
esas alınan mal've hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

43. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seç
tiği iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin veril
memesinin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

44. —< Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü
dürü Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürüt
meyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü, 
soru önergesi (6/452) 

,45. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliya
tına Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/454) 

46. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ıh, leblebi üreticilerinin sorunla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

47. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bıkanından sözlü soru önergesi (6/457) , ' 

48J —• Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

49. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin 
kültürümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*50. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) , . 
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51. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

*52. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

• * 
53. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım 

işlerinde çalışan işçilere ilişkin .Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/465) 

;54J? — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) v 

55^ — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*5:6. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son on yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına; ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

57. -— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

*58. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

59i — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP 
Aydın1 eski 11 Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/477) 

*60.; — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediye Sinyalizasyon 
Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

61. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları 
ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/480) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ay
çiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*63. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) -

64.;' —Î İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/485) 
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*65. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada önce
likli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/487) 

66. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, '2330 sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî hastanelerden ücretsiz yararlananların ref alkatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

*67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de -istanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nlin İstanbui .balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

69. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân B'a-
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) • 

70. — Kütahya Milletvekili. Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

71. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*72. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal 'Başara«ı'ın, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» 'başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

73. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/494) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4:10.1992 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine İlişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi .(6/497) 
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76. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlılk Ocağına ilişkin Sağlılk Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) v . 

77. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı, tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık' Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/499) . ' • . , - . . 

78..;— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/500) 

79. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Alhmet Dölkülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesti (6/502) 

81'. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak 'basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

*82. —• Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

*83. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine»'ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

*84. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette 'bulunanı «İnsan 
Kaynağını Geliştirme(Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

85. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet.Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

864 —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

*87. — Eskişehir Milletvekili .Mustafa Balcılar'm, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) (1) 
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88. — Bayburt Milletvekilli Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/508) 

*89. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
İsparta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/509) 

90. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen 'bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

92. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işikkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) : 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi 
İpekçi Spor Salonunda ya*pılan imtihanla ilgili 'bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) r 

94. — İstanbui .Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrülk Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) . 

95.; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı'iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) v 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve 
ihracatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişİeri Bakanından sözlü ,soru önergesi 
(6/518) ' 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/519) 

100. — İstanbul M'lletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 
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101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK. Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

103.) — Giresun Milletvekili Rasim Zairnoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) 

105. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

106. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

107. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki 
sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/586) (1) * 

108. -<- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

109. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) 

110. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

.İllâ —•Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

112. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

113. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş 
uygulamasına ilişkin Turizm Bakanından soru1 önergesi (6/539) 

1114. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/540) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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115. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

116. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi 
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/589) (1) 

117. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Mü
dürlüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/548) 

118. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

1119̂  — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın t Karaca ilçesi Dandalaz 
sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

120. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

121. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Buharken t İlçesi Yenice-
saray Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/552) 

122. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

123. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

124. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

125. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile lOzıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

126. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

127a — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

— 23 — 
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129. •— Antalya Milletvekili Hasan Namazın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde ve
rilen sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/560) 

131. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/7İ5) (1) 

132.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer. alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) . ' t 

133. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) , 

. 134. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'm, bir parlamento heyeti ile beraber 
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/564) 

135. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın,1 oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ula.ştırma Bakanından sözlü soru önergesi ,(6/567) 

136. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ-
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

137 .— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından.sözlü soru önergesi (6/569) 

138. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

.(6/570) 
139. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alırm ihalesinin iptal edilmesi

nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 
140. —Ankara Milletvekili Halil Şîvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 

görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 
141. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 

malî protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
142. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 

Ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1) 

143. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner-, 
gesi (6/574) , ,;• • , ' • 
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144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

145; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak si
yaset, yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

146. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/576) ' 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

. 149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın, sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

150. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

151. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/584) 

152. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

153. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

154. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

156. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) > 

157. — İstanbul, Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/59Î) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
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159. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) • 

160. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

161. — Bolu Milletvekili Abbas İnceyan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit- satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

162. —Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan 
kadrolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

163. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden 
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

, ,164. —Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin baz,ı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

165. —Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

166. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

1 diA — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) - l 

, 168. — Artvin Milletvekilli Süleyman Hatünoğlu'nun, TEK. Genel Müdürlüğü Ti
carî -işler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

169. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zarnsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi (6/597) 

170. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, imam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin M'illî Savunma Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/598) v 

"- 171V — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır ÜS, Kulp İlçesi, 
Ağıliı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş -uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 
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172. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi ipekçi Spor Salonu 
Scorfoorduna ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/599) 

173. —• Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilî klin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

174. — İstanbul Milletvekili,, Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

175. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

176. — İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilüşlkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

178. — İstaribul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına' ili sikin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

179. — İstanbul Milletveküi Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

180. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

181. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

182. — İstaribul Milletvekili Bülent Akarcali'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

183J — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden 
mezun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

184. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, §ırna!k olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı İddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında O YAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/607) 

186. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şaihin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler 'birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608)-

— 27 — 



. 6 ' ; / ; • 

SÖZLÜ SORULAR 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/795) (1) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet 'bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

189. — İstanbul MilletvekilliHalit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

190. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü..Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

191 .j — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddialarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/611) 

192. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) , 

193. — İstanbul •Milletvekili'Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişikin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesü (6/801) (1) 

194. — İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, ön seçim 'ilanı yapılmayan iha-
lere ilişikin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

195. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi-. 
sini işleyen şiir programlarına; yer verilip verilmeyeceğine ; ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesli (6/612), 

196.— İstanbul Milletvekili Halil Of han Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

197. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf lu'nun, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/614) 

198. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

199. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satış
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

200. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marüflu'nun, Emlâk Bankasınca 
satın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 
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201. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) ' " .; 

202. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

203. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

204. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

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

206. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

207. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

208. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

210. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

211. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

212. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) . 

213. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

214. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - .Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/815) (1) • ' 

215. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/8İ6) (1) 
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216. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

217. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in", Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

218. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner-

' gesi (6/630) ' • " • ' • ' . ' . ' " . 
219. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi

ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 
220. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 

mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

221.—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

222. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)) 

223,; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

225. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

226. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

227. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) ' 

228. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

229. — Kütahya Milletvekili, Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

230. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 
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231.; — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

232. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

2 3 3 . — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun ala3M. dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) " 

234. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin- İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

235. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) ' ' •> 

236. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

237. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü, soru önergesi (6/650) 

238. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

239i — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ-, 
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

240. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

241. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

242. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

243. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için 
Çay - Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/653) 

244. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

245. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün ban
kalara ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 
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246. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) ' • ' . . • • / ' . • ' 

247.. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

248. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin-Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

249. — İstanbul Milletvekili Elaatin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara, ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) > 

250. —Artv in Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) • 

251. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Baka
nından sözlü soru önergesi (6/660) 

252. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alman bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

254. — Kütahya Milletvekili. Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

255. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/663) . 

256İ — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

258. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Eneıji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 
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259. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

260. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

261? — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/669) 

262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) ' • 

263. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

265. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

266. -— Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan' göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/673) 

267 /—Edi rne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

268. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

269. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

270. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen dogalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

271. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırna'k eski Valisine ilî'ş'kin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

272. — İstanbul Milletvekili Kalıt Dumank'aya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan dmam-hatip okullarına i'lişjldn Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

273. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanfeayf/nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi (6/679) 
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274. — İstanbul Milletvekili Ha|it pumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma 'başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/681) , 

275. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evraMa kredi 
aldığı iddiasına ilişkin-Başbakandan sözlü soru öneregesi f(6/682). 

276. —- 'Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ıri, Teftiş Kurulu'Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasındla tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesli (6/836) (1) 

277. —• İstanbul Milletvekili Ziyaeddün Selçuk Macuflu'nun, «görev verme sözleş
mesi» imzalayan bir firmaya ilişkin [Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi '(6/684) 

278. — Afyon Miilletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

279. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesli (6/686) 
• ' ' " 

280. — İstanbul 'Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) , 

281. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis-Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/688) 

282. — İstanbul MİİHefcveklli Halit Dumanlkaya'nın, istanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

283. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

284. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ıKartal-Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine İlişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) , 

285. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) . 

286. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, »Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilİ'şjklin ÇMişma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) ~ 

287. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyjşleri -Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) ' • . ! 

288. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin [Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) 
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289. — İstanbul Milletvekili Halil; Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün ıbir doktora kiraya, verlitdiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

290. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) , 

29i. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Msfiiye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

292. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

293. — Ordu- Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

294. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının İşlerini terk etmele
rinde elken olacı nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü'soru önergesi (6/701) 

295. — Ordu (MiRbtveik.ili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

296. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılîmadığma ilişkin Baş'balkandan sözlü soru önergesi (6/704) 

298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye iîişldin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

299. —- İstanbul Milletvekili Elaattin Elm'as'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

300. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan ' 
atamalara ilişkin Tarım ve iKöyiş'leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

301. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bazı din görevlilerinin atamaların
da partizanlık yapıldığı iddiasına 'ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/708) 

302. — Artvin Milletvekili Süleyman Katinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü sora önergesi (6/709) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet 'Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/710) , 

304. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük'Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

305. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zanu»n başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 
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306. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi Ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

307. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

308. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

309. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/739) 

310. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit Kö
mürlerinin koklaştırılması için bir tesis yap,ıltp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

311'. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

312. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarımn asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

313. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) ' 

314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

316. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

319. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardam' Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
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321. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751) • 

322. — Kayseri Milletvekili wŞaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan 
yatırım ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/845) (1) 

323. —; Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

324. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

325. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesj 

"(6/754) 
326. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 

çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 
327. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

328. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-

.gesi (6/757) 
329. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı

nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) . 

330. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) 

331. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

332. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

333. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağ
lı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

334. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/763) 
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.335. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi {6/764) 

336. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) ' 

337.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Antalya Devlet Hastanesinde' 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan pikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) • 

340. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey K,ıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli plmad,ığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769) 

341. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul vq Ankara'da 
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) •--•.' 

' 342. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

343. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

344. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

345. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

346. — İstanbul Milletvekili -Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ye Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) i 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yı
lında esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınma
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) ' 

349. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 
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350. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından, sözlü soru önergesi 
(6/777) 

351. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

353. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) t , 

354. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) ' 

356. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlulularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

357. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

358. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) , 

359. — Artyin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) , 

360. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

361. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

362. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

363. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim eleman
larınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

364. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 
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365. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/806) 

366. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

367. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü sorou önergesi (6/808) 

368. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) -

369. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, MGK'nun YÖK ve üniversitelerde res
mî görüş doğrultusunda yayın yapılmasını öngören bir genelge yayınladığı iddiasına-
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

370. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

371. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ar
dıç Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) • 

372. — Artvin Milletvekili Süleyman ' Hatinoğlu'nun, • Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

373. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) -

374. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlimdeki belediyelere yapılan yardımlara -ilişkin 'Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) ı(l) -. . 

375. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

376. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) i(l) 

377. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi1 (6/916) (1) 
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378. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

379. —'Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

380. •— İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

381. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

. 382. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

383. —»Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

384. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

385. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

386. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından s'özlü soru önergesi '(6/889) (1) 

387. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

388. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

389. — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 
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390. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü»soru önergesi (6/893) (1) 

391. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/894) (1), T 

392. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

393. —.Malatya Milletvekili Gazi Barut'ıın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

394. — İstanbul Milletvekili Gürol Söylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân. Bakanından sözlü soru önergesi !(6/897) (1) 

395. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü-ile'sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma > Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) . ' 

396. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

397. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili üe köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta-' 
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

398,;— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

399. — Bilecik Miiletvekii Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşIküMlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu somlara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önengesli (6/832) 

1 

400. — Kastamonu Mıilletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan 'Kayseri lılindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

401. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) , ı 
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402. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ts-

] kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

403. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

404 — İ'stan'bul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) . 

• 405. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
riu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

406. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

407. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

408(. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonundan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İs!kân Bakanından sözlü soru önergesi'(6/931) (1) 

409. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Tekirdağ- İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözllü soru önergesi (6/932) '(1) 

410. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

411. —• Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nundan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

412 — Ankara Milbtvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan 
Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

413. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 
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414. __ İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yap'ılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (il) 

415. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

416. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanıridan sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

418. — Biledik Milletvekili Metanet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sıoru önergesi (6/840) 

419. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van --Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

420. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

421. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

422. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

423. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın Ölümüne nede'n olduğu iddia edilen sağ
lık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) „ 

424. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857)° , 

425. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 
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426. — Maniisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manıısa-Saruhanlı'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

427. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'-in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün 'açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

428. —• İstanbul Milletvekili Fevzi işbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorunlara 
ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/861)' 

429. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DiMci'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

430. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfa'lı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) 

43i. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

432. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve 
iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

1 433. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

434. — Bilecik Milletvekili Mehmet SeVen'in, Yahya Demircl'in Şekerbank'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

435. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

436. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

437. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

438. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü . soru 
önergesi (6/871) 

439. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 'bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

— 45 — • 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

440. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî ih
racatçılar haJk'kında •buigüne kadar yapilan işlemlere iMşJkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/873) ' 

441!, — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yeriifcaıya'mn, Tunceli'nin Ovacıik İlçesi 
Yeş'ilyazı Nahiyesinde güvenlik -güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yalkı'ldığı (iddiasına • ilişiklin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/874) J 

442. — Diyaılba'kır M'iIlöüvdk'i'Li M. Hatip-Dicle'nin, Silvan'ın Aiibey Köyünde bazı 
vatandaşların- eylerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 

443. — Diyarbakır MıilletveJkili'M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine^ bağlı 
Oymapmar Köyü imamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin içilişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

444. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Denizli'de bulunan ;PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) - . ' ' 

445. —• 'İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
Vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) , - , 

• . . . - • - ' * * , • • • i 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER , 

1. — Hafine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında. Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihlü ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici 'Madde 'Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları ı(l/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59*a 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7,1992) 

2. '— Dovleit 'Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapîlmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan .ve Bütçe Komisyonu Raporu 1(1/201.', 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.4.1992; 2.7.1992) 

' 3 . — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/İ60) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) * 

5. —Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şildik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62, 
(S. Sayısı : 1»16) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name i'le Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16,10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine, Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

X 10. — Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 
357) (Dağıtmatarihi: 15.7.1993) 

11'. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Ka'mu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve işleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 
\ 12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Rapora (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

X 13. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi :•• 18.5.1993) 

14. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) 

15."— Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

16. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993) 

17/— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. — K o n y a Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı • 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

1 9 . — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl- ' 
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 20. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) •• N "• 

21. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. S ayış r : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) , 

22. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

23. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin. Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) 
• X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında' 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (3. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı "Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) '_.. . 

31. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 32? — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve( Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti -ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti" 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ye Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına .İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

37. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) ^ 

X 38. —Hizmet ilişkisine İşveren Tarafından Son-Verilmesi Hakkında 158. Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89y uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
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Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 39. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 40. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul. 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayıs,ı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 41. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasınıri Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/423) (S. Sayısı : 294). (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

X 43. —Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993) 

X 44. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25,2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

I 

X 47. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/277) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) . 

X 48. —Türkiye Cumhuriyetı Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun • Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ye Dışişleri komisyonları raporları (1/453) 
(S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) ^ 

50. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonuRaporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen-' 
Ienmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
BaşkanvekiK İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Deylet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı,: 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) ] 

53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (İ/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992). 

54. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/1.1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

•55. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 56. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmas,ı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : İ6.1L1992) 

57. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi 
14.5.1992) . ' ' 

58. — Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kaiıun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde-
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sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 59. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
lısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

60. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarhi: 30.6.1992) 

61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklin ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

62. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

63. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

64. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1.1992) 

65. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

67. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarilıi : 3.3,1992) 

— 53 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE . 

; KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

68. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 63.1992) ' 

69. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker-in,' 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun-Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)•.• 

70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) ' ' " ' ' . - ' 

72. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. __ Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

75.— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) . ' -

76. — Denizli. Millatvek-ili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

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

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağılma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve iflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

82. — Edirne Milletvekili. Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

84. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma tarihi : 5.10 1992) 

85. — istanbul ^Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.19S4 Tarihli 
ve 2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
işlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

88. — Denizli Milletvekilli Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türik Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma'tarihi: 23.10.1992) 

89. —• Yozgat Milletyekiili Mahmut Orhon'un, 23.'6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun'Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

90.— Adlî Tıp Kurumu ıKKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik. Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geni Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı: 184) .(Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

91. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 'Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.U992) 

92. —̂  Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri] Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: .5.-11.1992) . ' 

93. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, H8.1.1984 TariMi ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar.Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişlerii Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da-• 
ğıtma tarihi : 5.11.1992) 

94« — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Miillî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekilli Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, .2/279) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

96. '— İzmir MıilletveMîİeri Yıldırım Avcı, Mehmet Kös tepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde GüzelbaJriçe Adıyla iBır İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) Pağıtma tarihi : 6.11.1992) 

97. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulimiduğu İlerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elefc--
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ri!k Bedelleri Haklkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Rapor* C2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

98. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Eikatmış ve- 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hakimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

99. — gırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi: 19.11.1992) 

100.— 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi,: 26.11.1992) 

101. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle • Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

102. — Eskişehir Milletvelkili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

103.— Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Mjllet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder*in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
doruk'un, Çorum Milletvelkili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) '(Dağıtma tarihi: 8.1.1993) 
X 104. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971', İ972, 1973, 1974, 1975, 

1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleririin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51,'3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1. İ'993) 
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• 105.. —-Sımak Milletvekili Mahmut Alınaik'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini,Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (D ağıtına tarihi: 11.1.1993) 

106. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. .Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

107. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerii ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal ıtşlor ve Plan ve IBiültçe komisyonları (Taponları (1/46$) (S. Sayısı: 23i8) (Da
ğıtma tarihi: 26.Ll993) 

108. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ondu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun 'Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

109. — Şırnafc Milletvekili Mahmut Alınaik'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) ı(S. Sayısı : 241) ((Dağıtma tarihli : 
26.1.1993) 

110. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

111. — Sunak Milletvekili Mahmut Alınaik'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve MİM Savunma .Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) , 

112. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi: 26;1.1993) ' 

113. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik" Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi \: 16.2.1993) 

115. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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116. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi ; 16.2.1993) 

117. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
tlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

119. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

120. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

121. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısi : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarib ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi, Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ,-Dair 26.2.1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi :;29.3.1993) 

127. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,' 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve-1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, .'1/230, 1/231, T/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47s 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647,' 3/648, 3/49) .(S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı••: 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323),(Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma, tarihi : 2.4.1993) 

131.— Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu . 
(1/477) (S. Sayısı ::324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) • • 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

133. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) , 

134. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ye Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) , 
X 135. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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ıX 136.—Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımınm ve Bcrtarafmın Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478). (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4,1993) 
X 137. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma

mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı.: 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) ' 

138. — Samsun Milletvekili İlyas Alktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
X 139. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi :.12.4.1993) 
X 140. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olaralk Uluslararası öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Koyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) <S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi: 12.4.1993) 

141. — Manisa MilietveÜdli Tevfik D'iker'in, Kooperatifler Kanununun B'ir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

142. — Denizli Milletvekili Na'bi Sa'buncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

143J — 2886 Sayılı DevM İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

144. —.Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

145. T- Türik Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

146. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve' Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ^e Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı-: 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

147. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 
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148. — Şirnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl. Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
X 149. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka

radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
" Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) . 

150. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) " 
. 151, — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 

7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) . 

152. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik »Yapılması 
t Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) 

(Dağıtma tarihi : 28.6.1993) 
153.— Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) .-

154. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi, 2 Maıddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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