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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Güneydoğu olayları ve etnik kimlik tartışmalarına, 
Muş Milletvekili M. Emin Sever, 6 Kasım 1993'te Muş'ta meydana gelen olaylara, \ 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
istanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, sağlık meseleleri ve kronik böbrek hastalıkla

rına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu cevap verdi. 
Başkanlıkça, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı'nın, İstanbul Milletvekili Hasan Me-

zarcı'nın, yaptığı gündem dışı konuşmada, Anayasanın 3 üncü maddesindeki "resmî dil 
Türkçedir" ibaresinin kaldırılabileceği ve dil serbestliğinin getirilebileceğini beyan ve teklif edici 
mahiyette bir konuşma yaptığına; ancak; esasen Anayasanın 4 üncü maddesinin, böyle bir de
ğişikliğe ve teklife imkân vermediğini ifade eden tezkeresinin, tutanaklara geçmesi açısından 
Genel Kurula sunulmasına Başbakanlığın aracı olmasını istediğine; esasen Başkanlığın, konuş
maya Hükümet tarafından cevap verilmemesi nedeniyle bu hususta açıklama yapmak üzerey
ken bu tezkerenin geldiğine ve Başbakanlığın da bu görüşe katıldığına ilişkin açıklamada bu
lunuldu. 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı da, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı'nın, bu 
konuşmanın içeriğine itirazı şeklinde beliren düşünce içinde olmadığını ve konuşmasında böy
le bir ifade geçmediğini açıklayan bir beyanda bulundu. 

TBMM Başkanını temsilen bir Başkanvekilinin Başkanlığındaki bir Parlamento heyeti
nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanının resmî davetine beş kişilik bir parla
mento heyetiyle icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, (6/539), 
Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, (6/660), 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın (6/845), numaralı 
Sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların çeri verildikle

ri açıklandı. 
Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo

nu Raporu (1/420) (S. Sayısı: 312) ile Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu (1/544) (S. Sayısı : 352) Ra
porunun, Komisyonun talebi üzerine geri verildiği bildirildi. 

Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyalet Meclis Başkanının davetine, TBMM Baş-
kanvekili Mustafa Kalemli'nin Başkanlığında 7 kişiden oluşan Parlamento Heyetiyle icabet edil
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

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 Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 
58 ve58'e 1 inci Ek), 
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Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıtmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayı
sı : 116), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193), 

Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322), 

Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî işlemleriyle 
Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması (9/11) 
(S. Sayısı : 337), 

Komisyonları raporlardım görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendiler. 

3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri tamamlanarak (1/626) (S. Sayısı: 360) yapı
lan açık oylamadan sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71); 

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

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

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'İn, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 
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Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun Teklifi (2/754, 2/745) (S. 

Sayısı : 356) üzerindeki görüşmelere devam olunarak, 25 inci maddesine kadar kabul edildi. 
16 Kasım 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.02'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya İbrahim özdiş 
İzmir Adana 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

Konya , 
Kâtip Üye 

O — ; • 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12.11.1993 CUMA 

Tasan 

1. — 3713 ve 3838 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/634) 
(Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1993) 

Teklifler 

1. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Denizli İlinde Yeni İlçeler Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/842) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.11.1993) 

2. — Ankara Milletvekili UIuç Gürkan ve 19 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 10.6.1963 Tarihli ve 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/843) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1993) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 12 Arkadaşının, Tanır Adıyla Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/844) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.11.1993) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 Arkadaşının, Dağlıca Adıyla Bir 
İlçe Kurulması Hak kında Kanun Teklifi (2/845) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.11,1993) • 
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5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 Arkadaşının, Çardak Adıyla Bir 
tlçe Kurulması hakkında Kanun Teklifi (2/846) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığına geliş tarihi : 5.11.1993) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 Arkadaşının, Arıtaş Adıyla Bir ilçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/847) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.1İ.1993) 

7. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un; Kilimli Bucağının tlçe Olması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/848) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1993) 

8. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Kozlu Bucağının tlçe Olması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/849) (tçişleii ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:. 8.11.1993) 

9. — Zonguldak Milletvekili AH Uzun'un, Ormanlı Bucağının tlçe Olması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/850) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.1993) 

10. — Çorume Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
kapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/851) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.11.1993) 

11. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 3 Arkadaşının, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 
Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 5 inci Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/852) (Anayasa 
ve içişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1993) 

Rapor 

1. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 11.11.1993) (GÜNDEME) 

15.11.1993 PAZARTESİ 
Teklif 

1. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve 9 Arkadaşının; Karadeniz Ekonomik 
işbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter Asamblesi Ulus
lararası Sekreteryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair 
Kanun Teklifi (2/853) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1993) 

16.11.1993 SALI 
Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının, M.K.E.K. ve Sa
vunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların sorunlarını tespit etmek 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saali : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinpp), Işılay Saygın (İzmir) 

; -_ 0 _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Manisa Milletvekili Tevfik Diker'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Muhterem milletvekilleri, bugün için sayın Recep Kırış, Sayın ökkeş Şendiller, Sayın Zeki 

Ünal, Sayın Mahmut Kılınç, Sayın Hatip Dinle, Sayın Sedat Yurttaş, Sayın Sırrı Sakık, Sayın 
Bahattin Elçi, Sayın Mustafa Kul gündem dışı söz istemişlerdir. 

Bugünkü gündemin yüklülüğü malumunuzdur. Eğer, yarınki gündemde Radyo - Televiz
yon Kanun Teklifi, perşembe gündemini hafifletirse, bu arkadaşlarıma perşembe günü söz ver
mek imkânı bulacağım. 

Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, — İsrail'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına, Bayındırlık ve îskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1176) 

BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 1993 tarihinde israil'e gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. —Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam Bey tullah Mehmet Gazioğlu'nun dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1177) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

— 314 — 



T.B.M.M. B : 28 16 . 11 . 1993 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Kasım 1993 tarihinde Almanya'ya giden Devlet Bakanı 
Mehmet Gazi oğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevhe-
ri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

Başkan — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Baka
nı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1178) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve tdarî Düzenlemenin Tadil Edilmesi ve işbirliği Protokolü

ne İşlerlik kazandırılması maksadıyla görüşmeler yapmak üzere, 12 Kasım 1993 tarihinde Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo
ğultay'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şa
hin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu'
nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1179) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuruluşunun 10 uncu yıldönüm törenlerine katılmak üzere, 13 Kasım 1993 tarihinde Ku

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu'nun dönüşüne 
kadar; DevletBakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. •— İngiltere'ye gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Tu
rizm Bakanlığına, Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1180) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"WTM Londra Dünya Fuan"na katılmak üzere, 16 Kasım 1993 tarihinde ingiltere'ye gi

decek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür 
Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. —Bosna Hersek'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dış

işleri Bakanlığına, Bayındırlık vetskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1181) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Kasım 1993 tarihinde Bosna Hersek'e gidecek olan Dı
şişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracı

başı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1182) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Kasım 1993 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek 
olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda bo

şalan asıl ve yedek üyelikler için gruplarınca aday gösterilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/1183) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGtK) Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üye

liğinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'dan boşalan üyelik için oran cetveline 
göre Refah Partisi Grupe Başkanlığınca Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz, Avrupa Kon-
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şeyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu yedek üyeleri Balıkesir Milletvekili Abdülbaki 
Ataç ve Tekirdağ Milletvekili Hasan Peker'in yerine boş bulunan yedek üyelikler için Doğru 
Yol Partisi Grup Başkanlığınca Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu ve tzmir Milletvekili Erkut 
Şenbaş aday gösterilmişlerdir. 

Adı geçen siyasî parti gruplarınca aday gösterilen üyelerin isimleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Dış.İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Vefa Tanır 
" . • ' • • Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Cumhurbaşkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Raporu (3/1021) (S. Sayısı: 367) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonunun 367, 366, 
365, 364, 363 sıra sayılı raporları vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 

367 S. Sayılı Raporu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanlığı 1992 Malî Yılı kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvellerin içindekiler 
incelenerek kayıt defterine uygun olduğu anlaşılmış olup, İçtüzüğün 156 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Neidim 

(Sakarya) 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1992 Ayları He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/12) (S. 
Sayısı : 366) (2) 

BAŞKAN — 366 sıra sayılı Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporun okutuyo
rum : 

(1) 367 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 366 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Lira 

Ekim 1992 başında bankada mevcut para 4 033 167 759 
Ekim-Kasım-Arahk 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 278 427 673 638 

TOPLAM 282 460 841397 
Ekim-Kasım-Arahk 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı 
para • 276 540 413 458 

Ocak 1993 başında bankada mevcut para 5 920 427 939 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim-Kasım-Arahk 1992 aylarına ait hesap
ları incelendi; 

Ekim 1992'de Ziraat Bankasındaki 4 033 167 759 TL. mevcudu ile Ekim-Kasım-Arahk 
1992 aylarında hazineden 278 427 673 638 TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 282 460 841 397 TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 276 540 413 458 TL. tenzil edildik
ten sonra Ocak 1993 başında,Bankadaki kasa mevcudu 5 920 427 939 TL.'dan ibaret olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
(Sakarya) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. —Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 1993 Ayları Hesa

bına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/13) (S. Sa
yısı ; 365) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de 365 sıra sayılı raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Lira 

Ocak 1993 başında bankada mevcut para 5 920 427 939 
Ocak-Şubat-Mart 1993 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 321 166 385 017 

TOPLAM 327 086 812 956 
Ocak-Şubat-Mart 1993 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı 
para 326 170 091 861 

Nisan 1993 başında bankada mevcut para 916 721 095 

(1) 365 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 318 — 



T.B.M.M. B : 28 16 . 11 . 1993 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak-Şubat-Mart 1993 aylarına ait hesapla
rı incelendi; 

Ocak 1993 de Ziraat Bankasındaki 5 920 427 939 TL. mevcudu ile Ocak-Şubat-Mart 1993 
aylarında hazineden 321 166 385 017 TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
327 086 812 956 TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 326 170 091 861 TL. tenzil edildikten sonra 
Nisan 1993 başında Bankadaki kasa mevcudu 916 721 095 TL.'dan ibaret olduğu Saymanlıkta
ki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
(Sakarya) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 1993 Ayları 

Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu (5/14) 
(S. Sayısı : 364) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de 364 sıra sayılı Raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Lira 

Nisan 1993 başında bankada mevcut para 916 721 095 
Nisan-Mayıs-Haziran 1993 aylarında Ziraat Bankasının aldığı 
para 424 716 827 482 

TOPLAM 425 633 548 577 
Nisan-Mayıs-Haziran 1993 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı 
para 416 436 610 373 

Temmuz 1993 başında bankada mevcut para 9 196 938 204 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan-Mayıs-Haziran 1993 aylarına ait he
sapları incelendi; 

Nisan 1993 de Ziraat Bankasındaki 916 721 095 TL. mevcudu ile Nisan-Mayıs-Haziran 
1993 aylarında hazineden 424 716 827 482 TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 425 633 548 577 TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 416 436 610 373 TL. tenzil edildik
ten sonra Temmuz 1993 başında Bankadaki kasa mevcudu 9 196 938 204 TL.'dan ibaret oldu
ğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
(Sakarya) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

(1) 364 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz. Ağustos ve Eylül 1993 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu (5/15) (S 
Sayısı: 363) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de 363 sıra sayılı Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Lira 

Temmuz 1993 başında' bankada mevcut para 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1993 aylarında Ziraat Bankasının aldığı 
para 

TOPLAM 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1993 aylarında Ziraat Bankasının harca 
di ğı para 

Ekim 1993 başında bankada mevcut para 1 445 208 412 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz-Ağustos-Eylül 1993 aylarına ait he
sapları incelendi; 

Temmuz 1993 de Ziraat Bankasındaki 9 196 938 204 TL. mevcudu ile Temmuz-Ağustos-
Eylül 1993 aylarında hazineden 368 424 222 895 TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 377 621 161 099 TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 376 175 952 687 TL. tenzil edildik
ten sonra Ekim 1993 başında Bankadaki kasa mevcudu 1 445 208 412 TL.'dan ibaret olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
(Sakarya) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

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

1. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının, M.K.EK. ve Sa
vunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kurutuşların sorunlarını tespit etmek 
amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) (2) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; önerge 500 kelimeden fazla olduğu 
için özetini okutuyorum : 

(1) 363 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir 
(2) (10/150) nolu Meclis Araştırması önergesi tutanağa eklidir. 

9 196 938 204 

368 424 222 895 

377 621 161 099 

376 175 952 687 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin politik hedefleri, ordusu ve ihtiyaçları büyük olduğundan, temel savunma sa

nayiini ve geliştirmesi gereklidir. Bunun için belli bir sanayi alt yapısı vardır. Ancak, yüksek 
teknoloji, modern yönetim teknikleri ve büyük kaynak gerektiren savunma sanayii alanında 
zaafları da vardır. Bu zaaflardan kurtularak başta NATO ülkeleri olmak üzere, diğer pek çok 
ülke arasında "sürekli alıcı" konumundan çıkılması için, gelişen teknolojilere adapte olabile
cek, dinamik ve modern savunma sanayii altyapısı teşekkül ettirilmelidir. 

15 Mart 1950 tarih ve 5591 sayılı Kanunla "Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat, 
araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla tesis, personel ve malzemeyi hazır bulun
durmak üzere" makine ve kimya endüstrisi kurumu kurulmuş, ve "her çeşit silah, mühimmat, 
patlayıcı madde, makine, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini kârlılık, verimlilik esasla
rını göz önüne alarak savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlamak ve ekonomik 
bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacı" ile yeniden teşkil edilmiştir. Anastatüsü 28.10.1984 
tarih ve 18559 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kurumun 18 fabrikası, 2 müessesesi, 1 işlet
mesi ve 2 bölge müdürlüğü, savunma sanayii alanında daha esnek, daha verimli ve rekabet 
gücüne sahip bir yapıya kavuşturulmak amacıyla holdingleşmeye yöneltilmiştir, 

Holdingleşme neticesinde kurumun fabrika, müessese ve işletmeleri, faaliyet konularına 
göre 19 anonim şirket halinde yapılandırılmıştır. 

MKE Kurumu 536 torna, 614 freze, 35 planya, 284 taşlama, 235 delici, 185 pres gibi tez
gâhların yanında daha birçok testere, bohrwerk, CNC, NC, kaynak, fırın, tesis, hat gibi maki
ne ve teçhizata sahip olup, saç tokasından sıhhî tesisat armatürüne, mobilyadan parke imalatı
na, makineli tabancadan çelik konstrüksiyona, çay paketleme makinasından hidrolik silindire, 
pik dökümden tinere, dizel motordan takım tezgâhına, tabancadan otomotiv dişlisine, barut
tan rokete birbiri ile ilgili veya ilgisiz bir yığın malı imal ederken, bir yandan da bünyesindeki 
fabrika, müessese ve işletmeleri şirketler şeklinde yapılandırmak için emek ve zaman harca
mış, bu arada çok büyük bir ihmale uğramıştır. 

Kurumun 2,5 trilyon liralık sermayesinin 2/3'ü ödenmeyerek darboğaza girmesine sebep 
olunmuş, bu arada 1985 yılından itibaren yurt içi satışlarda azalma görülmüş, 1985 fiyatlarıy
la satış 65 milyar TUden 1992 yılı sonunda 48.5 milyar TL.'ye düşmüş, neticede kurum 726 
milyar lira zarar etmiştir. 1985 yılında 18 000 olan personel sayısı da ağır Sanayi ve Otomobil 
Kurumundan katılan 2 500 kişiye rağmen 13 000 civarına düşmüştür. 

Savunma Sanayii alanındaki köklü kuruluş MKE, bu durumdayken, 3238 sayılı Kanunla 
kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı "emeklemeden yürümeye" çalışarak, inşaat şirketine, 
fabrikası dahi yok iken zırhlı personel taşıyıcısı imal ettirmeye kalkışmıştır. Dtğer taraftan, ge
nel bütçeye nazaran önemli bir yekûn tutan parasını faize vererek gelir elde etmeye çalışmıştır. 
Kuruluş Kanunu ile verilen "Mevcut Millî Sanayii, Savunma Sanayii ihtiyaçlarına göre reorga-
nize ve entegre etmek" görevini ihmal etmiş; teknoloji transfer etmeye çalışırken dışa bağımlı 
olmamaya özen gösterilmemiştir. 

Bu bakımdan, 23 fabrikada yaklaşık 1 000 çeşit malı üretmeye çalışan, istihdam yaratma
sı gerekirken gittikçe darboğaza giren makine ve kimya endüstrisi kurumunun yapısından, ya
tırımlarından, talep ve kapasite kullanımından, personel ve araştırma-geliştirme politikasın
dan kaynaklanan sorunları ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile olan ilişkileri ve bu Müsteşar
lığın faaliyetleri hakkında Anayasanın 98/3 ve TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddele
rine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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M. Sadık Avundukluoğlu Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale , Kırıkkale 

İbrahim Arısoy Etem Kelekçi 
Niğde Afyon 

M. Halûk Müftüler Mehmet Gözlükaya 
Denizli Denizli 

Ahmet Neidim Osman Seyfi 
Sakarya Nevşehir 

İsmail Amasyalı İsmail Köse 
Kocaeli Erzurum 

Mehmet Salim Ensarioğlu Bahattin Şeker 
Diyarbakır Bilecik 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Şimdi, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şe

ner'in, kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı iddiasıyla Sa
nayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/27) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 10.11.1993 tarihli 26 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, kasıtlı 
ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret 
Bakası Mehmet Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uya
rınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında iki seneden bu yana yaptığı kanunsuz, partizanca ve kasıt
lı tayin ve tasarrufları sebebiyle Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkında Anayasanın 
99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Abdüllatif Şener 
RP Grup Başkanvekili 

Sivas Milletvekili 
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Gerekçe : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına SHP Amasya Milletvekili Sayın Tahir Köse'nin tayininden 
bu yana geçen iki yıllık süre içinde, geriye doğru hiçbir dönemde görülmemiş boyutlarda bir 
kıyım gerçekleştirilmiştir, öyle ki, tek başına sekiz yıl iktidarda bulunan ANAP devresinde 
bile yapılmayan bu (Kadro Harekâtı) başladığı hız ile yalnız Bakanlık Merkez teşkilatında de
ğil, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarında ve birliklerde devam etmektedir. 

Bu kadrolaşma yıllarca devlete sadakat ve liyakatla ve büyük bir gayret ile hizmet etmiş 
her kademedeki personeli fevkalade mağdur etmiş ve etmektedir. 

Şu ana kadar hemen hemen bütün genel müdürler, genel müdür muavinleri, daire baş
kanları ile sanayi ve ticaret müdürleri vazifelerinden alınmış; ehliyetine, müktesebine bakılmak
sızın, partizanca ve mezhep ayırımı da titizlikle kullanılarak bu tayinler yapılmıştır. Odacı iken 
memuriyete geçirilmeler dahil bu tayin, nakil ve terfilerde gözetilen bu sübjektif kriterler, baş
langıçta kamufle edilirken, artık alenî olarak kullanılmakta sakınca görülmemektedir. 

Bakanlık personelinin °/o 60'ı yaklaşık değiştirilmiş olup, kıyıma uğrayanların sayısı 1 200'ün 
üzerindedir. Bakanlık aleyhine idarî mahkemeler ve Danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı 
alanlar kanuna karşı hile yoluyla bilhassa, ya tekrar tayin edilmekte, genellikle yıllardan beri 
tayin yapılmayan güneydoğu ve doğu illerine gönderilmektedir. 

Veya iki ayrı onay ile bilhassa il müdürleri göreve iade edileceği gün, başka bir veya birden 
fazla illerde geçici görev ile tavzif edilmekte, böylece memuriyetten ayrılmaya zorlanmakta ve 
aileleri perişan edilmektedir. 

Tayinlerde kesinlikle ideoloji ön plana alınmakta ve maalesef mezhepçilik güdülmekte, 
SHP fikriyatında olsa bile militan olmayanlar dışlanmaktadır. 

İnsan haklarına aykırı ve hukukî olmayan bu uygulama eşleri de çalışan ailelerin düzenini 
altüst etmekte olduğundan, personel, müktesebi ve eski hizmetlerine uymayan başka bir kad
roya nakline, çaresiz kalarak razı edilmektedir. 76 il müdürünün yarıdan fazlasının değiştiril
mesi durumun vahametini gözler önüne sermektedir. 

Sayın Bakan görüntüyü kamufle etmek için fevkalade kurnaz davranmakta, mesela, müs
teşarını değiştirmemekte, ancak işleri kendi tayin ettiği 3 yeni müsteşar muavini eliyle yürüt
meyi tercih etmektedir. 

Sayın Bakan, yakınlarına yer bulmak maksadıyla, iş hacmi artmak şöyle dursun, fonksi
yonsuz hale gelen Bakanlığa 5 inci müsteşar muavinliği eklemiş, diğer taraftan yeni genel mü
dürlükler ve daireler ihdas ederek yönetim kurulu üyeliklerinin sayılarını lüzumsuz şekilde ar
tırmıştır. 

Açıktan memur atamaları Başbakanlık Mart 1993 tamimi ile men edildiği halde, partililer 
veya yandaşlar birlik kadrolarına veya organize sanayi bölgelerine tayin edilip Bakanlıkta ça
lıştırılmaktadır. 

Parti kongresinden hemen önce alelacele çıkartılan bir onay ile, görev tahsisli lojmanlarda 
oturanların 5 yıl buralardan çıkarılamayacağı hakkında bir güvence getirilmiştir. 

MKEK'ye Başbakanlık emrine rağmen birçok açıktan atama yapılmış; liyakat aranmaksı
zın görevlendirilen eş dosttan bir kısmı, atamadan haberi olmadığı için bu lutfu iade edenler 
olduğu söylenmektedir. 

Yönetim kurulu üyeliklerine 233 Sayılı K.H.K.'ye aykırı yapılan atamalar mevcuttur. 
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Anlaşma yapılan ülkelere görevlendirilen kişilere, o ülke tarafından masraflarının karşı
lanması gerekirken, MKEK'den harcırah ödemeleri yapılmaktadır. 

Kırıkkale'de görevli Genel Müdür ve yardımcıları ve diğer bağlı kuruluşlar genel müdür
lerinin ev ve lojmanları Ankara'da olduğu için makam arabaları günde en az 350 km. gidip 
gelerek kaynak israfı yapılmaktadır. 

Sadece birer misal olarak arzettiğimiz bu kanunsuz ve keyfî davranışlar işbu gensoruyu 
zorunlu kılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile ilgili Bakana söz veri
lecektir. Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ye ilgili Bakan için 20'şer da
kikadır. 

Şu ana kadar söz alanların isimlerini okuyorum : Sayın Ahmet Remzi Hatip önerge sahi
bi olarak ve aynı zamanda Grubu adına konuşacaktır. Anavatan Partisi Grubu adına da Sayın 
Rauf Ertekin söz almıştır. Başka söz alan olmamıştır. 

Buyurun Sayın Hatip. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZt HATİP (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri ve Hükümetin temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı, Sayın Tahir Köse hakkında verilmiş olan gensoru önergesi üzerinde şahsım ve Refah 
Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Bendeniz, 10 sene Sanayi Bakanlığında ve onunlar beraber Devlet Planlama Teşkilatı Teş
vik Dairesinde çalışmış, bu camiayla haşır neşir olmuş bir arkadaşınız olarak, böyle birkonu-
da söz almamı şahsım için talihsizlik telakki ederken, anlatacağımız hadiseler sebebiyle, ger
çeklerin dile getirilmesi görevi bana verilmiş bulunduğundan, müsterih olduğumu da ayrıca 
ifade etmek istiyorum. 

Muhterem Bakan, bu göreve geldiğinden şu ana kadar, hiçbir iktidar döneminde görül
memiş olduğu tarzda bir kadro harekâtını Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, bütün hızı ve hış-
mıyla devam ettirmektedir; bu işlem, bürokrasiyi tahribe vardıracak ölçülerde, ideolojik, mez
hep ayırımına dayalı, sistematik ve sinsi bir şekilde, kademe kademe yapılmaktadır. 

Bakanlığın -gerekçede de söylendiği gibi- Müsteşar hariç, müsteşar muavinleri ve bir ikisi 
hariç bütün genel müdürleri, birçok genel müdür muavini ve daire başkanları, il müdürlerinin 
hemen hemen çoğu vazifelerinden alınmış, yerlerine, ehliyetine ve müktesebine bakılmaksızın, 
partizanca, mezhep ayırımını da titizlikle kollayan ideolojik ve keyfî tayinler yapılmış, halen 
de aynı kararlılıkla devam etmektedir. 

Bu tayin furyası, Anayasanın temel ilkeleri hiçe sayılarak, laiklik ilkesi çiğnenerek, mez
hep ve zümre farkı gözetilerek aynı şekilde yapılmakta ve sanayie bağlı KİT'lerde de devam 
ettirilmektedir. Şu ana kadar -işçi statüsünde olanlar hariç- en yüksek kadrodan en düşük kadroya 
kadar yaklaşık 1 200 kadroya tayin, nakil, azil ve sürgün muamelesi yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar bir ihtilal hükümeti bile bu şekilde davranmamıştır. 
Bununla da yetinilmemiş, bir yandan da, bağlı ve ilgili kuruluşlar tek bir genel müdürle idare 
edilirken, birçok genel müdürlüklere bölünmek suretiyle yeni yeni kadrolar ihdas edilmiş ve 
oralara da yandaşlar tayin edilmeye gayret edilmiştir, öyle ki, bu tayin ve nakiller sebebiyle 
bu KİT'ler çalışamaz hale gelmiştir. Diğerlerinden daha randımanlı ve koordineli çalışan Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu erozyona uğratılarak savunma sanayii fonksiyonunu yapa
maz durumda sokulmakta, âdeta devlet eliyle daha fazla zarar yapar hale getirilmektedir. 
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Ayrıca, Bakanlıktaki bu kadar tayin ve kadro çalışması, Bakanlığın esas fonksiyonlarını 
daha iyi yapar hale gelmesi için kullanılacakken, tecrübesiz, naehile kadrolara teslim edilmiş; 
sanayi ve ticareti yönlendirici, teşvik edici, geliştirici fonksiyonlarını, ağır sanayi ve yaygın sa
nayileşme alanındaki hamle gücünü artıracağına, bilakis, kaybettirilerek, öyle bir durum hâsıl 
olmuştur ki, Bakanlık, sadece küçük sanayi bakanlığı haline dönüşme tehlikesiyle yüzyüze gel
miştir. Çünkü, Bakanlık, yetersiz, hamle gücünden uzak, dar görüşlü, tecrübesiz kadrolar elinde, 
sanayileşmenin motoru olma fonksiyonunu tamamen yitirmiştir; kısa, orta ve uzun vadeli sa
nayileşme hedeflerinden tamamen uzaklaşılmış, ağır sanayi, savunma sanayii alanında hiçbir 
fonksiyon ifa edemez hale düşürülmüştür. 

Hal bu merkezde, iken, hedeflerinden sapmış, yetkileri alınmış, büyük kuruluşları başka 
bakanlıklara aktarılmış, küçültülmüş iki bakanlıktan icat edilmiş bulunan bu Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı, sanayileşme idealinden uzaklaştırılmış, mevcut tecrübesiz kadrolara bile fonksi
yonel bir çalışma alanı verilemezken, yandaşlara, sırf yeni kadrolar icat edebilmek için, müste
şar yardımcılıkları, genel müdür muavinlikleri artırılmış, maalesef bu, büyük bir iştahla de
vam ettirilmiştir. On senedir bir arada çalışan teftiş heyeti, 9 Eylülde, kanun hükmünde bir 
kararnameyle ikiye bölünerek, işte, sanayileşmeye yeni bir darbe vurulmak istenmiştir. 

Ayrıca, iki yıldır, tüketicinin korunması, antikartel, yaş meyve ve sebze halleri, fuar ve 
sergiler alanlarında yıllardır hazırlanmış bekleyen tasarılar kanunlaştırılamazken, bu hizmet 
konuları da, haksız, adaletsiz kadrolaşma hareketine alet edilmiştir. Şöyle ki : 9 Eylül Resmî 
Gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle, mevcut bu hizmet birimleri, tç Ticaret 
Genel Müdürlüğü bünyesinden koparılarak, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Mü
dürlüğü ihdas edilmiş, burada tam bir kadrolaşma çalışması yürütülmüştür. 

12 Eylül de, SHP kongresinden hemen önce, cumartesi pazar demeden, 1 genel müdür, 
2 genel müdür muavini, 4 daire başkanı, baskın tarzında, bu sakat kadro zihniyetiyle, alelacele 
tayin edilmiştir. Çok sayıda uzman da bu tayinlerden nasiplerini almaktadır. Bu sırada icra 
edilen SHP kongresinde, bu tayin edilenler gözle görülmüştür. 

19 Eylül tarihli kanun hükmünde kararnameyle ise, Sınai Mülkiyet Dairesi yerine, Patent 
Enstitüsü kurulmuş ve burası için de 107 kadro alınmış, bu kadrolara tayin edilenlerin dört 
yıl süreyle tayinlerinin başka bir yere yapılamayacağı esası getirilerek, hızla ve iştahla kadrolaş
ma hareketine girilmiştir, ki, bu Patent Kanunu, tıpkı Tüketici Kanunu gibi hâlâ gündemde 
beklediği halde, teşkilat kurmak öne alınmaktadır. 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmek karşılığında vereceği bir diyet olan, ecza fiyatla
rını üç dört misli artıracak olan Patent Kanununun Meclisten geçirilmesi vazifesini, işte bu 
kadrolaşan yeni enstitü yapacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu faaliyetlerde yüksek kademe idarecilerinden ve diğer memurlar
dan pek çoğu Danıştaya ve idare mahkemelerine başvurmuş, yürütmeyi durdurma ve iptal ka
rarları almalarına rağmen; son ana kadar bekletilerek, bunlar sanki uygulanıyormuş gibi gös
terilmiş; ama, anında başka uzak vilayetlere, bilhassa doğu ve güneydoğu vilayetlerine, sürgün 
tarzında, geçici görevler verilmek suretiyle kazanın iradesi hiçe sayılmış ve aynı tür keyfi uygu
lamalara devam edilmesi alışkanlık haline getirilmiştir. Keyfi idareyi ve tasarrufları alışkanlık 
haline getiren Bakanlığı, artık Danıştay da iyice tanımıştır ve Danıştay nezdinde, bu Bakanlık 
hakkında belli bir kanaat hâsıl olmuştur. 

Yapılan tayinlerden bir tanesi de -keyfîliğin ifadesi bakımından arz ediyorum- Sanayi ve 
Ticaret Bakanının hele hiç yapmaması gerektiği halde, sivil hayatında iş yaptığı şahısların, 
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kritik ve büyük genel müdürlüklere, çok az devlet tecrübesi olduğu veya hiç tecrübesi olmadığı 
halde, sözleşmeli olarak, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür vesair unvanlarla tayin 
edilmesidir. 

Organize sanayi bölgelerinde ve küçük sanayi sitelerinde görevli kişiler, arabalar ve mas
rafları oradan ödenmek suretiyle gene merkezde çalıştırılmaktadır. Tam 13 eleman, 4 şoför bu 
şekilde istihdam edilmekte, bir taraftan da organize sanayi ve küçük sanayi sitelerinin inkişafı 
umut edilmektedir. Bu makam arabası saltanatı nasıl bir şeyse, her makam sahibinde var mıdır 
bilmiyorum; maalesef, bir özel şirkete ait 500 SEL Mercedes marka otomobil bakan tarafın
dan uzun müddet kullanılmış, masrafı söz konusu olduğu zaman iade edilmiş; ama, aynı şir
ketten Toyota marka bir otomobil yine makamda kullanrlmaktadır. 

Her yıl beş altı kez, "görgü bilgi artırma seyahatleri" namı altında, yurt dışına sekiz on 
kişilik heyetler gönderilmektedir. Bu seyahatlere genel müdürler, yardımcıları, daire başkanla
rı, gözde elemanlar ve il valileri gönderilmektedir. Bu gidenlerin masraf ve harcırahları da or
ganize sanayi bölgelerinden ödettirilmektedir, Yurt dışı fuarlarına da yine yandaşlar gönderil
mekte, konuyla ilgili ehliyeti ve alakası olmayan kimseler vazifelendirilmektedir. 

Ayrıca, bu tayinlerde, tayinlerinde sakınca olduğu dosyalarında gösterildiği ve "birtakım 
yüksek üst düzey memuriyetlere getirilmeleri sakıncalıdır" diye Başbakanlıkça istihbarî bilgi
ler olduğu halde, bunlar pervasızca tayin edilmişlerdir. 

Bütün bu yukarıdan beri bahsedilen tarafgirane hareketler, tayin ve iddiaların incelenip 
tahkik edilebilmesi, memleketimizin ve bölgemizin sanayiini ilerletmek hedeflerinin gerçekleş
tirilmesi ve topyekûn kalkınmada önemli olan bu Bakanlığın yürütmesi gereken hamlelerimi
zin hedeflerinden saptırılmasının engellenmesini bir an evvel durdurmak ve bu yoldaki politi
kaların da tespiti için, Sanayi Bakanı hakkında vermiş olduğumuz gensorunun kabulünü iste
mekteyiz. 

Bu söylediklerimi, şimdi, merkezî teşkilattan başlamak üzere misallendirmek istiyorum. 
Vaktimiz çok dardır, verdiğim hadiseler sadece bir misaldir; gensoru kabul edildiği takdirde, 
bunları detaylarıyla vermemiz ve kapalı geçilenlerin isimlendirilmesi mümkün olacaktır. 

İçişleri Bakanlığından bir kimse Bakanlığa müşavir olarak alınır ve kendisi personelden 
sorumlu bir müsteşar yardımcısı yapılmak üzere, Kâmil Şener isimli Müsteşar Yardımcısı göre
vinden emekli olmaya zorlanır; ayrılır ve böylece Erol Arıkan isimli zat, Müsteşar Muavinliği
ne getirilir, özel bir komisyon kurulur, dosyalar elden geçirilir ve bu kanaldan tayinler "Beyaz 
formül" usulüyle yürütülür. 

Ergun Bulut isimli Müsteşar Yardımcısı, yerine Ersen Yavuz getirilmek üzere görevinden 
alınır. Nevzat Cizre isimli Müsteşar Yardımcısı da görevinden alınır, yerine hemen Sedat Balak 
tayin olunur. Hemen aleyhte dava açar, mahkeme kararıyla yerine oturur. Bunun üzerine, Se
dat Balak için, hemen, özel bir müsteşar yardımcılığı kadrosu ihdas edilir. İki sene böyle idare. 
edilirken, hikmetinden sual olunmaz ve 21 Ekim tarihinde bu Sedat Balak, Müsteşar Muavin
liğinden alınır, Tansu Çiller imzasıyla ve bir müşterek kararnameyle. Hemen üzerinden beş gün 
geçmeden, -bu sefer 25 Ekim tarihli Resmî Gazetede görüyoruz- bu Sedat Balak Beyefendi, 
Necmettin Cevheri Beyefendi Başbakan Vekili iken, yeni bir kararnameyle Müsteşar Yardımcı
lığına tekrar getirilir. 

Bu kadar keyfîlik hiçbir idarede görülmemiştir muhterem Meclis üyeleri. 
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tşte böyle bir durumda, Nevzat Cizre'nin yerinde oturmasından rahatsız olan Sayın Ba
kan, üzerine bir müfettiş gönderir, tahkikat başlar ve neticede "görevinden alınmasını icap et
tirecek bir husus yoktur" diye rapor alınınca, bu müfettiş, vazifesinden alınır ve başka yere verilir. 

Aydın Emre isimli kişi, APK Kurul Başkanıdır ve Bakanın ilk hedef olarak seçtiği şahıs
lardan birisidir, tik iş olarak, onu müşavirliğe almıştır; fakat, bu zat açtığı davayı kazanmıştır 
ve Danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bunun üzerine, kendisi görevine usulen 
iade edildiği gün bir onayla Ergani Çimento Fabrikasında geçici görevle vazifelendirilmiştir. 
Bu onay da idarî mahkeme tarafından iptal edilince, bu sefer üçlü kararnameyle kendisi yerin
den alınmak istendiyse de, Cumhurbaşkanı bunu geri çevirmiştir. Bununla iktifa edilmemiş, 
tekrar üçlü kararname yollanmış, bu seferde Başbakan geri çevirmiştir. Son olarak Sayın Cin-
doruk Cumhurbaşkanı Vekili ve Sayın İnönü de Başbakan Vekiliyken, bu zat, tutulmuş, baş
müfettişliğe getirilmiştir; gene dava açılmış ve kazanılmıştır. Şu anda, Bakanlık, ne yapacağını 
şaşırmış vaziyettedir. 

"Bu işler niye yapılıyor?" diye düşünülünce, bir de bakıyoruz ki, bu zatın yerine verilmek 
istenilen kişinin Dil Tarih mezunu bir tarihçi olduğu anlaşılıyor; bunun için bu işler yapılmaktadır. 

Doktor Ilter Serim, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürüdür, 30 senelik hizmeti 
vardır, yetişmiş bir elemandır; 2 lisan bilir, 9 tane kitabı, 60 tane makalesi vardır; Devlet Plan
lama Teşkilatında 6 ana sektörün sorumlusu olarak senelerce çalışmış ve dövme sanayiinde 
isim yapmış, KÜSGEM'e yıllarını vermiş, teşvikte binlerce dosya ile Anadolu'nun sanayileş
mesinde büyük özveri göstermiş bir kimsedir. 

Bu sıfatlarıyla, eski ismi Bilim ve Teknoloji Dairesine Başkan, sonra da Genel Müdür ya
pılmışken, bir zoraki soruşturmayla görevinden alınmıştır. Yerine kim getirilmiş, biliyor musu
nuz? 10 Kasım tarihli Resmî Gazetede görüyoruz, Türkiye Kömür İşletmelerinden düz bir mü
hendis... Bu zat, Sayın Bakanın sırf arkadaşı diye bu göreve getirilmiştir. 

Bilim, teknoloji, sanayi, yönetim(!..) Bu kadar ehemmiyetli bir yerde, bunlar hiç aranma
maktadır. Yardımcılığına da bir jeolog getirilmiştir. Demek ki, bu İktidarın sanayileşmeden 
anladığı, tam tersine, memleketin sanayileşmemesi için bir kadro meydan getirmektir. 

Teşkilatlandırma Genel Müdür ve yardımcıları görevlerinden alınmıştır. Genel Müdür Yar
dımcısı Şükrü Yorgancı, yerine Bakanın bir yakınının tayini için önce müşavirliğe atanır; fakat 
Başbakanlık bunu reddeder. Bu sefer, tutulur, "Başmüfettiş" sıfatıyla -eskiden Teftiş Heyeti 
Başkanı olduğu için- kendi emrinde çalıştığı, üstatlığını yaptığı kimsenin maiyetine gönderilir 
ki, bu zat, Devlet Planlama Teşkilatında da uzun müddet çalışmış ve AŞOT Genel Müdür Ve
killiğinde bulunmuştur. 

ALI İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Bunları zamanında niye söylemediniz?! 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — İç Ticaret Genel Müdürü vazifesinden alınmış. 
Tevfik Türkmen isimli zat Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanıdır. Bu, çok enteresan; taşrada 

oturduğu bir gün, bir isnat üzerine, hakkında soruşturma açılmadan, kendisinin haberi de ol
madan, Sayın Bakanın bir beyanıyla itham edilmiş ve görevden alınmıştır. Arkasından da 5 
şube müdürü görevinden teker teker alınmış. Neticede, vazifeli 2 müfettiş "görevine iade edil
mesi gerekir" diye rapor vermiş; bu sırada, Danıştay da bu kararı iptal etmiş olmasına rağ
men, görevine iade edilmemiş; APK uzmanlığına, neticede müşavirliğe razı edilmiş, yani pes 
ettirilmiştir. 

İsmet Conkar, Tüketiciyi Koruma ve İç Piyasa Daire Başkanı iken, durup dururken Siirt 
İl Müdürlüğü emrine verilmiştir. Görüşü ne olursa olsun, bütün personel bu tayine şaşırmış 
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ve üzülmüştür. Bu zat, Küçük Sanatlar Dairesi Reis Muavinliği ve Vekilliği de yapmış ve pek 
çok komisyona başkanlık etmiştir. Savunma Sanayii, Avrupa Topluluğu tüketicinin korunma
sı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi komitelerinde başkanlık yapmıştır; tüketiciyi koruma, 
antikartel, haller yasalarının tasarılarında da büyük emeği geçmiştir. 

Enteresan bir misal daha : Nazım Günaydın, kanunen engelli bir durumdadır; 1981-1982'de 
Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından görevine son verilmiştir; ama, Sayın Bakan, 
bu zatı, çok önemli bir mevki olan Bağlı Kuruluşlar Daire Başkanlığına getirmiştir. 

Lise mezunu bir zat vardır. Bu zat, SHP'den aday olmuş, kazanamamıştır. ANAP zama
nında cezaen Adana'ya sürülür. Sonra, her nasılsa Ankara'ya geri döner, SHP'den yeniden aday 
olur; gene seçilemez; ama, tç Ticaret Genel Müdürlüğünde Daire Başkan Vekilliğine getirilir. 

Bu misalleri uzatmak mümkündür. 
Şu elimde gördüğünüz telefon rehberi, Bakanlıkta kullanılan rehber... Sayın Bakan vazi

feye geldikten sonra aradan geçen iki sene zarfında bu rehberdeki isimler acaba nereye gitmiş
tir? tşte, işin vahametini bu misal gösterir. 

ti müdürlülerine gelince : 
Bunların yandan fazlası yerinden alınmıştır. Bunlardan sadece iki üç tanesi hakkında mü

fettiş raporu vardır. Diğerleri SHP örgütünün isteği ve meşrep farklılıkları dolayısıyla görevle
rinden alınmışlardır. 

Kütahya ti Müdürü Hasan Çelebi, SHP ti Başkanının isteği üzerine Bitlis'e sürülmüştür. 
Bu zatın rapor alması bile, Sedat Balak tarafından engellenmek istenmiştir. 

Edirne ti Müdürü Tevfik Burdurlu, SHP ti Başkanı, Merkez tlçe Başkanı ve SHP'li Bele
diye Başkanının resmen yazılı müracaatı üzerine görevinden alınmıştır. Bu yazı, Sanayi Bakan
lığı arşivine 24 Ocak 1992 tarihinde girmiştir. Hatta, bu mektup ve akabinde yapılan muamele 
gazetelere düşmüş, Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Vardar bunu konu eden makaleler 
yazmıştır. Ne olmuştur? Bu mektupta yazılan emir üzerine Bakan tarafından görevden alın
mış, gene bu mektupta tarif edildiği üzere, gene mektupta yazılan bir sayın mühendis önce 
şube müdürlüğüne, sonra da il müdür vekilliğine getirilmiştir. 

Misal olarak arz ediyorum : Çanakkale ti Müdürü İsmail üzcan merkeze mühendis ola
rak alınır. Durdurma kararı üzerine iade edildiği gün Adıyaman'a geçici görevle sürülür. Tek
rar iptal kararı alır; ama bu sefer de hakkında soruşturma açılır. 

Adana ti Müdürü görevinden alınır, yerine Aydın'dan bir şube müdürü atanır, ti Müdürü 
durdurma kararı alır, makamına iade edilir; yerine gelen zat Mersin'e müdür muavinliğine gön
derilir, kendisi de güneydoğu illerine geçici görevle gönderilir. Birer aylık süreyle yapılan bu 
muamele elan devam etmekte, yani her seferinde, Mersin'den bu zat yerine vekâletten getiril
mektedir ve bu işler birer hafta arayla yürümektedir. 

Eski Gaziantep İl Müdürü iken, ANAP adaylığından sonra Mersin ti Müdürlüğüne veri
len Mustafa Yıldız isimli zat, SHP - DYP Koalisyonu olunca, Çankırı iline şef olarak sürülür, 
oradan da Diyarbakır'a şef olarak sevk edilir. 

ti müdürlüğüne en yakın seviyelerdeki elemanlar durup dururken, "şef", "mühendis" un
vanlı kişiler il müdürlüklerine getirilmektedirler. Bunlardan Kırıkkale, Sakarya, Gaziantep ti 
Müdürlüklerine -Başbakanlık istihbaratından alınan bilgilerine göre- "üst düzey yönetici 
olamaz" notuna rağmen tayinlerinin yapılması, nasıl izah edilebilir?.. 

Yönetim kurulu üyeliklerinin ve genel müdürlüklerinin tamamı değişen KİT'lere gelince: 
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Hasan özcan isimli bir zat vardır, şube müdürüdür ve bulunduğu yerde -ihaleler sebebiyle-
görevinde bulunması sakıncalı görülerek görevinden alınmıştır. Bu zat, Sayın Bakan tarafın
dan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ETAĞ Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Çukobirlik, TA
RİŞ, Asil Çelik, tGSAŞ, TAKSAN gibi kuruluşların genel müdürleri yerlerinden alınmış ve 
Sayın Bakanın, yukarıda arz ettiğimiz kıymet hükümlerine göre, yerlerine yeni kimseler geti
rilmiştir. 

Burada enteresan bir misal arz etmek istiyorum : TARİŞ Genel Müdürü hakkında, SHP 
- DYP Koalisyonunda, yan yana oturan iki bakan birbirine girmiştir; fakat, mesele sadece mü
nakaşadan ileri gitmemiştir. 

Ne görüyoruz? Sağlık Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu, 12 Kasım 1992 tarihinde, Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, TARİŞ Genel Müdüründen bahsederek şunları söyle
miştir: "Bu zat, TARİŞ'i tanımaz, kendisini ziyaret ettiğimizde, hakarete varan muameleler 
yapar... İşe gelir gelmez, muameleleri yüzünden, delegelerle ve seçilmiş kişilerle mahkemelik 
olmuştur. Tam 12 tane fabrika müdürünü görevinden almıştır. Bütün kadroyu değiştirmiştir; 
personel müdüründen santralctya, şoföre kadar bu kıyım devam etmiştir. TARİŞ, üreticiye bor
cunu ödeyemezken, buraya son bir ay içerisinde 110 yeni işçi alınmıştır. Bunlar, 1980 öncesinde 
anarşiye bulaşmış ve TARİŞ'i yakmış kişilerdir." 

Bunu bir bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, mukaddema bakan olan Sayın Tahir Köse 
Beye söylüyor. 

Başka bir misal daha veriyor ve diyor ki : "Sosyaldemokrat Halkçı Parti İzmir Konak 
İlçesi eski Başkanı, TARİŞ Genel Müdür Muavinliğine getirilmiştir, ama Genel Müdür ve di
ğer ilci genel müdür yardımcısı tarafından, bu zat, TARİŞ yönetiminden dışlanmıştır. Niye, bi
liyor musunuz?. Çünkü, bu zat, SHP'li olduğu ehalde, onlara göre daha az solcu olduğu için 
tamamen dışlanmıştır." 

Muhterem arkadaşlarım, işte iki bakanın birbirine sözleri... 
Mahkime Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün başında çok kıymetli bir ele

man vardır; Mehmet Hilmi Güler vardır... Sayın Bakan göreve gelir gelmez görevinden alınmış 
ve yerine, serbest çalışan, Bakanın mektep arkadaşı Mehmet Emin Gök getirilmiştir. Bu zatın, 
Ostim'de, MKE'nin sipariş vereceği işleri yapan atölyeleri vardır... Menfaat birleşmesi olduğu 
düşüncesi üzerinde niçin durulmasın?! 

Ziyaettin Tokar isimli bir zat, Konya'da TÜMOSAN Genel Müdürüdür. Bu vazifeye ANAP 
iktidarının son zamanlarında getirildiğinde, derhal mevcut grevi kırmış, çalışmayan traktör üni
tesini çalışır hale getirmiş ve yeni HUkUmete verdiği brifingde de, "bana yardım edin, bana 
işletme sermayesi verin, ben size 30 bin traktör teslim edeyim" demiş; fakat görevinden alınmıştır. 

SEKA Genel Müdürlüğüne de bu şekilde bir arkadaş getirilmiştir. , 
Şeker Şirketi Genel Müdürlüğüne, hiçbir devlet tecrübesi olmadığı halde, özel bürosun

dan başka bir işi olmadığı halde -Bakanın sınıf arkadaşı olmasından başka bir sebep yoktur-
Bakanın mutemedi olduğu için, Erdoğan Ertekin isimli zat getirilmiştir. 

Sayın Bakan, bunu bir misal olarak veriyorum; diğer bütün KİT'lerdeki durum böyledir, 
Şeker Şirketinin 5 genel müdür yardımcısından 4'ü görevinden alınmıştır. Bu göreve getirilen
lerden birinin durumu enteresandır: Kendisi bir şube müdürüyken, meşrep beraberliği sebebiy
le, direkt genel müdür yardımcılığına çıkarılmıştır. 
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Muhterem arkadaşlar, her müessesenin bir geleneği vardır, teşekkül etmiş kanunî bir sis
temi vardır; bu şekilde, birdenbire, astronomik yükseltmelerle mevkiler değiştirildiği için, Şe
ker Şirketinin geleneği altüst olmuş, bir aile düzeni içinde çalışan elemanların bütün şevki kı
rılmıştır. 31 fabrika müdürü tamamen değiştirilmiştir. 100 fabrika müdür yardımcısının 75'i 
değiştirilmiştir. 500 fabrika elemanının da yerleri değiştirilmiştir. Hatta, Bakan, hızını alama
mış, kendi tayin ettiği 4 fabrika müdürünü de, beş altı ay sonra, SHP teşkilatının işçi alımları
na karışmasını engelledikleri için, görevden almıştır. Gönderilen 8 tane kadro sebebiyle, "Er
zincan'da mezhep ayrımına göre işe adam alınıyor" diye gazetelerde bu iş dile düşmüş, halk 
galeyana gelmiş, bu sefer, bu yeni gönderilen kadrolara işçi alımından vazgeçilmiştir. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) ~ Yalan, yalan! 
AHMET REMZt HATİP (Devamla) — Ayrıca, 4 fabrikaya, müdür yapılmak için, kendi 

yandaşları, önce uzman kadrosuyla atanmışlar, hemen arkasından müdür muavinliğine getiri
lip, sonra da müdürlüğe yerleştirilmişlerdir. 

Yetmiş yıldır hiçbir iktidarın yapmadığı bir tarzda, Şeker Şirketinin gelenekleri ayaklar 
altına alınmıştır. Resen emekliye sevk edilenlerden iptal davası açan ve davayı kazanan Şeker 
mensupları, şeker fabrikası olmayan Mardin ve Şanlıurfa İl Sanayi Müdürlükleri emrine gön
derilmişlerdir; sözde geçici; ama, sürekli olarak(!) 

Başbakanlık, yakın zamanda, personel alımını durdurma hususunda bir tamim çıkarmış
tır. Bu genelgenin neşrinden üç gün evvel -ne kadar da tesadüf- tam 300 işçi, alelacele, hem 
de belli kişilerin yakınları olmak suretiyle, tayin edilmiştir. 

Şimdi aldığım bir habere göre, şeker kampanyası neredeyse bitecek, ama hâlâ pancar işçi
si alınmaktadır. İşte, Kahramanmaraş'tan gelen haber budur. 

Pankobirlik dramına gelerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yüzde 50'den fazla hisse
si kooperatif ve çiftçilere ait olan 5 fabrikadan 3'ü (Konya, Amasya, Kayseri) Pankobirlik'in 
ısrarlı çalışmalarıyla özelleştirilmiş ve hepsi rasyonel çalışmaya ve kâr etmeye geçmişken, Sa
yın Bakan, diğer iki fabrika olan Adapazarı ve Kütahya'yı, Pankobirlik'in ısrarlarına rağmen, 
tam tersine, özelleştirme değil, devietleştirmiş ve bağlı kuruluş haline getirmiştir. 

Ankara Ticaret Mahkemesi, açılan dava sonucu, çiftçinin kendi malı ve parasını gasbeden 
bu tasarrufu iptal etmiştir. Şimdi sahipsiz hale gelen bu iki fabrika, Sayın Bakanın himmetiyle, 
1 tirlyondan fazla zarara girmiştir. Sırf bu hadise bile, gensoru açılması İçin kâfi gelebilir. 

Bu fabrikaların özel sektöre verilmemesi, işçi alımlarında, kadrolaşmada, Bakanın söz sahibi 
olmasının devamını temin içindir. Nihayet, Pankobirlik fabrikalarında işçi alımları iktidarın 
sultasından kurtulmuştur, Buna bir tepki olarak, Sayın Bakan, 1,5 milyon üreticisiyle, devlete 
yük olmaksızın hizmet eden Pankobirlik'i yıkmaya kararlı olarak bu yıl, pancar alım kararın
dan kaynakta kesilen ortaklık paylarının alınması hükmünü çıkarmıştır. 

Kooperatifçi Sayın Başbakan Yardımcısı nerede?! Kooperatifçiliğe gönül verdiklerini kür
sülerden ifade eden sayın SHP'Ii milletvekili kardeşlerimiz nerede?! 

Bu acayip uygulamayı, ibretle, sizlere takdim ediyorum. 
Muhterem Başkan, değerli üyeler; bütün bu anlattıklarımız birer örneklemedir. Tüm söy

lediklerimizi örneklemek mümkün olduğu halde, zamanımızın darlığı yüzünden bunu ya
pamadık. 

Pek çok genel müdürlük, bağlı kuruluş ve fabrikalarda durum aynıdır. Bu tasarruflardaki 
kusur, kasıt ve kanunsuzluklar ortaya çıksın ve bu güzide Bakanlıkta olan bitenler su üstüne 
çıkarılsın diye bu gensoruyu vermiş bulunuyoruz. 
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Liyakat, tecrübe ve deneyimleri dikkate alınmadan yapılan bütün bu tayinlerle, kıymetli 
elemanların yaprak gibi oraya buraya savrulması sonucunda Bakanlık bünyesinde büyük bir 
tahribat yapılmış ve düzen altüst olmuştur. 

Mezhep ve meşrep bağı mutlaka ön plana alınarak, maalesef, bölücülük yapılmış, laikliğe 
aykırı bir tutum sergilenmiştir. 

Köklü müesseseler, eşe, dosta; sınıf, meslek ve iş arkadaşlarına keyfî olarak teslim edil
miştir. İnsafsızca ve koyu bir partizanlık örneklenmiştir. 

tşte, bu durumların aydınlığa kavuşmasının, bizzat İktidar kanadında olan sayın partile
rin milletvekillerince de benimseneceğinden emin bulunuyoruz ve gensorumuzun kabulü istir-
hamıyla hepinizi saygıyla selamlıyoruz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rauf Ertekin. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hakkında, Anayasanın 99 uncu ve içtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılması için, Sayın Abdüllatif Şener ve arkadaşla
rının verdiği önerge üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu önergede, Sayın Bakanın yaptığı, kanunsuz, partizanca, kasıtlı tayin ve tasarruflar söz 
konusudur. 

Hatırlanacağı gibi, geçen yasama döneminde de, yine Sayın Bakana yönelik olarak, Ana
vatan Partisi istanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşımızın imzasıyla; ayrıca, 
yine, Anavatan Partisi İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen ve 30 arkadaşımızın imza
sıyla verilmiş iki ayrı gensou önergesi görüşülmüş; fakat, Koalisyon ortağı partilerin üyesi ar
kadaşlarımızın oylarıyla bu önergeler reddedilmişti. 

Bunlardan, Sayın Maruflu'nun 16.6.1992 tarihinde görüşülen önergesinde, Sayın Baka
nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bağlı kuruluşlarına atadığı kişilerin usulsüz ihale ve hu
kuk dışı uygulamalarıyla devleti zarara uğrattığı; Sayın Yücelen'in 7.10.1992 tarihinde görüşü
len önergesinde ise, haksız tutum, uygulama ve atamalarla devletin zarara uğratılması söz ko
nusuydu. 

Değerli milletvekilleri, bugün gelinen noktada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında hiçbir şey 
değişmemiştir; çünkü, verilen önerge onu gösteriyor. Bilakis, şartlar ve personel üzerindeki bas
kılar ağırlaşmış. Yani, Sayın Bakanın uslandığı falan yok ve böyle giderse uslanacağı da yok!.. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bakanın uslanması ne demek?! 
M. RAUF ERTEKlN (Devamla) — Aynı Sayın Bakanımıza, iki yasama döneminde üç 

gensoru önergesi verilmiş ve bu hususları dile getiren iki gündem.dışı konuşma yapılmış... Ola
cak şey değil!.. 

Sayın Başkan, değerli milletekilleri; sekiz yıllık Anavatan İktidarı döneminde, bizi, her 
fırsatta, yolsuzluklarla ve haksızlık yapmakla suçlayan sözümona sosyal demokrat bir parti
nin üyesi Sayın Bakanın düştüğü bu duruma üzülmemek elde değil(!) 

Cumhuriyetimizin 70 inci yılını idrak ettiğimiz şu günlerde, ülke, bir yandan bölücü terör
le mücadele ederken, ekonomi tıkanma noktasına gelmişken ve milletin devletine olan güven 

— 331 — 



T.B.M.M. B : 28 16 . 11 . 1993 0 : 1 

duygularının zedelenme tehlikesi mevcutken, sanki Türkiye'de başka hiçbir mesele yokmuş gi
bi, keyfî ve kastı bir kadrolaşma hareketi yaşanmaktadır. Silahlı terörün yanına bir de bürok
raside estirilen terör eklenmiştir. 

tş, kuralıyla, düzen ve intizam içerisinde yürütülememektedir. İşini bilen, tecrübeli, liya
kat ye sadakat sahibi personel, tayin ve sürgün edilmekte; yerlerine, sadece siyasî birtakım va
sıfları göz önünde tutularak seçilen personel atanmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ye
ri değiştirilen personelin yüzdesi, yüzde 60'lara varmıştır. Böylece aileler mağdur edilmektedir. 

Sayın Bakan, partili yandaşlarını arpalıklara yerleştirmek için, bağlı ortaklıklar ve birlik 
iştiraklerindeki tüm üyelerin görevlerine son vermiş, buralara partilileri yerleştirmiştir. Çok geç
meden bazı partililer Cumhuriyet Halk Partisine geçince, bunlar da tek tek görevlerinden alın
mış, yerlerine yeni yandaşlar atanmıştır. 

Birlik ve iştiraklere yerleştirilen yandaşlar huzur haklarını az bulunca artışlar otomatiğe 
bağlanmış, iki yıl evvel 500 bin lira olan birlik yönetim kurulu huzur haklan 4,5 milyona yük
seltilmiş, personeline maaş ödeyemez duruma gelen kuruluşlar, her bir üyeye milyonlar öde
mek durumunda bırakılmış, birliklerin sadece yönetim kurulu üyelik giderleri, yıllık 15 milya
ra ulaşmıştır. I 

Birlik genel müdürlüklerine partizanca atamalar yapılmıştır. Her biri milletvekili adayaı 
olan bu politikacı genel müdürler seçimlere hazırlanmakta ve delegeyi memnun edebilmek için 
birlikleri insafsızca kullanmaktadırlar. Bu kişiler, Bakanlık hiyeyarşisinin altını üstüne getir
mişlerdir. Bakanlık bürokratları birliklere emir veremez hale gelmiştir. Bakanlığın, politik ata
ma talebi için gelen partililer dışında, uğrayanı, arayanı kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, 13 tarım satış kooperatifi ve birliklerinde uygulanan 3186 
sayılı Kanunun U inci maddesine dayanarak Sanayi ve ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
konulan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Personel Yönetmeliğinin bazı maddelerini siz
lere okumak istiyorum. 

Bu maddelerden; madde 66'da, "Kooperatifler, birlikler ve bağlı işyerlerinde çalışan per
sonel, geçici de olsa başka bir işle uğraşamaz", madde 69'da ise, "Personel, görevinde, taraf
sızlığı hususunda tereddüt yaratacak şekilde siyasî eğilimini açıklayamaz, siyasî nitelik ve amaçlı 
faaliyette bulunamaz" deniyor. 

Bu madde hükümlerine rağmen, şu anda birliklerde çalışan personelden Bakanlığınız dö
neminde atanan arkadaşlar açıkça siyasetle uğraşmaktadır ve halen, resmen parti yöneticisi 
konumunda bulunan veya aktif siyasetle uğraşan bazı kişilere, çiftçinin malı olan birliklerden 
maaş ödenmektedir, örnek vermek gerekirse. Adana Karataş SHP ilçe Başkanı Saadet Kurta-
ncı'nın, Adana Tufanbeyli SHP ilçe Başkanı Veli Cağın'ın ve Adana Seyhan SHP ilçe Başkanı 
Abdullah Kolcu'nun Çukobirlik personeli oldukları ve birlikten maaş aldıkları bir gerçektir. 

Bununla da yetinmeyen Sayın Bakan, gerek Bakanlığı ve gerekse birlikleri, akraba şirketi 
haline dönüştürebilmek için, kendi akrabalarından sonra, eşinin akrabalarını da, yönetim ku
ruluna; genel müdür gibi üst düzey bürokratların akrabalarını da, Başbakanlığın, personel alı
mına ilişkin yasaklama genelgesine rağmen, eski tarihli atama kararlarıyla, muhtelif görevlere 
tayin etmek suretiyle, Sayın Çiller'in genelgesini hiçe saymakla kalmamış, bir önceki Hükü
met Programının 32 nci sayfası beşinci paragrafında, "Tarım ürüteicilerinin kurdukları koo
peratifler ve üst birlikleriyle bunların sahip olduğu tesis ve işletmelerin, gerçek sahipleri olan 
üreticiler tarafından işletilmeleri sağlanacaktır" şeklindeki cümlede ifadesini bulan o günkü 
Başbakanımız Sayın Demirel'in yazılı vaatlerini de ayaklar altına almıştır. 
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örnek olarak, elimdeki belgeden, son on onbeş gün içinde atanan şu isimleri sayabilirim: 
Aylin Özbek, ziraat mühendisi; Şeker Fabrikası Müdürü Asım Özbek'in kızı. 
Ayşegül Boyacıoğlu, ziraat mühendisi; tdarî İşler Dairesi Başkanı Necati Boyacı oğlu* nun 

kızı... 25.10.1993'te atanmış bunlar. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) ~ Onlar vatandaş değil mi? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Bakın, hukukun üstünlüğüne inanan, vatandaşları eşit 

tutan bu zihniyet, eğer, hiç kimseye haber vermeden, Başbakanın atama genelgesine, yasakla
masına rağmen bunları atıyorsa, bunun altında art niyet aramak lazım. 

Siz de$il miydiniz, iktidara gelmeden, "Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü" diyenler?!. 
Ama, maalesef... Bir sürü ziraat mühendisi çocuğumuz var bu memlekette; 15 bin, 20 bin tane 
ziraat mühendisi açıkta beklerken, böyle, açıktan, gizli saklı atamalarla bir yere varmak müm
kün mü?! 

Şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım : İki siyasî partinin de birbirinden farkı 
yok; ikisi de aynı şeyi yapıyor. Ne yazık ki, bu gensoruyu -Sayın Tahir Köse'ye gensoru önerge
si iki yıldır veriliyor- esasında, tüm bakanlar için, bu Koalisyon Hükümeti için vermek lazım. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında, Ulaştırma Bakanlığında, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığında yapılmayan yok ki... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Vaktiyle sizi de çok görmüştük... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Dinime küfreden bari Müslüman olsa! 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Başbakanlığın, açıktan atamayla ilgili genelgesinden 

sonra, geriye dönük tarihlerle yapılan atamalar bunlar(!) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)— Siz öğrettiniz bunları, siz!.. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Biz öğrettik diye bunları yapmak zorunda değilsiniz. 

Vatandaşa vaatleriniz öyle değildi. 
Bakınız, iki yıl geçti, iki yıl... Yolsuzluk iddiaları, talan iddiaları, rüşvet iddiaları diye ik

tidara gelen bu Koalisyon Hükümetinin her iki kanadı da, yolsuzluk denizinde boğuldu... 
Hukukun üstünlüğü diyorsunuz da, niçin İstanbul Belediye Başkanını, yargıya gittiği hal

de, görevinden almıyorsunuz?! Bunları sorarlar size, bunları sorarlar! 
Değerli arkadaşlarım, bu arada, SHP'nin tüm üst düzey parti yöneticilerini, Bakanlığın

da resmî görevlere getiren Sayın Bakan, mahallî seçimlerde aktif görev isteyen bu sözde bürok
ratlara, seçilme ve ekiplerini muhafaza fırsatı verebilmek için, 18.10.1993 tarih -belki Doğru 
Yol Partili arkadaşlarımızın da haberleri yoktur, bunlara da bakın; çünkü, seçimlere sizinle 
beraber girmeyecekler, size rakip olacaklar- ve 21732 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 93/4838 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Anasözleşmesine bir 
bent ekleterek, siyasî gelişmelere göre inisiyatifi elinde tutabilmek için, genel kurul toplantıla
rını altı aya kadar erteleyebilme yetkesini vermiştir. Bu yetkinin en hızlı uygulamasi, genel mü
dürü Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak basına akseden Çukobirtik'te görülmüştür. 
Orada genel kurullar ertelenmiştir. Marmarabirlik ve Kayısıbirlik genel kurulları da erteleme 
beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu gensoru önergesi, esasen, sadece Sanayi ve Ticaret Bakanımıza 
değil, Hükümete verilmeliydi; çünkü, tüm bu olaylar, sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 
olmuyor. Bayındırlık ve İskân Bakanlığında meydana gelen tayin, sürgün ve personel alımı olay
ları, devletin valisini isyan ettirdi. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Gensoruyu da sulandırdınız... 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — Ne acı ki, devletin onurunu ve çıkarlarını koruma sa

vaşı veren Sayın Vali, ilgili Bakan tarafından terbiyesizlikle itham edildi. 
SHP'li bakanların bilinçli olarak yürüttüğü kadrolaşma hareketinin son halkası, Adalet 

Bakanlığında gerçekleşecekti. Kanun hükmünde kararnameyle, Adalet Bakanlığına, 39 bin kadro 
ihdası yapıldı; ama, bizim başvurumuzla suçüstü yakalandılar, kararname iptal edildi. 

Bu haksız, haksız olduğu kadar da, zaman zaman trajediye dönüşen, dramatik mahiyet 
arz eden tayin ve sürgünlere, kendi seçim bölgem olan Kütahya'dan örnekler vererek, Yüce He
yetinizi bilgilendirmek istiyorum. 

23 aylık Koalisyon hükümetleri döneminde, Kütahya'ya, 4 adet Bayındırlık ve iskân Mü
dürü atanmış, her müdür ortalama altı ay bile kalmamış. 

Kütahya Millî Eğitim Müdürü üç kez görevinden alınmış, aynı müdür, üç kez de görevine 
iade edilmiş. Bu müdür, en son iki ay önce görevinden tekrar alınmış; kim bilir, belki bugün
lerde görevine tekrar iade edilir. Bu kardeşimiz, altı defa gidip, yedi defa gelenlerin rekoruna 
göz dikmiş gibi görünüyor! (ANAP sıralarından alkışlar) Bu örnekleri çoğaltmak mümkün... 

Kütahya eski Valisi Kaya Uyar, bir memurun tayinini yapmadığı için merkeze alındığını 
basına yaptığı açıklamalarla bizzat kendisi belirtmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz, bir daha hiç gelemeyeceksiniz. 
M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — Kütahya'daki son örnek, Sanayi ve Ticaret ti Müdü

rüdür. SHP parti teşkilatının baskısı üzerine görevinden alınmış, Doğru Yol Partili Kütahya 
Belediye Başkanı ve Doğru Yol Partisi Kütahya il ve ilçe teşkilatlarının Bakana ricalarına rağ
men görevine iade edilmemiştir ve arkadaşımız, rapor alarak geçinmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasen tüm bunlar, Türk Milleti tarafından gayet ya
kından takip ediliyor ve değerlendiriliyor/Gün geçmiyor ki, iktidar belediyelerinin yeni bir,yoI-
suzluğu ortaya atılmasın veya yeni bir iddia ortaya atılmasın. 

Üzülerek belirteyim ki, bu olaylar, sadece SHP'yi veya sadece DYP'yi yıpratmıyor, aynı 
zamanda devlet yıpranıyor, demokrasimiz yıpranıyor, parlamento yıpranıyor. Memurlar, ar
tık, görevinden ziyade, torpil ve siyasî destek bulma peşinde koşuyor. Devletine ve milletine 
bağlı, dürüst, namuslu, nitelikli, tecrübeli devlet görevlilerini görevden alıp, yerlerine siyasî yan
daşlarınızı yerleştireceksiniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendinizi tarif ediyorsunuz! 
M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — Bu, ne insan haklarıyla ne hukukun üstünlüğü ilke

siyle ne demokrasi anlayışıyla ve ne de Allah rızasıyla bağdaşır. Bu ülkenin nitelikli insan gücü 
kapasitesi sınırlıdır, mevcut kapasitemizin de çok iyi değerlendirilmesi gerekir; fakat, maalesef 
böyle olmuyor. 

örneğin, tGSAŞ'ı kâra geçiren bir Genel Müdür vardı; Sayın Dr. Mehmet Aktaş. Bu ar- . 
kadaşımız, Sayın Bakan tarafından, 30 Ocak 1992'de, tek imza ile görevden alındı. Daha Önce. 
37 milyar ciroyla yaklaşık 6 milyar zarar eden İGSAŞ, Sayın Aktaş döneminde, cirosunu 680 
milyara, kârını ise -zarardan kurtularak- 158 milyara çıkarmış. Ayrıca, İGSAŞ, 1991 yılında 
37 milyar lira Kurumlar Vergisi ödeyerek, Kocaeli'nde vergi rekortmeni olmuş. 

Genel Müdür Mehmet Aktaş, görevinden alınınca mahkemeye başvurmuş ve mahkeme, 
göreve iade kararı almış. Yapılan tüm çirkin iddialar ise, müfettiş raporlarında çürütülmüş; 
fakat, olayın hepsi bu kadar da değil. Sayın Bakan, Genel Müdürün haklılığı ortaya çıkınca, 
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kendisini, 11 Mayıs 1992'de, faks mesajıyla göreve iade edip, tam 24 saat sonra, 12 Mayıs 1992'de, 
yine faks mesajıyla görevden almış. Genel Müdür, göreve iade yazısını tebellüğ ederek, 16 Ma
yıs 1992 tarihine kadar dört gün istirahat almış. Tabiatıyla, istirahatli olan bir görevliye bu iş
lem yapıldığından, Bakanlık haksız duruma düşmüş ve tazminat ödemek zorunda kalmış. 

Değerli milletvekilleri, 1991 Kasım ayından bu yana Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ka
rarnameyle üst düzeyde yapılan atama sayısı 318'dir; yani üst düzeyde ki 318 arkadaşımız gö
rev değişikliğine uğramış. 

Biz buna bir şey demiyoruz; üst düzeydeki görevlileri, Sayın Bakan, kendine göre -kafa 
yapısına göre demeyeceğim- tayin edebilir. Ancak, öyle bir duruma gelmişiz ki, Refah Partisi
nin vermiş olduğu bu önergede belirttiği mesnetlerden bir tanesi de orada açıkça görülüyor, 
bunu burada tekrar söylemek istemiyorum; ancak, odacıdan kapıcıya, en küçük memurundan 
normal memuruna kadar, artık, Anadolu'da, taşra teşkilatında da bu tayinler yapılır duruma 
gelmiş. Sıkıntı veren hadise bu... Biz bunu daha önce de belirtmiştik. Her iktidar, üst düzeyde, 
kendisine göre atama yapacak; ama, bunu, böyle sayfalar dolusu... 

Şimdi geleceksiniz, burada, "Anavatan Partisi döneminde şu kadar tayin yapıldı, Anava
tan Partisi döneminde bu kadar tayin yapıldı" diyeceksiniz! 

GÜLER İLERt (Tokat) — Doğru. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Bırakın bunları; şu Anavatan korkusunu üzerinizden 

atın! 
REFtK ARSLAN (Kastamonu) — Korkuyorlar, ANAP'tan korkuyorlar! 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Bizim dönemimizde yanlışlar varsa düzeltin, biz de 

size destek olalım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Cenabı Allah söyletiyor sizi. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Şu elimdeki liste, 318 kişiyle ilgili ve en son yapılan 

tayinler... 76 ilin sanayi il müdürleri dahi değiştirilmiş; oralardaki mühendis arkadaşlar il mü
dürü falan yapılıyor; yani, o kadar entresan... Ben şuna şaşıyorum : Hukuk devletinden, ada
letten yana olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bu lafları söyleyip de, tersini yapması, mille
tin nazarından kaçmıyor. Hiç canınızı sıkmayın; bunun dersini ilk seçimlerde alacaksınız, ala
caksınız!.. (SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, resen emeklilik konusunda da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ka
nuna aykırı olarak yapılan uygulamalar, yine devleti, haksız yere tazminatlar ödemeye mah
kûm ettirecektir. Bu konuda, 18.11.1992 tarihinde, tam bir sene önce yapmış olduğum gündem 
dışı konuşmada gerekli uyarıları yapmış olmama rağmen, halen Bakanlığınız, kanuna aykırı 
bu uygulamalarını Şeker Şirketinde sürdürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, o kadar enteresan ki, komedi mi desek, trajedi mi desek!.. Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinde ve diğer kamu iktisadî teşekküllerinde fevkalade fazla 
miktarda işçi çıkarımına girişildi... 

Biliyorsunuz, bu Hükümet, İktidara geldiği ilk günlerde ve seçim vaatlerinde, -'benim me
murum, benim işçim" demişti. O zamanki Sayın Başbakanımı/, şu andaki Sayın Cumhurbaş
kanımız, Hükümet Programını açıklarken, "Memurun ve işçinin yanında olacağız, hiçbir işçi 
çıkarması yapmayacağız. İşçi çıkaran müdürün, genel müdürün de karşısında olurum; öyle bir 
şey yaparsa, onu sokağa bırakırını" demişti... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Rey toplamak için söylemiş, şaka yapmış!.. 
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M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — Maalesef o sözler askıda kaldı. 
Şimdi, kamu iktisadî teşekkülü olan Türkiye Şeker Fabrikalarında da işçi çıkarması baş

lamış. Bunun için, resen emeklilik formülünü getirdiniz; resen emekliliğe gerekçe olarak, ka
mu iktisadî teşekküllerinin zararını gösterdiniz, "oradaki personelin fazlatağından dolayı ka
mu iktisadî teşekkülleri zarar ediyor" dediniz. 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — Bir taraftan da işçi alıyorlar!.. 
M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — Evet. 
Yirmibeş yılını doldurmuş işçi, otuz yılını doldurmuş memur arkadaşları, 65 yaş sının 

aranmaksızın emekliye sevk etme yolunda karar aldı bazı kamu iktisadî teşekkülleri. Bunların 
içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Şeker Şirketi de var... Bu kararı aldı da ne oldu? Bu 
iktisadî devlet teşekkülünü zarardan kurtaracağım diye emekliye sevk ettiği arkadaşlar, idarî 
mahkemelere başvurdular. Bir sene önceki konuşmamda, "bunun yasal dayanağı yoktur" di
ye belirtmiştim; "bırakın vaatlere dayanarak konuşma yapmayı. O vaatlerinize, vatandaş da, 
biz de inanmıyoruz; ama, yasal, hukukî dayanağı yoktur bu uygulamanın. Bu arkadaşlarımız 
yarın göreve iade kararı alacaklardır" diye söyledik ve söylediklerimiz çıktı; arkadaşlarımız 
idarî mahkemelerden karar aldılar, göreve iade edildiler; ama, hukukun üstünlüğünü savunan 
bu Siyasî Partinin bu Bakanı, bu arkadaşları görevlerine iade etmiyor... iade ediyor, ertesi gü
nü tekrar görevden alıyor!.. Trajedidir bu, trajedi... 

Türkiye Şeker Fabrikalarından zorla emekliye sevk edilmiş Fikret Çetinel, hukukî müca
delesini yapmış, kazanmış, görevine iade edilmiş; görevine iade edildikten sonra da, Şeker Fab
rikaları Genel Müdürü, bu arkadaşı ertesi günü tekrar görevinden almış, tekrar görevine iade 
etmiş ve bu kadar evraklar birikmiş. Netice itibariyle, Genel Müdür, bu arkadaşlara, "eğer 
emekliliğinizi istemezseniz, sizi Mardin, Urfa gibi, doğudaki vilayetlere uzman olarak 
göndereceğim" diyor değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, sürenizi aştınız, ama sözünüzü kesmedim; lütfen bağlamaya 
gayret edelim; 

M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — Değerti arkadaşlarım, anlatılacak şey pek çok; ama, 
uzatmak istemiyorum. 

Yalnız, tabiî burada tazminat konusu meydana geliyor... 
Sayın milletvekilleri, bu tazminatı ödeyecek olan, Sayın Bakan değil, devlettir ve devleti 

zarara sokmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buna benzer bir diğer olay, yine, TARİŞ'te yaşan

mıştır. Sayın Başkanın uyarısı üzerine konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum, özet olarak 
ifade etmek gerekirse, tayin edilen, atanan ve görevden alınan tüm bu arkadaşlarımız, ülkemi
zin zor yetiştirdiği kalifiye elemanlardır ve ülkeye yaptıkları hizmetler, az önceki örneklerde 
anlatmaya çalıştığım gibi ortadadır. 

SHP'li Sayın Bakan Köse'nin Bakanlığında yapılan ihale yolsuzlukları ve basında çıkan 
iddialar, kendisine daha önce yöneltilen gensoru önergesi görüşmelerinde geniş bir şekilde gün
deme getirilmiştir. Biz, bu haksızlık ve yolsuzlukların hepsini Koalisyon Hükümetine bir türlü 
anlatamıyoruz; ama, sağduyusuna sonsuz inandığımız Yüce Türk Milletine çok iyi anlatıyo
ruz; bunu iyi bilin. 

Hükümet olma hırsıyla, sekiz yıl, yolsuzluk, rüşvet ve terör edebiyatı yaptınız; iki anahtar 
vaat ettiniz; beşyüz günde ekonomiyi düze çıkarıp, enflasyonu yüzde lOMara indirecektiniz; 
halka anlı şanlı ekonomik paketler verdiniz... 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — "Tüm KİT'leri özelleştireceğiz" dediniz ve ödünç oy 

istediniz... DYP'nin seçim beyannamesinde ve DYP-SHP ortaklık protokolünde şöyle denmek
tedir, aynen okuyorum : "Hükümet, 1991 Türkiyesinin devlet personel rejiminin tamamen yoz-
laştirıldığının, içinden çıkılmaz bir hale sokulduğunun bilincindedir. Bu nedenle Hükümet, me
murların hayat standardını düzeltici, dengeli, adil, memura onurlu yaşam olanağı ve moral 
ortamı sağlayacak çağdaş bir devlet personel rejimi geliştirecek; kamu çalışanlarının ekono
mik ve sosyal sorunlarını çözecek olan personel reformu, personel rejimini, ücret rejimini, sos
yal güvenlik rejimini, sosyal yardım düzeni projesini ve verimlilik İlkesini kapsayacaktır. Hü
kümet, devletin yetişkin, dürüst, ehliyetli, aktif ve objektif kalmış bürokratik kadrolarını des
teklemeye ve onları maddeten ve manen özendirmeye kararlıdır." 

Bu kararlılıkla mı, göreve gelir gelmez bürokraside terör yarattınız?! Devletin dürüst, eh
liyetli, aktif ve objektif personelini böyle mi koruyacaksınız?! Hırsınızdan, bürokratın siciline 
ve başarısına bakacak vaktiniz kalmadı... 

BAŞKAN — Bağlayalım lütfen. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Yirmiüç ay sonra -her ne kadar, Sayın Başbakan, ekonomiden sorumlu olduğu ondokuz 

ayını.reddetse de -evet, tam yirmiüç ay sonra bu ülkede, enflasyon hâlâ yüzde 60'larda; döviz 
rezervleri süratle eriyor; dış ticaret açığı büyümüş; cari işlemler açığı büyümüş; iç borç artmış; 
dış borç artmış; Azerbaycan elden gitmiş; terör dağdan şehre inmiş; Bosna-Hersek'i hâlâ sey
rediyorsunuz; terörü nasıl önleyeceğiniz konusunda kendi aranızda bile bir sonuca varamadı
nız; 'olağanüstü hal uygulamasını kaldıracağız' diye geldiniz, bizim desteğimize muhtaç oldu
nuz, uygulamayı uzatmaya devam ediyorsunuz... 

Ülke tüm bunları yaşarken... 
BAŞKAN — Gensorunun konusu değişti Sayın Ertekin, lütfen... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Kısacası, muhalefet döneminizdeki laf üretme alış

kanlığınızı bir türlü terk edemediniz; yeri göğü vaat ettiniz, ortaya hiçbir şey koyamadınız. Do
layısıyla, vatandaştan istediğiniz ödünç oyları iade etme zamanı geldi: 27 Mart... Şu anki bu 
tablo, bu işi bilmediğinizin ve işi götüremeyeceğinizin en büyük kanıtı. Maalesef, bunları bir 
türlü idrak edemiyorsunuzl Bu kürsüye gelip, hâlâ sekiz yıllık iktidar dönemlerimizi karala
makla prim yapmaya çalışıyorsunuz; az sonra buraya gelip yine aynı şeyleri söyleyeceksiniz; 
ama, millet bunlan yutmaz. 

Bugün Parti Grubumuzda Sayın Genel Başkanımızın çok güzel bir sözü var: "İki yıl ön
ce bu millet, Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar Türk dünyasına Türkiye'nin liderliğini konuşu
yordu; şimdi ise, Edirne ile Ardahan arasında Türkiye'nin bölünüp bölünmeme meselesini ko
nuşuyor." İşte, Türkiye'yi getirdiğiniz nokta bu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru önergesine konu olan haksız tayin ve tutum
larla devleti zarara uğratan Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hakkında verilen genso
ru önergesinin kabulünün, Yüce Milletimizin bizlere verdiği yetkinin doğru yönde kullanılma
sı anlamında Yüce Meclise duyulan güveni artıracağına inanıyorum. 

Yüce Meclise ve siz sayın milletvekillerine saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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. Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Haluk Müftüler, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 

kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulanarak partizanca tayinler yaptığı iddiasıyla, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkında, Anayasanın 99 uncu, Içtüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca verdiği gensoru hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, Grubu
muzun görüşlerini arz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, hakkında gensoru verilen Sayın Bakanımız iki yıl içerisinde neler 
yapmıştır, önce onları bir gözden geçirelim: 

Göreve başlar başlamaz, Anayasada hüküm bulunmasına ve Hükümet programlarında 
yer verilmesine rağmen, yıllardır kimsenin dokunmak istemediği konulara, tüketicinin korun
ması ve antikartel sorunlarına el atmış, her iki kanun tasarısı da, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ilgili komisyonlarına getirilmiştir. 

Aynı dönemde yüz yıl önceki kanunlarla idare edilmeye çalışılan fikrî mülkiyet haklan 
ele alınmış, Patent ve Patent Enstitüsü Yasa Tasarıları hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmuştur. Bunlardan Patent Enstitüsüyle ilgili olan tasarı, kanun hükmündeki karar
name şeklinde yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, bu tasarıların ardından, 5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasası, Türk 
Ticaret Kanunu ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanunuyla ilgili değişiklik tasarıları 
da gündeme gelmiştir. 

Bugünlerde de, basından, Yaş Meyve ve Sebze Halleri Kanununda değişiklik çalışmaları
nın Bakanlıkta son aşamaya gelmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayıları 10'u bulan ve her biri, ülkenin önemli bir sorunuyla ilgili olan bu hukukî düzen
lemeler neyin göstergesidir? Hiç şüphesiz, olayları kısa vadeli ele almayan, siyasî hesaplarla 
günübirlik kararlar vermeyen, tam aksine, ülkenin yıllardır birikmiş sorunlarına, kendi Bakan
lığının ilgi alanı çerçevesinde, uzun vadeli, kalıcı, köklü çözümler üretmeye çalışan, uzak gö
rüşlü ve bu işlerden sorumlu Bakanın göstergesidir. 

Geçen iki yıl zarfında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yalnızca bu hukukî düzenlemelerle 
yetinmemiş, aynı zamanda, gerek Bakanlık olarak tek başına gerekse Hükümet düzeyindeki 
kararların alınmasında aktif rol oynayarak, sanayi ve tarım sektörlerinde, ülke elconomisinin 
büyüme ve gelişme ivmesini hızlandıran politikalar uygulanmasını da sağlamıştır. Herkesin ya
kından bildiği bu çalışmaların ayrıntısına girmeyi gereksiz görüyorum. Ancak, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin de çalışmaları sağlanmıştır, Bunun bir örneği de kendi ilim Denizli'de do
kuma tezgâhlarının çalışması için Makine Kimya ile ilgili çalışmalar yapılmıştır, inşallah, önü
müzdeki günlerde, bu çalışma meyvesini ve semeresini verir, dokumacı esnafımıza da bu tez
gâhlar, başta Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının gayretleriyle ve Bakanlığın çalışmalarıyla te
min edilir ve böylece, bu çalışmalar da meyvesini verir. 

Son iki yılda tarımda izlenen destekleme politikası sayesinde, 1988-1989 ve 1990 yıllarında 
kendi kaderleriyle başbaşa bırakılan çiftçimizin yeniden hatırlandığı ve gerçek anlamda des
teklendiği yıllar, hükümetlerimizin yılları olmuştur. Bu dönemde, 1991 yılından itibaren bu uy
gulama genişletilmiş, destekleme kapsamına alınan ürün sayısı 1991'de 24'e, 1992'de 25'e çıka
rılmış ve bu uygulamaya, 1993 yılında da, incir ve pamuk dışında, devam edilmiştir. 
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Bu yıl ilk kez, kütlü pamukta, üreticinin doğrudan desteklenmesi esası kurulmuş, prim 
sistemine geçilmiştir. Bu, Türk tarımı açısından devrim sayılabilecek çok önemli bir gelişme
dir, tarımsal desteklemede Avrupa Topluluğu standartlarına ulaşmak için atılmış bir adımdır. 
Bakanlar Kurulunun 12.8.1993 tarihli 93-4725 sayılı kararıyla yürürlüğe giren bu modelin mi
marı da, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse ve arkadaşlarıdır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığım bu teşebbüslerin ba
şarılması, işte, bu gensoruya konu olan Sayın Bakan ve onunla beraber çalışan özverili bürok
ratların sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

Tarımda, bilhassa pamukta, Ege Bölgesi pilot bölge seçilmiş ve bu pilot bölge uygulaması 
sayesinde -bizim illerimiz de dahil- pamuktan, müstahsil gayet memnun kalmış ve ürününü, 
hem TARİŞ'e ve birliklere hem de tüccara ve sanayiciye satmış ve bunun neticesinde, devletin 
öngördüğü fiyatı, artı 3 bin liralık primi de anında almıştır; bu da, çiftçimizin yüzünü güldür-
müştür. 

Tabiî ki, her devirde, atamalar üzerinde, muhalefet, çeşitli görüşler ve sıkıntılardan bahse
der. Birliklerde ve bazı kurumlarda, elbette ki kadro fazlalıkları da bulunabilir... İşte, bu şekil
de, yeni getirmiş olduğumuz sistem sayesinde, aynı zamanda istihdam konusunu ve personel 
fazlalığını da halletmiş olacağız. Toplam personel sayısı 2 500'ü bulmayan bir Bakanlıkta, gen
soru gerekçesinde belirtildiği gibi, 1 200 kişi, yani personelin yarısından fazlası kıyıma uğratıl
mış olsa, bu şekilde bir durumun meydana gelmeyeceği kanaatindeyim. 

Gensoru gerekçesinde ileri sürülen hususların ayrıntısına girmeyi gereksiz buluyorum, yalnız 
bir iki noktaya değinmekle yetineceğim. 

Merkez teşkilatında 78 adet olan üst yönetim kadrosunda çalışan personelin sadece 20'sinin | 
görev yeri değiştirilmiştir. Bunlardan 2'si soruşturma raporuna, 5'i kendi isteğine bağlıdır. Ne- i 
tice itibariyle, görev yeri değişitirilen üst düzey personel sayısı, iddia edildiği gibi değildir; sa- j 
dece 13'tür. Anavatan Partisi yönetimince atanmış üst düzey personelin 33'ü, halen görevleri ; 
başındadır. Boş bulunan ve boşalan üst düzey kadrolara, 35'i kurum içinden, 7'si başka ku- : 
rumlardan olmak üzere, toplam 42 atama yapılmış olup, halen bu kadrolardan 3'ü boş bulun- ; 
maktadır. 

Taşra teşkilatında 76 adet il müdürü bulunmaktadır. Çalışan personelin 20'si görevden : 
alınmış olup, bunların l'i soruşturma raporuna, 9'u isteğe bağlıdır. Hizmet gereği görevden 
alınan il müdürlerinin sayısı ise, 9'dur. Eski iktidar döneminde atanmış il müdürlerinin çoğu 
görevleri başındadır. Halen boş olan il müdürlüğü kadrosu ise 13'tür. Bu durumda, 76 il mü
dürünün yarıdan fazlasının değiştirildiği iddiası geçersizdir, tşte, Bakanlıktan almış olduğum 
tabloda da, bu, gayet açık ve net bir şekilde görülmektedir; isteyen arkadaşlarıma bu belgeyi 
takdim edebilirim. 

Ayrıca, yeni genel müdürlük ihdasından bahsedilmektedir. Bu yeni genel müdürlük, Tü
keticinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüdür. 

Gelişmiş batı ülkelerinde bakanlık düzeyinde yürütülen bu hizmetler için kamu idaremize 
bir genel müdürlük kazandırmış olanlar, tebrik edilmeleri gerekirken, ne yazık ki, eleştiriye 
uğramışlardır. 

Bu iki nokta dahi, gensorunun tutarsızlığını ve dayanaksızlığtnı göstermeye yeterlidir. 
Gensoru gerekçesinde asıl üzüntü verici iddia, Bakanlığın personel atamalarında mezhep

çilik yapıldığına ilişkin haksız ve haksız olduğu kadar da çirkin suçlamalardır. 
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Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye'nin, doğusuyla-batısıyla, Alevîsiyle-Sünnîsiyle, bir bütün 
olduğu, heryurttaşın kanun önünde eşit olduğu ve Cumhurbaşkanlığı dahil her mevkie gelebi
leceği iddiasının sahibi ve takipçisidir. Ne Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızda ne de başka bir 
bakanlığımızda bunun aksine bir uygulama ve hüküm olamaz. Etnik, mezhepsel, yöresel bü
tün farklılıklar, Türkiye'nin sorunu değil, kültürel zenginliğinin kaynaklarıdır. Anadolu, yüz
lerce yılda oluşmuş bir güzel mozaiktir ve bu mozaiğin her parçası, bizim için, değerlidir ve 
diğerleriyle eşittir. 

Ülkemizin içeriden ve dışarıdan birtakım çabalarla yıpra tılmaya ve yaralanmaya çalışıldı
ğı, sunî, fakat ne yazık ki önemli boyutlara ulaşmış bu alanlardaki bazı sorunlarla uğraştığı 
bir dönemde, hiçbir dayanağı olmayan bu haksız iddiayı üzüntüyle karşılıyorum. 

Ayrıca, burada, muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarıma, Anayasanın 99 uncu mad
desinin şu son paragrafını da okumadan edemeyeceğim : Burada Anayasa, bu önergelerin, Ba
kanlar Kurulunun ve bir bakanın düşürülebilmesi için ve gerçek sebeplerle verilmesini belirt
miş, dere etmiş; fakat, maalesef, her salı günü burada, tutarsız olan ve gayet basit gensoru 
önergeleriyle olayları içeren -bir soru önergesiyle veya bakanlığa sorulacak bazı sorularla 
halledilebilecekken- bu değerli Meclisin bir günü işgal edilmektedir. Sonra, buraya çıkan mu
halefet partilerine mensup değerli milletvekili arkadaşlarım, gensorunun dışında bütün olay
lardan bahsetmekte ve gensorunun özüne, aslına gelmeden, burada Meclisin bu değerli vaktini 
almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, işte bu durumda, Partimizin, verilen önergeye ret oyu vereceğini 
bildirir, hepinizi hürmetle selamlarım. (DYI* sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüler; vaktinizi çok güzel kullandınız. 
SHP Grubu adına, Sayın Fahri Gündüz* buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hakkında, Refah Partisi Grubu adına Grup Baş-
kanvekilince verilen gensoru önergesi nedeniyle Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, sizleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesinde, Sayın Tahir Köse'nin Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına atandığı tarihten bu yana, kanunsuz, partizanca ve kasıtlı tayin ve tasarruflarda bulu
nulduğu; kadro hareketi başlatıldığı; ideolojinin ön plana alındığı; mezhepçilik güdüldüğü; hatta, 
Partimiz düşüncesinde olsa bile, militan olmayanların dışlandığı iddia edilmekte; ancak, so
mut bir olay ya ̂ da örnek gösterilememektedir. 

AHMET REMZt HATİP (Konya) — Sayın Bakanınız söylüyor; Sağlık Bakanınız söylüyor... 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Bu denli ağır suçlamalarda bulunabilmek için, hiç ol

mazsa, ileri sürülen iddiaların araştırılması ve bazı bulgulara dayandırılması gerekirdi. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)— Hepsi mevcut. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Maalesef, sayın önerge sahiplerince bu yolda bir çalışma 

yapılmadı. 
Kendi yandaşlarınca iletilip, inandırıldığı düşünülen yanlış belge ve bilgilere güvenilerek, 

Yüce Meclisin çalışmalarını engellemek ve başarılarıyla kamuoyunda onay gören SHP'li ba
kanlarla, ülke yararını her şeyin üzerinde tutarak kurulmuş bulunan Doğru Yol Partisi - Sos-
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yaldemokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükümetinin özveri ve başarısını gölgelemek amacıyla 
bu önergenin hazırlanıp, Meclis Başkanlığına sunulduğu anlaşılmaktadır. 

Gensoru önergesine konu olan suçlamalara ilişkin gerçekleri tek tek açıkladığımızda, siz
lerin de ayın kanıya varacağınızdan eminim. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahiplerine göre, Bakanlık personelinin yaklaşık yüzde 60'ıyla, 
76 il müdürünün yarısı değiştirilmiş, 1 200'den fazla kişi kıyıma uğramış bulunmaktadır. Hal
buki, Bakanlık merkez teşkilatının üst yönetim kadrosunda çalışan personel sayısı 78'dir; bu 
personelden görev yeri değiştirilenlerin sayısı ise sadece 20'dir. Bu rakama, soruşturma rapo
runa göre görev yeri değiştirilen 2 kişiyle, kendi isteği üzerine görevi değiştirilen 5 kişi de dahildir. 

O halde, Bakanlık merkez teşkilatında hizmetin gereği olarak görev yeri değiştirilenlerin 
sayısı sadece 13'tür. önceki dönemlerde atanan üst düzeydeki 33 personel, şu anda görevleri 
başındadır. 

ti müdürlerine gelince : Toplam 76 il müdüründen, soruşturma üzerine alınan 1 kişiyle, 
isteği üzerine alınan 7 kişinin dışında, sadece 10 il müdürü, hizmetin gereği, görevinden alın
mıştır. Daha önceki iktidarlar döneminde atanan 30 il müdürü, şu anda görevleri başındadır. 
Sözü edilen görev değişiklikleri, 21.11.1991 tarihinden günümüze kadar geçen iki yıllık döneme 
yayılmış olup, aynı dönemde Bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan veya boşalan üst dü
zey kadrolara, 35'i kurum içinden, 7'si başka kurumlardan olmak üzere, toplam 42; il müdür
lüğü kadrolarına ise, 24'ü kurum içinden, 8'i başka kurumlardan olmak üzere, toplam 32 ata
ma işlemi yapılmıştır. Bu gerçeklerin karşısında, Bakanlık,personelinin yüzde 60'ının, il mü
dürlerinin ise yarısından fazlasının değiştirildiği ve 1 200 kişinin kıyıma uğradığı savını önem
semek mümkün değildir. Kaldı ki, kamu yararı ve hizmetin gereğine uygun olarak görevden 
alınan az sayıdaki personelin de, gerek ekonomik ve gerekse özlük hakları yönünden zarara 
uğramamaları için gerekli özen de gösterilmiştir. \ 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede, insan haklarına aykırı ve hukukî olmayan 
uygulamalardan söz edilmektedir. 

Gerek insan hakları, gerekse hukukun üstünlüğü ilkeleri Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
temel ilkelerindendir. Bu konuda hiç kimsenin ve bilhassa önerge sahiplerinin söz söylemeye 
haklan yoktur. İdarî yargı organlarınca verilmiş olup da uygulanmayan, gerek esasa ve gerekse 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin hiçbir karar gösterilemez. 

Atamalarda ideolojinin ön plana alındığı.mezhepçilik yapıldığı, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti düşüncesinde olsa bile, militan olmayanların dışlandığı savlarına gelince : Her şeyden 
önce, gerçek demokrasinin savunucusu büyük bir kitle partisi olan Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin militan kadrosu olamayacağı gibi, böyle bir kuruma gereksinmesi de yoktur. (SHP sırala-
nndan alkışlar) 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Rıfat Serdaroğlu'na sorun... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Sen konuştun ben dinledim, sen de efendice dinle! 
BAŞKAN — Lütfen devam edin... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Militan kadrolar, ancak, demokrasiyi özünsememiş par

tilerde oluşturulur. . . 
Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti gibi iki büyük parti, hiçbir çıkar hesabı 

gözetmeksizin, toplumsal barışı oluşturmak, halkın huzur ve mutluluğuyla, demokratikleşme 
yoluyla kalkınma, vatanın ve milletin birlik ve bütünlüğü gibi yüce değerler etrafında birleşe
rek bugünkü Koalisyon Hükümetini kurmuşlardır. \ 
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Türk insanı, dil, din, ırk, mezhep ve ideoloji farkı gözetilmeksizin bir ve beraberdir. İn
sanlarımıza, ideolojilerine göre ayrılarak farklı uygulama yapılmayacağı gibi, laikliği ve insan 
haklarını, demokrasinin ön koşulu olarak gören bir partiye ya da onun üyesi bir bakana, mez
hepçilik yaptığı yolunda bir yakıştırma da yapılamaz. Mezhepçilik yapmak, ancak ve ancak, 
belli bir mezhep ya da dinin taraflarının, diğerlerinden farklı ve değerli olduğuna inanan bir 
düşünce tarafından yapılabilir. Bütün insanları bîr ve eşit gören bir anlayışın, bir mezhep men
suplarını diğerlerine tercih etmesi düşünülebilir mi? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Sanayi ve Ticaret Bakanlığında kadro harekâtı şek
linde yapıldığı öne sürülen atamaları gizlemek için Bakanlık Müsteşarının değiştirilmediği; ancak, 
işlerin üç yeni müsteşar yardımcısı eliyle yürütüldüğü yolunda bir sav var önergede. 

Bakanlık hizmetlerinin daha düzenli, daha etkili, daha verimli ve daha hızlı yürütülmesi 
ni sağlamak amacıyla yapılan az sayıdaki tayini, "kadro harekâtı" şeklinde tanımlamanın ne 
kadar haksız ve yersiz olduğu ortadadır. Bunun gibi, görevi, Bakanın emrinde ve onun yar
dımcısı olarak, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, 
Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hüküm
lerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek olan Bakanlık Müsteşarının, sırf görüntüyü kur
tarmak amacıyla görevde tutulduğu, görevden alınmadığı savı da son derece saçmadır. 

Şayet bir kadrolaşma hareketi yapılacaksa, öncelikle, bakanlığın tüm işlerinde en yetkili 
olan kişinin görevden alınması gerekirdi. Ancak, öne sürüldüğü gibi, bir kadrolaşma harekâtı 
söz konusu olmadığından, daha önceki iktidarlar döneminde atanan ve halen görevine devam 
eden birçok üst düzey kadro personeli gibi, bakanlığa atamayla gelen ve en yüksek devlet me
muru olan Sayın Müsteşar da görevine devam etmektedir. 

Bu durum, aslında, partizanlık yapılmadığının en güzel kanıtıdır. Bu durumu önerge sa
hipleri çok iyi bildiklerinden olacak ki, akıllarınca kurnazlık yaparak, bunu bizim ileri sürme
mizi, kanıt olarak, örnek olarak göstermemizi engellemek amacıyla ve saptırarak kullanmaya 
çalışmaktadırlar. Ancak, unutulmamalıdır ki, biz, uygulamalarımızı şu ya da bu partinin is
tekleri doğrultusunda değil, insanımızın ve ülkemizin gereksinmesi ve yararı doğrultusunda sür
dürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda, hangi makam ve görevde bulunursa bulunsun, hizme
tin gereğine uygun ve kamu yararı doğrultusunda görevini yerine getiren personelin görev yeri
nin değiştirilmesini düşünmüyor ve onaylamıyoruz. Ancak, hizmeti aksatan, görevini yapma
yan ya da yapamayan yetersiz kişilerin ise, hangi görüşte olursa olsunlar, hak etmedikleri yer
lerde görevlerine devam etmelerine izin verilmesi de beklenilmemelidir. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Parasal ve özlük haklarına zarar vermeksizin, bu kişilerin görevden alınması ve yerlerine, 
görevlerini gerçek anlamda yapacak kişilerin atanması doğaldır. 

Bakanlıkta, müsteşar muavinliği kadrosunun 5'e yükseltildiği, yeni genel müdürlük ve da
ireler oluşturulduğu doğrudur. Ancak, bunların, yakınlara yer bulmak amacıyla yapıldığı, iş 
hacmini artırmadığı gibi, işlevsiz hale geldiklerini öne sürmek, gerçeklere aykırıdır. Keza, ba-' 
kanlıkta 4 olan müsteşar yardımcılığı kadrosu 5'e yükseltilirken, bu göreve, eski iktidarca ge
nel müdür olarak atanmış olan Sayın Sedat Balak atanmıştır. Bu atama yapılırken adı geçenin 
hangi iktidar döneminde atandığı önemsenmemiş ve görevindeki başarısının esas alındığı bir 
gerçektir. Kaldı ki, Millî Selamet Partisinden Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün Bakanlığını yaptığı 
Sanayi Bakanlığı döneminde, 1978 yılında müsteşar yardımcılığı kadrosunun 10'a çıkarıldığı 
ve üst yönetimin tamamen görevden alındığı unutulmamalıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Ağır sanayi hamlesi vardı; 240 tane fabrika başlatıldı. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Söyleyeceğim şimdi; biraz dinlerseniz öğreneceğiniz çok 

şey var. 
Ayrıca, o tarihte Ticaret Bakanlığı ayrı bir bakanlıktı. Sanayi Bakanlığının birleştirilme-

diği ise, herkesin bildiği bir gerçektir. 1974-1978 yılları arasında Sanayi Bakanlığına açıktan 
392, naklen 136 olmak üzere, toplam 528 kişinin atamasının yapılmış olduğunu da bilgilerini
ze sunuyorum. (SKP sıralarından alkışlar) 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — 240 tane fabrika işletilecek; koskoca bakanlık. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Bakanlıkta yeni birimler olarak, Tüketicinin ve Rekabe

tin Korunması Genel Müdürlüğüyle, Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı kurul
muş bulunmaktadır. 

Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikalar saptanarak uygulanması 
ve tüketici haklarının korunması amacıyla kurulan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlüğüyle, yoğun ölçüde gereksinme duyulan bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.g erekli 
bilgileri bilgisayara aktarmak suretiyle bilgi bankası oluşturmak, böylece, hizmetin daha ve
rimli, hızlı ve etken hale getirilmesi amacıyla kurulmuş bulunan Bilgi İşlem ve Değerlendirme 
Dairesi Başkanlığını gereksiz ve işlevsiz olarak değerlendirebilmek, şayet başka bir amaç yok
sa, bilgisizliğin sonucu olabilir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Siz ne anlarsınız bilgiden!.. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Kaldı ki, bu birimlerde, öne sürüldüğünün aksine, yöne

tim kurulu üyeliği de bulunmamaktadır. 
önergede yer alan bir başka konu da, parti kongresinden önce, alelacele çıkarılan bir onayla, 

görev tahsisli lojmanlarda oturanların, 5 yıl bu lojmanlardan çıkarılamayacağının güvence olarak 
verildiğidir. 

Bu söylem şekli, konunun, önerge sahiplerince bilinmediğini, araştırılmadığını göstermek
tedir. Görev tahsisli lojmanlarda oturanların 5 yıllık güvenceye gereksinmeleri yoktur; görevle
ri devam ettiği sürece konuttan yararlanabilirler. Ancak, görev değişikliği nedeniyle görev tah
sisli konuttan yararlanma olanakları kalmamış olması halinde de, kendilerine konut tahsis edil
dikten itibaren 5 yıllık süre dolmadan konuttan çıkarılamazlar. 

Bakanlıkça asıl düzenlenen husus, yetersiz sayıdaki konuttan personeline azamî ölçüde 
yararlanmasını sağlayabilmek üzere, bir kısım konutun tahsis şeklinin değiştirilmesidir. Buna 
göre, müsteşar yardımcısı, kurul başkanı, genel müdür, bağımsız daire başkanı, özel kalem mü
dürü ve hukuk müşaviri olarak görev yapanların dışında, yönetmeliğe göre kendilerine görev 
tahsisli lojman verilmesi mümkün olanlar, sıra tahsisli gibi puanlamaya tabi tutulacak ve loj
mandan 5 yıl süreyle yararlanacaktır. Böylece, aynı hakka sahip iki kişiden biri, görevi süresin
ce lojmanda otururken, diğerinin bundan hiç yararlanamaması gibi bir haksızlığın ve adalet
sizliğin kısmen de olsa, önlenmesi amaçlanmıştır. Bakanlığın elindeki lojman sayısının 43 ol
duğu ve mevcut yönetimce sadece 7 personele lojman tahsis edildiği de gözden uzak tutulma
malıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açıktan memur atamaları başbakanlık tamimiyle men 
edildiği halde, partilerin veya yandaşların birlik kadrolarına ya da organize sanayi bölgelerine 
tayin edilip, Bakanlıkta çalıştırıldıkları, yine Başbakanlık emrine rağmen, Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna bağlı kuruluşlara açıktan birçok atama yapıldığı, başarı aranmaksızın 
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görevlendirilen eş-dosttan bir kısmının, atamadan haberdar olmadığı için, bu sunumu geri çe
virenler olduğu savlarının gerçekle ilgisi yoktur. 

KİT'lere yapılan atamalar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin verdiği yetkiye da
yanılarak, usul ve mevzuat hükümlerine uyularak gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, incelendiğinde görüleceği üzere, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleriyle, bağlı ko
operatif ve işyerlerinde çalıştırılan toplam personel sayısı 31.12.1991 tarihi itibariyle 18 244 iken, 
bu rakam artmamış, aksine, 27.10.1993 tarihi itibariyle 18 092'ye düşmüştür. Keza, Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve bağlı ortaklıklarında bugüne kadar dışarıdan alınan tüm per
sonelin hukuksal statüsü ne olursa olsun, memur, sözleşmeli, sözleşmeli personel, işçi atama
ları, Başbakanlığın açıktan atama iznine dayanılarak gerçekleştirilmiş, atama izni olmaksızın 
tek bir atama işlemi dahi yapılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, "Anlaşma yapılan ülkelere görevlendirilen kişilere, o ülke tarafın
dan giderlerinin karşılanması gerekirken, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca harcırah 
ödemeleri yapıldığı" da doğru değildir. Küçük bir araştırma yapılmış olsaydı, bu konudaki 
uygulamanın 6245 sayılı Harcırah Kanunuyla ve konuyla ilgili kararname ve genelgelere uygun 
olarak azamî tasarruf ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğü görülebilirdi. Ancak, önerge sahip
lerinin böyle bir araştırmaya niyetleri olmadığı gibi, son iki yılda, gerek Bakanlık ve gerekse 
bağlı ve ilgili kuruluşlarda gerçekleştirilen olumlu ve verimli çalışmaların neticelerini görmeye 
de niyetleri yoktur. Zira, aynı dönemde 1163 sayılı Yasaya göre hizmet üreten değişik türde 54 
334 kooperatifin yakından izlenmesi ve denetlenmesine özen gösterilmek suretiyle, ortaya çı
kabilecek yolsuzlukların oluşmamasına özen gösterilmiş, bu amaçla Bakanlıkta yeni kontro
lörler görevlendirilerek, kooperatif denetimlerinin daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yapıl
ması olanaklı bir hale getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet Programında öngörüldüğü gibi, Tarım Satış 
Kooperatifleri ve birliklerinin sahip olduğu fabrikalar ve diğer sanayi işletmelerinin kârlı ve 
verimli çalışmaları için gerekli reorganizasyon çalışmalarına başlanmıştır. Birliklerin fabrika 
ve işletmecilik faaliyetleriyle, kooperatifçilik faaliyetlerinin birbirinden ayrılması, bu fabrika 
ve işletmelerin birer anonim şirket haline dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde halen faaliyet gösteren 13 tarım satış kooperatifleri birliğiy
le, bunlara bağlı 412 tarım satış kooperatifi bulunmaktadır. Türkiye Gübre Sanayii Anonim 
Şirketi, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Anonim Şirketi, Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Şirketi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve yan kuruluşlarının verimlilik ve kârlılığı 
artırılmış, ancak bu yapılırken, gereksiz personel görevlendirilmesinden özenle kaçınılmıştır. 
örneğin; Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Anonim Şirketinde (ÇtTOSAN'da) eylül ayı so
nu itibariyle 993 memur, 3 235 daimi işçi ve 367 geçici işçi olmak üzere, toplam 4 595 personel 
çalıştırılmaktadır. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 315 kişi daha azdır. 

Düzenli şehirleşme, dengeli kalkınma ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan 
ve ülkemiz sanayileşmesine büyük katkı sağlayan orgazine sanayi bölgelerinin yapımına daha 
çok önem verilmiş, Bakanlıkça hazırlanmış Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Başbakan
lığa gönderilmiştir. Tamamlanan 24 adet bölgeyle, 1993 yatırım programında yer alan ve imar 
planları yapılmış olan organize sanayi bölgelerinde, 1 500 üretime geçen, 1 124 itışaa halinde 
ve 1 160 proje safhasında olmak üzere, toplam 4 286 fabrika bulunmaktadır. Yine, kalkınma 
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prgramına uygun olarak, küçük sanatkâr ve sanayicinin modern işyerlerine kavuşması ve böy
lece verimliliklerinin artırılması amacıyla küçük sanayi sitelerinin yapımı desteklenerek, bu ko
nuda sürdürülen çalışmalara hız verilmiştir. Bu anlamda, 1993 yatırım programında 36 582 
işyerlik, 129 adet devam eden 1 300 bir başka işyerlik, 10 adet yeni proje olmak üzere, 37 883 
işyerinden oluşan 139 küçük sanayi sitesi yer almaktadır. 

Kadın girişimciliğiyle ev ekonomisinin özendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kredilen-
dirme faaliyetlerine devam edilmiş ve çalışmayan ev hanımlarının katma değerler yaratmaları
na ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarına olanak verilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlık bünyesinde Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüyle, 
Bilgi tşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı kurulmuş, Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, 
"Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı" adı altında yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası kurulmak suretiyle, esnaf ve sanatkârların acilen çözülmesi 
gereken sorunlarının hallinde de önemli bir adım atılmıştır. 

Türk Ticaret Kanununda ve 1163 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması
na ilişkin iki ayrı yasa tasarısı komisyonlardan geçerek, Genel Kurulun gündemine gelmiş bu
lunmaktadır, Ayrıca, Bakanlıkça hazırlanmış olup da, komisyonlarda görüşülmesine devam 
edilen ya da Başbakanlığa sunulma aşamasında bulunan birçok kanun tasarısının bulunduğu
nu da biliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar yaptığımız açıklamalardan, önergenin 
ne kadar haksız ve gerçeklere aykırı olduğunu sergileyebildiğimizi umarım. Gerçi biz, iktidar
da bulunduğu dönemlerde Bakanlık Müsteşarının odasının kapısını gece kilitleyip, odasına gir
mesini engelleyen ve tuvaletin tam karşısında oda tahsis eden bir zihniyetten, memleket yararı
na yapılan uygulamaları desteklemesini, ülkemizin bu zor günlerinde Hükümet çalışmalarına 
yardımcı ve destek olmasını beklemiyoruz; fakat hiç olmazsa, böyle haksız, dayanaksız ve ger
çeğe aykırı önergelerle Yüce Meclisin gündemini tıkayarak çalışmalarına engel olmaktan vaz
geçmelerini arzu etmekteyiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!..) 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, yolsuzluk, usulsüzlük ve haksızlığın ne 
kadar karşısında isek, gerek tek tek bakanlarımıza... (RP sıralarından "Bravo*' sesleri, al-
kışlar(!)..) 

Alkışlayacaksınız, her zaman alkışlayacaksınız; çünkü, biz, hiçbir zaman hırsızın yanında 
olmadık, kim olursa olsun olmadık. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(l)..) Hırsız kimse 
yakasına yapışırız. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Belli, istanbul'dan belli... 
FAHRÎ GÜNDÜZ (Devamla) — Merak etme, merak etme, 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İstanbul'dan belli, savunmayın. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
FAHRÎ GÜNDÜZ (Devamla) — Refah Partisi, Uşak'a seçim masrafları için 500 bin mark 

göndermiş... Nereden buldunuz, onu söyleyin bana! (RP sıralarından gürültüler) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 1 trilyon da gönderir... 
BAŞKAN — Sayın Gündüz, lütfen bağlayalım. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bizim paramız, temiz para... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Bozulan devlet çarkının onarımı, ekonominin düzeltil

mesi, toplumsal barışın sağlanması, demokratikleşme ve toplumun huzur ve mutluluğuna 
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yönelik başarılı çalışmalarını sürdüreceğine inandığımız ve güvendiğimiz, bakanlarımızın ve Hü
kümetimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. 

Burada sözlerime son verirken, içeriğine ve öne sürdükleri savlarına inanmadığımız bu 
gensoruya, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak ret oyu vereceğimizi bildiriyor, Yüce 
Meclisi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, 
RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!..) 

BAŞKAN — Teşekkür ederime Sayın Gündüz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın ibrahim özdiş, buyurun efendim. (GHP sı

ralarından alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Savunmaya kalkma İbrahim Bey... 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Cumhuriyet Halk Partililer neyi 

savunup savunmayacaklarını çok iyi bilirler. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve 

Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'in, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hak
kında vermiş olduğu gensoru önergesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu şahsım ve Grubum adına say
gıyla selamlıyorum. 

Değerji milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz gensoru önergesinin gerekçesine baktığı
mız zaman, önergenin, iddiaları bakımından gayrî ciddî olduğunu görmekteyiz. (CHP sırala
rından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — SHP-CHP birleşmesi... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — önergede bahsedildiği biçimiyle, Sayın Bakanın kasıtlı 

ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı iddiası gerçekte asıl amacı giz
lemek için söylenmiştir, önerge dikkatle incelendiğinde, ası! amacın, mezhep tahrikçiliği yap
mak olduğu açıkça görülecektir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ayıp ayıp, çok ayıp! 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) —• Yoksa, bilindiği gibi, büyük iddialarla iktidara gelen bu 

Hükümet, iki yıllık dönemini doldurmuş olmasına rağmen -gerçi bunları parantez içerisinde 
söylüyorum- Sayın Başbakan bundan önceki Demirel Hükümetinde ekonomiden sorumlu Devlet 
Bakanı olarak görev yapmasına rağmen, enkaz devraldığını söylüyorsa da, yani bir anlamda, 
görev yaptığı bundan önceki Hükümeti yok sayıyorsa da, "biz henüz dört beş aylık Hüküme
tiz, bize zaman tanıyın" diyor ise de, biz tekrar altını çizerek söylüyoruz ki, bu Hükümet iki 
yıllık dönemini doldurmuştur. 

Değerli milletvekilleri, DYP-SHP Hükümeti, Koalisyon Protokolunda, Hükümet Progra
mında, seçim meydanlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinde ve devletin televizyo
nunda verdiği sözleri unutmuş, üretici birliklerine yönelik vaatlerin hiçbirini gerçekleştireme
miştir. Programda ve protokolda, üretici birliklerinin yönetim ve işleyişinin en kısa zamanda 
demokratik bir yapıya kavuşturulacağı belirtildiği halde, aradan iki yıl geçmesine rağmen, geçmiş 
dönemlere kıyasla her şey aynıdır. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Onun için destekliyorsunuz! 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bekleyin, heyecanlanmayın! 
Deyim yerinde ise, çiftçimize, köylümüze, üreticimize göre, hamam aynı hamam, sadece 

tellaklar değişmiştir. Terleyen, ezilen, sömürülen, yine bu kesim olmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, bütün bunlar, yani iki yıllık uygulamalar, sekiz yıllık ANAP döne
minin kötü bir kopyası olduğundan, hatta ANAP İktidarının uyguladığı politikaları aratır ha
le geldiğinden, gelinen nokta daha da kötü olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan bir sosyal demokrat partinin üyesidir. Sosyal demok
rat dünya görüşü doğrultusunda güdümlü kooperatifçilik olamaz. Şu anda üretici kooperatif
leri devlet güdümünde olup, antidemokratik bir yapıya sahiptirler. Bu kooperatiflerin, çağdaş 
ve demokratik üretim kooperatifleri haline getirileceği, hem protokolda, hem de Hükümet Prog
ramında yer almasına rağmen, bu konuda hiçbir ilerleme olmadığı açıkça görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bu önergenin asıl amacı, 
mezhep tahrikçiliği yapmaktır. Ve dikkat edilirse, bu önergenin, biraz sonra görüşülecek olan 
Sivas olaylarıyla ilgili komisyondan gelen raporun görüşülmesine rastlaştırılması bizce tesadü
fi değil, aksine bilinçlidir. 

Değerli milletvekilleri, bu ve benzeri gensoru ve araştırma önergelerinde, Refah Partisi tem
silcilerinin öne sürdükleri gerekçeleri yanlış ve tehlikeli buluyoruz. Milliyetçi Cephe hükümet
leri, 12 Eylül ve özal hükümetleri dönemleride, devlet kadrolarına yerleşmiş olan bu zihniyeti, 
şimdi de, Refah Partisinin, Alevî-Sünnî tartışmalarını devlet kademelerine taşıma gayreti için
de görüyoruz ve kınıyoruz ki, bizce bu zihniyet, laik cumhuriyet rejiminin en ciddî tehlikeleri 
arasındadır. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu yüzdendir ki, Ulu Önder Atatürk bu tehlikeleri, ta 1923'lerde 
görmüştür. Atatürk, 16 Mart 1923'te bu tehlikeleri görmüş ve aynen şöyle demiştir : "Milleti 
mahvefeden, esir eden, yıkan kötülükler, hep din kılığındaki inançsızlık ve kötülükten gelir." 

Gene, laik cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, din istismarcılarına karış, 10 Mart 1929'da 
da aynen şunu söylemiştir : "Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir; 
tüm yurttaşların, vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Yoksa, Türkiye'de, sözü edildi
ği gibi, hatta birkısım çevreler tarafından iddia edildiği gibi, bir laik-Müslüman ayırımı değil, 
bir laik Müslümanlar ve onların karşısında şeriatçı ayırımı vardır." 

Değerli milletvekilleri, bizim araştırmalarımıza göre, iddia edilen, Bakanlık üst yönetim 
kadrolarının büyük bir kısmı, eski bürokratlardan oluşmaktadır. Atanan yeni görevlilerle ilgili 
tecrübesiz, liyakatsiz ve yandaş oldukları iddialarında, pek tabiî ki bulunabilinir; ama, çok çok 
tehlikeli boyutlara varacak bu tür ayrımcılığı körüklemeyin, bununla açıkça, Refah Partisi, din 
temeli politikalarının mezhep yanını da ortaya koymaya çalışıyorsa, ona diyeceğimiz çok. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, basın-yayın organlarında insanlık dışı bir katliam 
olarak tanımlanan, insanlığın lanetlediği Sivas olayı sanıklarının savunmanlarının başında, bu 
Parti Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'ın, böyle bir davaya giremeyeceğini, -milletvekili 
sıfatından dolayı- bilmesine rağmen bulunması, tesadüfi olmasa gerek. 

Böyle bir davranışla acaba bir yerlere mesaj mı verilmek isteniyor?.. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Önergeyle ne alakası var bunların? 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bir avuç oy uğruna bu ülkenin en güzel, en çağdaş 37 

insanını diri diri yakan bu çağdışı, insanlıktan nasibini almamış yaratıklara cesaret mi veril
mek isteniyor?.. 

BAŞKAN ~ Onu sonra konuşacağız Sayın Özdiş. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sarhoşlar yaktı, sarhoşlar!.. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Konuyla ne alakası var, Sayın Başkan? 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Kimin yaktığını biliyoruz... 
Değerli milletvekilleri.. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, bunların gensoruyla ne alakası var efendim?.. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Var efendim... Gensoruda "mezhep" lafını kullanmış

sınız. Var, basbayağı var... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Gensoruyla hiç alakası yok. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Basbayağı var. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Söz... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Siyaseti dürüstlük eşitlik ve bütünlük temeline oturtma

lıyız; toplumun bir kısmının hassasiyet gösterdiği bazı marjinal değerleri, diğerlerine karşı koz 
olarak kullanıp, oy hesabı yapmak, bu ülkeye ancak tehlike getirecektir, mutsuzluk getirecek
tir. Devlet kuruluşlarındaki kadrolara atanacak kişilerde aranacak en temel koşulun, bizce, mez
hebi olmaması gerekir. Mesleğinde uzmanlaşmış, üretken, çalışkan ve liyakatli olması gerekti
ğine inanıyoruz. Yoksa, isterse hepsi bir mezhep kökenli olsun, yeter ki, bulunduğu mevkiin 
gerçekten sahibi olduğunu kanıtlasın. Böylesi bürokratlara bu ülkenin ihtiyacı vardır. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu anlattıklarımızdan, tespitlerimizden dolayı, biz, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu olarak Refah Partisinin yermiş olduğu gensoru önergesinin lehinde oy 
kullanıp, Refap Partisinin, bizce -altını çizerek söylüyorum- mezhep kışkırtıcılığı yapan bu gen
soru önergesini meşrulaştırmak istemiyoruz; aleyhinde oy kullanıp koalisyon partilerinin iki 
yıllık icraatlarını da aklamak istemiyoruz. 

özetle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak gensoru oylamasına katılmayacağız diyor, 
Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum^ (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
Yüce Mecliste bulunduğum süre içinde görevimi titizlikle yapmaya çalıştım. Bundan önce 

de birtakım gensorular verildi, bugün de verildi. Bunlara, yine daha öncekilerde olduğu gibi, 
gayet açık bir şekilde cevap vereceğim. Şunu da ifade edeyim ki, Sanayi Bakanlığının düzgün 
çalışması da kıskanılmaktadır. Bununla ilgili rakamları da vereceğim, her şeyi somut olarak 
tek tek söyleyeceğim. 

Parlamentoda altı senedir bulunuyorum. Beni burada yakinen tanıyan arkadaşlarımız, böyle 
mezhepçilikle suçlanmayacak bir insan olduğumu bilirler. Bence, önergenin en üzücü yanı bu
rasıdır. 

İnsanlara görev, liyakatlerine, tahsillerine göre verilir. İddialarını buraya getiren insanla
rın açık açık konuşmaları lazım. Türkiye'de Alevî mezhebine bağlı insanlar, ülkesine bayrağı
na bağlıdır; tekkesinin başında Türk Bayrağı vardır; Atatürk inkılaplarına sonuna kadar bağ
lıdır. Bu, size belki çok acayip geliyor; çünkü döneminizde bu mezhepten olan bir tek insana 
belki görev vermediniz; şimdi görev verilen birkaç insan belki sizin dikkatinizi çekiyor. 

Ben burada ÇHP'li arkadaşımın söylediklerine aynen katılıyorum; bu, tahrik yaratan bir 
önergedir ve bu önergeyi hazırlayan arkadaşlarıma net olarak soruyorum ve bu konuya bir da
ha değinmeden başka konulara geçeceğim : Bakanlıkta 1 müsteşar, 5 müsteşar yardımcısı, 7 
kurul başkanı, 95 genel müdür ve fabrika müdürü 7 hukuk müşaviri, 1 basın müşaviri, bağlı 
kuruluşlarla birlikte 26 savunma sekreteri, 266 genel müdür yardımcısı ve fabrika müdür yar
dımcısı, 68 daire başkanı, 624 de seksiyon müdürü var. 
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Madem böyle bir reçete tutuyorsunuz, döküm yapıyorsunuz, bu sayıların kaçının hangi 
mezhepten olduğunu kamuoyuna ve basına vermezseniz, sizi müfteri ilan ederim. (SHP ve CHP 
sıralarından alkışlar) Adctleriyle istiyorum... 

AHMET REMZt HATİP (Konya) — Kabul edin gensoruyu, hepsi açıklansın. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Gensoruya 

gerek yok, her.şeyi biliyorsunuz, açıklayın. Ne olacak gensoruyla?!. 
AHMET REMZt HATİP (Konya) — Açın gensoruyu... Kendiniz kabul edin... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sevgili arka

daşlar, bu konuya bir daha girmeyeceğimi ifade ettim. Vatanına, milletine ve ülkesine bağlı 
bir insan dlarak, doğru bildiğimi yapmaktan da hiçbir zaman korkmayacağımı, üç gensoru 
daha verseniz, yine doğru bildiğimi yapmaya devam edeceğimi de ifade etmek istiyorum. Doğ
ru bildiğim liyakatli insanlar Sanayi Bakanlığını en iyi şekilde yöneteceğiz. 

Şimdi iddialara geliyorum... Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına 
giriyor ve devletin bir bakanı söylüyor. Yalan değil; ama, sizin söylediklerinizin doğru olmadı
ğını da biraz sonra söyleyeceğim. 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii: Göreve geldiğimizde 4 741 personel vardı -bunların 
hepsi zabıtta var, alın kontrol edin. Elimizde kalan çimento fabrikalarıyla ilgili olarak söylüyo
rum, satılanları hesaba almıyorum- şu gün, 4 190 personel var; azalış 551'dir. 

Elimizde lalan fabrikaların işletme kârı 37 milyar liradan, 228 milyar liraya çıkmış; yüzde 
516'lık artış var. Yaptığı yatırımlarda ise, yüzde 74 artış vardır. 

Bu fabrikaların üretimi, kişi başına yılda 2 623 ton iken, 682 ton daha artarak -yüzde 26'lık 
bir artış göstererek- 3 305 tona yükselmiş. Çimento fabrikaları kötü idare edilmiyor. Zabıtlara 
geçti, alın kontrol edin. 

Makine Kimya Endüstrisi: Sayın Ahmet Remzi Hatip, eskiden Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı personeliymiş. Bu kurumun, personel sayısı 15 832 iken, şimdi 13 270'ye düşmüş; 2 112 per
sonel bizim dönemimizde azalmış, azalış oranı yüzde 13 tür. Siyasî kadrolaşma, adam alma, 
şudur, budur, hiçbiri yok. 2 112 personel azalmış... ' 

Kişi başına üretim 99 milyon liradan 335 milyon liraya çıkmış. İşletme kârı 37,5 milyar 
liradan, 337,5 milyara çıkmış. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu kötü yönetilmiyor. 

İstanbul Gübre Sanayiinin personeli 681 imiş, 672'ye düşmüş. Üretim miktarı 904 bin ton
dan, 942 bin tona çıkmış ve vergi rekortmeni olmuş -Sayın Rauf Ertekin'in dediği gibi- ama 
bu, bizim dönemimizde olmuş. Yani, onu da ifade edeyim, Kocaeli'nin vergi rekortmeni olmuş. 

İGSAŞ, kötü yönetilmiyor. Personeli azalmış. 
Türkiye Gübrü Sanayiini 5 843 personelle almışız, bugün 5 150 personeli var; azalış 693'tür. 

İşletme kârı 71 milyar zararken, 50 milyar lira kâra geçmiş; işletme bazında eskiden aldığı fi
nansman gideri hariç. 

Türkiye Gübre Sanayiinin hem personel sayısı azalmış hem de zarar etmiyor. 
Sizin o "liyakatsiz" dediğiniz genel müdürler bunu yapıyorlar!.. 
Türkiye Şeker Fabrikaları : En güzel gelişme de buradadır : 17 758 personeli varmış, 16 

296*ya düşmüş. Son 3 yıldır zarar eden şeker şirketi, biz göreve geldikten sonra, son 2 yıldır 
Kurumlar Vergisi ödemektedir. 
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Kişi başına şeker üretimi 45 tondan, 95 tona yükselmiştir; bu da zabıtlara geçiyor... Cuma 
günü Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülecektir, Re
fah Partili arkadaşlarım, zabıtları, alırlarsa, bunlar yanlış diye bana orada söylerler. He yerde 
adamları var, bilgileri yalan yanlış getiriyorlar; ben doğrularını söylüyorum. 

Türkiye Selüloz Kâğıt Fabrikaları (SEKA), personel sayısı 10 970'den 9 257 kişiye düş
müş, 1 713 azalış var. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Fiyatlar ne kadar yükselmiş? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Efendim fi

yatla ne alakası var? Fiyatları yükseltiyoruz* hepsinde yükseltiyoruz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Kazanç ona bağlı değil mi, Sayın Bakan? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Kazancı söy

lemiyorum, üretim miktarını söylüyorum. Sayın Asiltürk, üretimi ton olarak söylüyorum, siz 
Sanayi Bakanlığı yaptınız!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — "Kazanıyor" diyorsunuz ya, onunla ilgili... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Kazanç değil, 

üretim miktarlarını söylüyorum. Şeker üretimi kişi başına 45 tondan 95 tona çıkmıştır diyorum. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Parasal ola

rak birtek Makine Kimya Endüstrisini söyledim; çünkü, onu kiloyla ifade etmek mümkün de
ğil; diğerlerinin hepsini kilogram üretim olarak söyledim Sayın Asiltürk. 

Çok konuşulan birliklere gelelim : KİT'lerimizde olduğu gibi, 13 birlikte daimî personel 
sayımız, 18 249'dan 18 092'ye düştü... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Şeker fabrikalarının daimî personel sayısı kaçtır? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Söyledim efen

dim, bir daha söyleyeyim : Şeker fabrikalarının daimî personel sayısı 17 758'den 16 296'ya düş
tü. Geçici işçi sayılarını da söylüyorum; 26 936'dan, 24 450'ye düştü; geçici işçi sayısında 
2 486 düşüş var, daimî işçi sayısında da 1 462 düşüş var. 

Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızın, yine, atamalarla ilgili söylediklerine cevap vermek 
istiyorum. Burada, iddia edilen bazı konular var. Göreve başlanıldığı tarihten bu yana, kamu 
yararı, hizmet gerekleri ve görevin gerektirdiği liyakat sistemi dahilinde yapılan tayinlere iliş
kin düzenlemelerin, "kadro harekâtı" şeklinde mütalaa edilmesi son derece yanlıştır. 

ZİYA HALİS (Sivas) — Müsteşar Alevî mi? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Burada, Müs

teşarın değiştirilmemesi ve onun -bu yaptıklarımızı kamufle eder şekilde kamuoyuna tanıtıl
ması da son derece yanlıştır. Şunu ifade edeyim : Müsteşarım, son derece şahsiyetli bir insan
dır ve Makine Kimyanın burslu talebesi olarak okuyup, peyderpey yükselmiş, 12 senedir de 
Müsteşardır. Kendisinin dışlanacağı gibi bir durumda çalışmayacak kadar da şahsiyetlidir. Ba
kanlığı, bakan adına idare edecek meziyettedir ve kendisiyle de iftihar ediyorum, burada söy
lüyorum, öyle dışlandığı da söz konusu değildir; hiçbir şeyi de göstermelik yapmıyoruz Sayın 
Ahmet Remzi Hatip., 

Neler yazılmamış ki!.. 
Merkez teşkilatında, birimlerin ihtiyacı nedeniyle, hizmetliden 5 kişiyi memur yapmışız;.. 

Çocuklar liseyi bitirmişler, koskoca, 72 bin kişinin çalıştığı Bakanlıkta, lise diplomasını, 
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ortaokul diplomasını ibraz etmişler, onları hizmettiden çıkarmışız, devlet memuru yapmışız; 
bu, gensoruya yazılıyor! 

Bunun neresi gensoru konusu?! Gensoru müessesesini de bu kadar gayri ciddîye almayın 
sayın arkadaşlar. Gensoru, bir bakanın şahsıyla ilgili, yolsuzluğuyla ilgili, yediğiyle ilgili veri
lir. Bunlar, söylenecek şeyler değil!.. 

Açıktan atama... Sevgili arkadaşlar, Sanayi Bakanlığında, Devlet Planlamada on sene devlet 
memurluğu, bürokratlık yapmışsınız; ama, Başbakanlık Genelgesini de doğru dürüst anlama
mışsınız. Açıktan atama yetkileri, müsaadesi alınanlar için geçerli değil. Bu genelge çıktıktan 
sonra, yeni müsaade söz konusu değil. Başbakanlık Yüksek Denetleme, bunların hepsini de
netliyor, hepsinin hesabını veriyoruz. Bu açıktan atama yetkisi alınanlarla ilgili tasarruf, bu
günden sonra, yıl sonuna kadar yine mümkün; ama, yeni yetki yok; bunu da anlamakta güç
lük çekmişsiniz. 

Sevgili arkadaşlar, dün çok komik bir basın toplantısı yapıldı, belki arkadaşlarımızın bil- ' 
gileri vardır. 

Bir kere, biz, hukuka son derece saygılı bir insanız. Sanayi Bakanlığında 4 müsteşar yar
dımcısı var. ANAP. döneminde Genel Müdür olan -Sayın Yücelen bilir- Sayın Sedat Balak'ı, 
bir başka arkadaşımızın yerine müsteşar yardımcısı yaptık. Sayın Nevzat Cizre, yürütmeyi dur
durma kararı aldı. Arkadaşlarımızın anlamakta güçlük çektikleri konu şu : Getirdiğimiz, müs
teşar yardımcısı yaptığımız insanı koyacak bir yer lazım. Tuttuk, Sayın Başbakanımız Tansu 
Çiller'in imzasıyla, Danıştay kararını uygulayarak, yeniden bir üçlü kararname hazırladık, Se
dat Balak'ı aldık, Nevzat Cizre'yi geri müsteşar yardımcısı yaptık; ama, demokrasilerde çare 
tükenmez. Ne yapalım?.. O arada, sizin anlamadığınız, 5 inci bir müsteşar yardımcılığı ihdas 
ettik. Üçlü kararnameyle ve Bakanlar Kurulu kararıyla da serbest bırakarak, o bir haftalık sü
rede, 5 inci bir müsteşar yardımcılığı ihdas ettik ve benim getirdiğim, Danıştay kararını uygu
layarak da görevden aldığım Sedat Balak'ı, o 5 inci müsteşar yardımcılığına atadık. 

Şimdi, Genel Başkan Yardımcısı basın toplantısı yapıyor, çok önemli(!) bir şey bulmuş: 
"Başbakan Tansu Hanım'ın emriyle, müsteşar yardımcısını görevden aldı" diyor; halbuki, Da
nıştay kararıyla aldık. "Ondan sonra, Başbakanın yokluğunda, Sayın Cevheri'ye, bunu Baş
bakandan habersiz imzalattı" diyor. Bu kadar komik... Bunu, Genel Başkan Yardımcınız, ba
sın toplantısıyla açıklıyor!.. Vay halinize! Tabiî ki, bu gerekçelerini görmüyorsunuz sayın arka
daşları. (SHP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Siz kendi halinize bakın Sayın Bakan. Siz, hesap 
vermeye bakın. 

SANAYt VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHlR KÖSE (Devamla) — Halimizde hiç 
bir şey yok. 

Geliyoruz lojman meselesine; güya SHP Kongresinden evvel alelacele bir lojman talimatı 
çıkarmışız ve bununla yandaşlarımıza lojman garantisi vermişiz(!).. 

Arkadaşlar, siz devlet adamısınız, devlette çalıştınız, bilmeniz lazım : Bir kere bü, Bakan
lığın bir genelgesidir. Yani, eğer yarın ben gidecek olsam, yerime gelen insan bunu değiştirir; 
bu bir kanun ya da bir müeyyide değil ki!.. 

İkincisi: Bununla ne getirmişiz? Bununla şunu getirmişiz ve demişiz ki, "Kamu Konutla
rı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin son fıkrası hükmü dikkate alınarak, müsteşar yardımcıla
rı, kurul başkanı, genel müdür, bağımsız daire başkanı, özel kalem müdürü, birinci hukuk 
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müşaviri görevlerini yürütenlere görev tahsisli konut verilecek ve bundan lojmanda oturmak 
istemeyenler saptanarak, görev tahsisli lojman sayısı belirtilecektir. Böylece, görev tahsisli ola
rak belirlenecek konutlar dışında tüm lojmanlar, daha fazla personelin yararlanabilmesi ama
cıyla yönetmeliğin sıra tahsisli konutlar için öngördüğü süre emsal alınarak 5 yıllık bir oturma 
süresine dönüşecek ve bu konutlarda, her ne şekilde tahsis edilmiş olursa olsun, 5 yıldan fazla 
bir süre oturulmayacak." 

tşte, "adil düzen" dediğimiz bu. Yani, "5 yıldan fazla'oturmayacak" diye getirdiğimiz 
adil düzen bu işte... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Adil düzen buysa, millet yandı! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHtR KÖSE (Devamla) — ... ama bunu 

da yanlış anlıyorlar. 
Şunu da açıkça söyleyeyim; bu lojmanlarda bizim atadığımız sadece yedi kişi oturuyor. 

Getirdiğimiz bu genelgeyle -sadece benim atadıklarım değil- eski dönemden beri bu lojman
larda oturan insanlara da beş yıllarını tamamlama garantisi geliyor. 

Sevgili arkadaşlar, burada, "efendim, birliklerden Bakanlıkta insanlar çalıştırılıyormuş falan 
gibi çok basit şeyler var. Çalıştırılıyor; bu, eskiden de çalıştırılıyordu. Sayın Yücelen'in döne
minde, birliklerden Bakanlıkta çalışan kişi sayısı 34'müş, şimdi ise 33 kişi; yani 1 kişi de eksil
miş Çalıştırıyoruz; organize sanayi bölgelerinden adamlar da çalıştırılıyor, tfade edeyim, bun
lar, bakanlığın ihtiyaçlarına binaen çalıştırılıyor ve, kanımca, bunların gensoru olacak bir ta
rafları da yok. 

Tabiî ki, Refah Partisinin dönemine de şöyle bir baktık neler olmuş diye... 
1974 yılı başında 1 081 adet olan fiilî personele ilaveten 528 kişi daha açıktan tayin edil

miş. Yani, mevcut personel, bizim dönemimizde azalıyor, sizde 1 609'a çıkmış. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — O kadar fabrika kurduk... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Genel kadro 

hareketi içinde üst görevde bakman 11 kişi alt görevlere, ana personel seviyesinde bulunan 209 
kişi de üst görevlere atanmış ve dikkatinizi çekiyorum, sadece "Sanayi Bakanlığı"; o zaman 
"Ticaret" de yok. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O kadar fabrika kurduk... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Müsteşar yar

dımcısı sayısı l'den 10'a çıkarılmış... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Peki, yatırımlar ne olmuş? 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) •— Yatırım var mı sizin zamanınızda? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bakanlığımı

zın kurulduğu tarihten bu yana en geniş kadro ve personel hareketi, 1974 - 1978 tarihleri ara
sında zamanınızda gerçekleşmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O, sanayi kalkınması... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — 1972 yılında 

56 memur unvanıyla çalışanı bulunan SEKA 212 kişiye, Makine Kimya Kurumu 513 kişiden 
3 726'ya sizin zamanınızda yükselmiştir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Üretim ne olmuş? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Üretim rakam

larının hepsini ben burada söyledim. 

— 352 — 



T.B.M.M. B : 28 16 . 11 .1993 0 : 1 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya).— Sayın Bakan, yarısını, söylüyorsun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bakanlığımız 

hizmetlerinin sevk ve idaresinden doğan ihtiyaç nedeniyle yeni ihdas edilen müsteşar yardımcı
lığını söyledim, müsteşar yardımcılarından da değişmeyen arkadaşlarımız vardır. 

Bakanlığımıza yeni birimler eklenmesi; Bakanlığımıza, Tüketicinin ve Rekabetin Korun
ması ve Patent Enstitüsü gibi birimler eklendi. Bunları hiç kimseye makam falan bulmak için 
ihdas etmedik ve buralara da dışarıdan bir tane insan gelmedi; Bakanlığın içinde olan ve daha 
önce iptal edilen kadrolardakiler bu taraflara aktarıldı; yani kimseye makam verilmedi sevgili 
arkadaşlarım. 

Bakanlığın bağlı ortaklık yönetim kurulu üyeliklerine, kanuna aykırı bir tek atama yapı
lamaz arkadaşlar. Nasıl yapılır?.. Bunun şartları, yükseköğretim kurumlarından mezun olmaktır 
ve yüksekokul mezunu arkadaşlarımız buraya atanmışlardır. Nasıl atayabiliriz?.. 233 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameye aykırı atama nasıl yapabiliriz? 

ABİT KIVRAK (Konya) — Demokraside çare çok!.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Burası devlet 

dairesi, babamızın çiftliği değil herhaldel 
. Sevgili arkadaşlar, biraz da arkadaşlarımızın söylediklerine cevaplar vermek istiyorum. 

Sayın Ahmet Remzi Hatip, "ehliyetine, müktesebine bakılmaksızın atamalar yapıldı" diyor. 
Müktesebine bakmadan devlet dairesinde bir yere nasıl adam atarsınız? Onun şartları oraya 

uyarsa atarsınız; uymazsa nasıl atayacaksınız? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Hiç aslı asta
rı olmayan bir ifade... 

KİT'lerin çalışamaz hale geldiğini söylemişsiniz ki, hepsini söyledim, üretim artışlarıyla, 
personel azalışlanyla bunları ifade ettim. 

Patent Kanununa karşı geliyorsunuz. Gittiğimiz yerlerde Türkiye, bugün insan hakları ih
lali kadar Patent Kanununu uygulamadığımızla ilgili eleştirilere maruz kalıyor. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Onlar sömürücü de, onun için. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bu, herkesin 

en doğal hakkıdır; eğer bir insan, bir ilacın yahut bir sanayi mamulünün patentini almışsa, 
onu taklit etmeyi savunamazsınız. Yeri gelince taklitçiliğe karşı çıkıyorsunuz; ama burada tak
litçiliği öneriyorsunuz Sayın Hatip. 

"Genel müdürlerimizi sivil hayatta iş yaptığı kurumlara atadınız" diyorsunuz. 
Bir tane yoktur. Eğer kendi kurumuyla iş yapan bir genel müdürüm varsa, milletvekilliği 

dahil, bırakıyorum. Böyle müfteri olmayın. Bu kadar kolay değildir iftira atmak. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İsim verdi, isimler var orada. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Söyleyin... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Zabıtlara geçti. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Kurumuyla 

iş yapan genel müdürü söyleyin. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım Sayın Bakan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Zabıtlara geçti. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Yok efendim, 

nerede var? Ben burada ifade ediyorum... Zabıtlarda yok. Sayın Ahmet Remzi Hatip konuşur
ken siz burada yoktunuz. 
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Şekerbank'a yatırılmış, ona karşılık Şe-

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Hepsi var zabıtlarda. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Diyorsunuz 

ki, "bir özel kuruluşun Mercedes arabasını kullanıyor." 
Sayın Yücelen burada... Şekerbank'ın arabası sizin zamanınızda yok muydu Sayın Yüce

len? Vardı. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Benden önce... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Toyota yok 

muydu Sayın Yücelen? Burada Toyota'yı söylüyor!.. 
Sayın eski Bakanın huzurunda ifade ediyorum. Şekerbank'ın, Sanayi Bakanlığında bir Mer

cedes'i vardı, geldiğimde beş altı ay kullandım, ondan sonra da "dedikodu olur" diye yolla
dım. Ben almadım, ben istemedim. 

ikincisi de Toyota arabadır. Onu da söyleyelim : Yine Sayın Yücelen veya Sayın Yürür'ün 
dönemindedir, benim dönemimde değil. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Benden önce... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sayın Yürür'

ün dönemindeymiş. 
Benden önceki dönemde, KOSGEB'in paraları 

kerbank da KOSGEB'e bir araba almış, hibe etmiş ve o araba KOSGEB'de kullanılıyor. Bunu 
kalkıp da, benimle ilgiliymiş gibi söylemenin de bir anlamı yok. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)'— Ben KOSGEB'e hibe ettim arabayı. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Evet, doğru

dur. Sayın Yücelen hibe ettirmiş. İşte burada zabıtlara da geçiyor. Bizim dönemimizde hiçbir 
yerden araba almadık ve ben şu anda Concord arabaya, yerli arabaya biniyorum. Onu da bu
rada ifade edeyim. 

Gelelim Sayın Remzi Hatip'in "çok değerli" dediği bir arkadaşına. Bakın arkadaşlar, bu 
çok enteresan : Görevden aldığımız TÜMOSAN Genel Müdürü, Sayın Ahmet Remzi Hatip'in 
ilinde bulunan fabrikanın müdürü... Ne yapmış, biliyor musunuz? Bunu görevden almışız, mü
şavir yapmışız ve müşavirken elimize özel sektör bordrosu geldi -aynı anda özel sektörde çalışıyor-
işine son verdik, memuriyetine son verdik. (SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Ne oldu traktör alımı? 
SANAYİ VE TİCARET BAK ANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Efendim, ben 

ne diyorum, sen ne diyorsun Sayın Hatip! Devlet memuru, aynı zamanda özel şirkette çalışı
yor; işine son verdik, memuriyetine son verdik. 

Evet, bunu savunuyor!.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz azalıyor. Lütfen... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Peki. 
Araştırma Genel Müdürlüğüne getirdiğimiz, TKİ'den getirdiğimiz, iki lisan bilen, ODTÜ 

mezunu arkadaşımız -Sayın Remzi Hatip bunları dinlerse- şimdi düz memur; eskiden TKİ'de 
genel müdürdü; daha önceki dönemlerde düz memurluğa İndirgendi. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) •— Ankara'daki memurların yüzde 90'ı dışarıda ikinci iş 
yapıyor. Onların işine son verecek misiniz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Kim varsa, 
söyle, derhal. Kim varsa bildirin... Bakın, ben her şeyi somut konuşuyorum. İsimleriyle verin 
Sayın Gökçek... İsimleriyle verirseniz hepsine gerekeni yaparız. 
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BAŞKAN — Ama karşılıklı düello haline gelmesin. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bizde müsa

maha yok. 
Pankobirlik'in yüzde 3 kesintilerini kaldırdık. Niye kaldırdık? Pankobirlik'le uğraştığımızdan 

değil. Yörenizdeki çiftçi istemiyor mu bunu? Gidin köylere, "kesintiniz konsun mu, konmasın 
mı?" diye sorun... Çiftçinin isteği üzerine kaldırdık bu yüzde 3'ü; yoksa, Pankobirlik'le bizim 
bir meselemizin olduğundan değil. Geçen yıl Kayseri fabrikasını Pankobirlik'e verdik, pancar 
paralarını ödeyemedi, gene Şeker Şirketi takviye yaptı. Biz onları zor durumda bıraksaydık, 
takviye de yapmazdık. Bu da bir yanlış. 

Yine Sayın Rauf Ertekin, "Eşinin veya kendinin yakınlarına yönetim kurulu üyeliği verdi" 
diyor. 

Eşimin veya benim bir yakınıma yönetim kurulu üyeliği verilmişse, Bakanlığı, milletvekil
liği dahil bırakacağım. Böyle iftira atmayın Sayın Ertekin. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — "İş verildi" dedim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Efendim, işe 

de almadım, bir tane akrabamı işe almadım, yönetim kurulu üyeliği de vermedim'. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ben size vereyim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHlR KÖSE (Devamla) — "Kendinin ve 

eşinin... yönetim kurulu üyeliklerine..." diyorsunuz, yönetim kurulu üyeliklerine... 
Birliklerin genel kurulunun ertelenmesi konusu, Doğru Yol Partisiyle SHP'nin birlikte karar 

aldığı, Sayın Turhan Tayan'ın takip ettiği bir konudur. SHP'nin ve Sayın Tayan'ın talebiyle ol
muştur, birliklerin genel kurulunun ertelenmesi. Biz bunu yasal statüye oturttuk; Bakanlar Ku
rulu kararıyla, birlik genel kurullarının ertelenebileceği hükmünü getirdik. 

Yine burada ifade edeyim, -Sayın Yücelen burada olduğu için söylüyorum, bir suçlama 
da değil- daha önce sadece bakan imzasıyla genel kurullar ertelenmişti. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Partiler mi erteleniyor? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Çukobirlikte 

vardı. Biz bunu Bakanlar Kurulu kararı haline getirdik ve Sanayi Bakanına da, altı aya kadar 
erteleme yetkisini verdik, yasal olarak. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 27 Mart seçimlerine rastlıyor; o imkânları kullanmak 
için... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Arkadaşları
mızın "Partizanlık" dediği de budur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Peki efendim. 
Arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. 
Bundan öncekilerin olduğu gibi, bu da gayrî ciddî bir önergedir. Bu önergenin amacı, iş 

yapan bürokratları ve iş yapan kimseleri korkutarak, iş yapamaz duruma getirmektir. Herke
sin takdir ettiği bu başarılı çalışmalarımıza, yine inandığımız gibi devam edeceğiz, doğru bildi
ğimizi yapacağız, hiçbir şeyden de korkmayacağız; liyakatli insanları en iyi yerlere getireceğiz. 
Tüm KİT'lerimizde olduğu gibi, yine üretim artışları yapacağız, bunları yine vergi rekortmeni 
yapacağız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Oylamadan önce söz talep ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, bir yanlış ifade oldu; eğer, o ifadeden sonra kalem kâğıdı al-, 

masaydınız, ben hemen düzeltecektim; ama, baktım, orada yazıyorsunuz, yazıyı bir göreyim 
diye bekledim. 

Gündemin tanzimi Danışma Kuruluna aittir, bu gündemi huzurunuza Danışma Kurulu 
getirmiştir; yani, bu raporla gensorunun aynı güne alınmasında, zatı âlinizin hiçbir suçu yok
tur. Bu bir yanlış ifadeydi, ben bunu düzeltiyorum. 

Buna rağmen, hâlâ söz istiyor musunuz? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Başka bir konu efendim... 
BAŞKAN — Tabiî, şu anda zabıtları getirtmenin imkânı yok. O başka konuda da, "avu

katlık yaptınız" demedi... , 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İsmimi zikretmek suretiyle, "mezhep ayırımcılığı yaptınız" 

> dedi... 
BAŞKAN — Peki, söz vereceğim efendim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkanım, ben de söz istiyorum; ismim zik

redildi... 
BAŞKAN —- Sizin talebinizi sonra alayım efendim. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması ' • • 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkanım, önce, söz verdiğiniz için teşekkür 

ediyorum. 
Gerçekten, açıklamalarımın başında, gündemin, Refah Partisi olarak bizim tarafımızdan 

tanzim edilmediğini, bu gündemin Danışma Kurulunda tanzim edildiğini, dolayısıyla, iki ko
nu aynı günde müzakere edilecekse, bunda kusurun ve suçun Refah Partisinde aranmaması 
lazım geldiğini ifade edecektim; fakat, Yüksek Başkanlığınız tarafından bu açıklama yapıldığı 
için, ben de, bu noktadaki uyarınızdan dolayı zatı âlinize teşekkür ediyorum. 

Gensoruda, herhangi bir, münhasıran mezhepçilik iddiası söz konusu değildir; sadece, yanlış 
uygulamalardan bir tanesi olarak belirtmiştir ve Sayın Grup Sözcümüzün yapmış olduğu ko
nuşmada da, madde madde isimler belirtilmek suretiyle konu açıklığa kavuşturulmuştur; Sa
yın Bakan da, bunların hiçbirisine cevap vermemiştir. 

NİHAT MATKAP (Hatay)— Sataşmaya cevap vereceksiniz... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yalnız, bir isim örnek istediler; Makine ve Kimya En

düstrisi Kurumu Genel Müdürü Mehmet Emin Gök Beyin, aynı zamanda OSTİM'de Makine 
ve Kimya Endüstrisine iş yapan bir işyeri olduğunu Sayın Bakana misal olarak arz ediyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, sataşmaya yanıt verecekti, cevap veriyor Sa
yın Bakana! 

BAŞKAN — Sayın Kazan, Sayın Bakana yeniden bir söz hakkı doğurmasın konuşmanız, 
lütfen... 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — CHP Grup sözcüsü, yapmış olduğu konuşmada, bende
nizin Sivas davasına avulcat olarak girmemin bir yanlışlık olduğunu, bir mezhepçilik olduğunu 
ve kasıtlı olarak bu davaya girdiğimi ifade etti. 

İzninizle, ben bu davaya niçin girdiğimi bir kaç cümle ile açıklamak istiyorum. (SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN— Lütfen... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ne ilgisi var, Sayın Başkan? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, konu bu, konu bu... Mezhepçilik yaptığımı iddia 
ederek... . , 

Onu dinlediniz, beni de dinleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Efendim, benim avukatlık yaptığımı ve bu suretle mez

hepçilik yaptığımı ifade etti; buna cevap vereceğim. Niçin girmişim?.. 

BAŞKAN— Efendim, çok kısa... Lütfen efendim... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Çok kısa. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Gensoruyla alakası ne? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Gensoru ile alakalı değil Sayın Gürkan, şahsımla alaka

lı, şahsıma isnatta bulunulmuş. 
Şimdi, Sivas olayları, hepimizi üzen bir olaydır. Sivas olaylarında 36 kişinin ölümü hadi

sesine sebep olanları ben de lanetliyorum, ben de lanetliyorum... (SHP sıralarından gürültü
ler) Ben de lanetliyorum; bakın, siz benim kadar açık konuşmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen efendim... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Senin, il genel meclisi üyen. 

BAŞKAN — Efendim lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Dinle şimdi, dinle, otur yerine... Otur da dinle... Otur 

dinle, otur dinle... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
Sayın Kazan, bağlayalım. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi, Sivas olaylarından sonra tahkikat başlamış; yü

rütülmekte olan tahkikat sırasında, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, 
Sivas Barosu, Bursa Barosu, İzmir Barosu, barolara ilanlar asıyorlar ve "bu olayda mağdur 
olanların avukatlığını yapmak isteyenler baroya başvursun" diyorlar; ama avukatlık mesleği 
bir bütün meslektir. Böyle bir bütün meslek içerisinde müdahil tarafında da yer alınabilir sa
nık tarafında da yer alınabilir. Barolar Birliğinin böyle bir harekete girişmesi mezhepçilik ol
muyor da, benim davranışım mı mezhepçilik oluyor? (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ta kendisi!.. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, lütfen bağlayalım. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Barolar Birliğinin ve Ankara Barosunun, istanbul Baro
sunun bu yanlış ve yanlı hareketini protesto etmek için, avukat olarak o davada görev aldım. 
Ancak, 3069 sayılı Kanun muvacehesinde, avukatlığımın mahkemece kabul edilmemesinden 
önce bendeniz davadan çekildim. 

BAŞKAN — Tamam Efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O nedenle, sayın arkadaşlarımın buraya çıkıp da birta

kım yerlere selam verir mahiyetteki konuşmasını tasvip etmediğimi ifade ediyor ve kendisini 
dürüst olmaya davet ediyorum. . 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Kazan, siz çekilmediniz, mahkeme kabul etmedi 

sizi; ben de oradaydım... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Yücelen buyurun. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, ismimi zikrederek... 

BAŞKAN — Efendim, isminiz geçti ama; yani isim geçti diye... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Ben de sadece açıklama yapacağım, zabıtlara yan

lış geçmesin. 

BAŞKAN — Bir yanlış anlatım falan yok ki! Lütfen... Lütfen efendim... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Efendim, olur mu?I 

• BAŞKAN — Saat bir hayli ilerledi... 
İBRAHİM ÖZDlŞ (Adana) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, iki kişiyi aynı anda dinleyemem, lütfen... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, ben sadece doğruyu tavzih edece

ğim; ismim geçti, iki cümleyle bir şey söyleyeceğim, eski bir Bakan olarak düzeltme yapaca
ğım, iki cümleyle açıklama getireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gayet haklısınız; ama yani, isim burada iyi niyetle geçse de 
söz talebi olacak mı? 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Hayır efendim, ben sadece 

2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir 
Köse'nin kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Vakti iyi değerlendireceğinize emin olduğum için söz verdim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben sadece, Sayın Bakan ismimi zikrederek açıkla

ma yaptığı için, konunun zabıtlara geçmesi açısından söz aldım. Sayın Başkan, hassasiyetinize 
teşekkür ediyorum. 
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Mercedes ve Toyota, Şekerbank'ın arabalarıydı, doğrudur. Şekerbank, daha önce Sanayi 
Bakanlığına bağlı bir kuruluş olduğu için, benden önceki Bakan arkadaşımın döneminde, bağlı 
kuruluşun aracı Bakanlık hizmetinde kullanılmış. "KOSGEB'in parası daha önce Şekerbank-
ta yattığı için Toyota araç Sanayi Bakanlığı emrine verildi" sözleri çıktığından, Şekerbankla 
görüşülerek KOSGEB'e devri sağlanmıştır. 

Benim asıl düzeltme ihtiyacı hissettiğim husus : Birliklerin genel kurulları, birliklerden 
gelen teklifle, gerek duyuldukça, zaman zaman benden önce de, benim dönemimde de ertelen
miştir; ancak, yanlış anlamamışsam, Sayın Bakanın sözlerinden, "SHP ve DYP'nin ortaklaşa 
takibi sonucu ertelendiği gibi anladım. 

Eğer böyle bir şey yapılmışsa, bu yanlıştır. Genel kurullarda şu siyasî partinin taraftarı, 
şu siyasî partinin desteklediği taraf kazanacaktır diye birlik genel kurullarının ertelenmemesi 
lazımdır; ama böyle bir yetkinin Bakanlıkta bulunması da doğrudur. 

Bunu arz etmek için söz aldım. Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın BaşTcan, sataşma var... 
BAŞKAN — Buyurun... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Kazan, kürsüden, dürüst olmak anlamında, şahsı

ma hakarette bulunmuştur. Bu olayı düzeltme anlamında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, şu saatten sonra tutanakları getirtme imkânı var mıdır? Bu 

çatı altında bulunan herkes dürüsttür. Lütfen... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Efendim, tutanaklara bakabilirsiniz; "dürüstlüğe davet 

ediyorum" sözlerinin anlamı nedir? "Dürüst değildir" dedi; söz vermek durumundasınız bana. 
BAŞKAN — Bir dakika... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Bana, "dürüst değildir" diye ithamda bulundu; bu ne

denle bana söz vermelisiniz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — "Dürüstlüğe davet ediyorum" dedim Sayın Başkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hangi hakla dürüstlüğe davet ediyorsun? (Ankara Mil

letvekili H. UIuç Gürkan ve Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın birbirleri üzerine 
yürümeleri, RP ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, lütfen... İdare amiri arkadaşlarımı göreve davet 
ediyorum... Muhterem milletvekilleri, lütfen oturalım efendim... 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Tahir Köse hakkındaki gensoru önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım : 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gensoru öner
gesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, lütfen bu Meclisi doğru dürüst yönetin. 
Burada bir arkadaşımıza hakaret ediliyor, söz vermiyorsunuz; lütfen doğru dürüst yönetin 
Meclisi. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Olaylara biraz da sebep sizsiniz. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Divana bir önerge sunulacak, onu bekliyorum... 
Biliyorsunuz gündem gereğince bir rapor görüşecektir; fakat gruplar arasında bir muta

bakat olmamış. 
Gündeme devam ediyoruz, lütfen yerlerimizi alalım. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

6. — Siyasî Parti Grup Başkam ehilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt Millet
vekili Ülkü Güney, tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 
ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın; Ankara Milletvekili Ali Dihçer ve 16 arkadaşının; 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 26 arkadaşının; Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 
arkadaşının; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının; 2 Temmuz 1993 günü Si
vas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarıl
ması ve maddî zararların tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/109, 107, 108, İÜ, 114) (S. Sayısı : 369) (1) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 10.11.1993 tarihli 26 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Siyasî Parti Grup başkanvekilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara 
Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın; Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 Arkadaşının; Tunceli Mil
letvekili Kamer Genç ve 26 Arkadaşının; Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 Arkadaşının; 
Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının; 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana 
gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî za
rarların tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri üzerine kurulan (10/109, 107, 108, 111, 114) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu raporu üzerinde genel görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 369 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Raporun okunup okunmama

sını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenlere... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmede ilk söz hakkı önerge sahibi 
milletvekiline aittir; daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları ile, 
şahsı adına iki üye ve isterse Komisyon ve Hükümet konuşacak, bu suretle, Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, öner
gedeki imza sahibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

önergedeki birinci imza sahibi veya önerge sahibi olarak konuşmak isteyen arkadaş var 
mı?.. Yok. 

Grupları adına söz isteyenlerden, Sosyaldemokrak Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mus
tafa Kul, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen ve 37 aydın bilim adamı ve sanatçımızın 
katledilmesiyle sonuçlanan... 

Sayın Başkanım, arkadaşları lütfen oturtunuz. 

(1) 369 S. Sayılı Basmayan Tlıtanağa eklidir. • 
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BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen sayın hatibi dinleyelim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — ... 37 aydın bilim adamı ve sanatçımızın katledilmesiyle 

sonuçlanan insanlık dışı Sivas katliamını araştırmakla görevlendirilen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Komisyonu Raporu üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek 
için huzurlarınızdayım; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Refah Partisinin, Sanayi ve Ticaret Bakanımız hakkında vermiş oldu
ğu gensorunun öncelikle görüşülecek işler arasına alınarak özellikle bu saate kalmasının, bu 
raporun kamuoyunun dikkatinden, televizyonların ve basının dikkatinden kaçmasını ve basın
da yeterince yer almamasını amaçladığına, bu amaçla da o gensorunun verildiğine dair ciddî 
kuşkularımızı Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Araştırma Komisyonumuz, kurulduğu günden itibaren, bu olayla il
gili çok ciddî çalışmış, iki günü Sivas'ta olmak üzere toplam 11 toplantı yapmıştır. Sivas'ta 
siyasî parti temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, meslek kuruluşlarının tem
silcileri, yerel basının muhabirleri ile sahipleri, emniyet ve diğer kamu görevlileri, mahalle muh
tarları ve bu olayları Madımak Otelinde yaşayan, otelden yaralı olarak kutulan arkadaşları
mızla bir dizi görüşmeler yapılmış, onların verdiği bilgiler doğrultusunda da elimizdeki bu ra
por düzenlenmiş ve hazırlanmış bulunmaktadır. 

Raporun başlangıç kısmında, olaylar objektif olarak yansıtılmış ve olayla ilgili gelişmeler 
anlatılmıştır. Ancak, raporun sonuç kısmında, Komisyon üyelerinin çok iyi niyetlerine karşın, 
herkesin katılabileceği, hepimizin rahatlıkla kabul edebileceği ve savunabileceği sağlıklı bir de
ğerlendirme yapılamadığından dolayı, ben, Grubum ve şahsım adına bu rapora muhalefet şer
hi koydum; bu nedenle de, raporda eksik ve yanlış gördüğüm, yanlış değerlendirildiğine kana
at getirdiğim birçok konuyu sizlerin dikkatine ve bilgilerine sunmak istiyorum. 

Raporun sonuç kısmında, düşünce ve kanaat hürriyetinden söz edilmiş. Ancak, ''düşün
ce ve kanaat hürriyetinin de hiçbir kimseye başkalarının fikir ve inançlarına hakaret etme şek
linde kullanılamayacağı açıktır." biçiminde bir ifadeyle, bu olay Aziz Nesin'in Sivas'a gelme
siyle birlikte ve bilinen konuşmasını yapmasıyla oluşan bir tepki sonucu ortaya çıktığı imajı 
verilmiştir; yani, olayı Aziz Nesin'in kişiliğine bağlamışlardır. 

Bu olayı Aziz Nesin'in kişiliğine veya söz konusu etkinliklerde yapmış olduğu konuşmalar 
üzerine oluşan tahriklere bağlamak, olayın boyutlarını daraltmakta ve asıl dikkat çekilmesi 
gereken yanını gizlemektedir. 

Aziz Nesin ve onun etkinliklerde yaptığı konuşma sadece bir bahanedir. Saldıranların, cum
huriyetin temelinin atıldığı Kongre Binasına saldırmaları ve Kongre Binasının 71 tane camını 
kırmaları, Atatürk büstünü devirmeleri ve yerde yuvarlamaları, "cumhuriyet burada kuruldu, 
burada yıkılacaktır'' diye slogan atmaları, bu saldırganların asıl amaçlannm ne olduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Bu insanlık dışı olay, laikliğe, cumhuriyete, demokrasiye, özgür düşünceye, kültür ve sa
nata karşı planlı, programlı ve örgütlü olarak yapılmış, alçakça bir saldırıdır. Bu olayı bu şekil
de değerlendirmemiz gerekmektedir. Aksi halde, Türkiye için daha büyük sorunlar yaratabile
cek bir tehlikeyi gözardı etmiş oluruz. 
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Hazırlanan bu rapor, bir siyasî belge olarak arşivlerimizde yer alacaktır. Siyaset bilimcile
ri, tarihçiler ve bizden sonra gelen nesiller, bu belgelerden yararlanacaklardır. Burada yanlış 
tespit yaptığımız zaman, bizden sonrakileri de yanlış bilgilendirmiş ve yanlış yönlendirmiş ola
cağız. Bu nedenle, bu konuyu çok iyi bir şekilde tespit etmemiz ve doğruları, sadece doğruları 
burada söylememiz gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu etkinliklerden on gün önce başlayarak mahallî basında 
Pir Sultan Abdal etkinlikleri hakkında, Pir Sultan Abdal'ın ve Aziz Nesin'in kişiliği hakkında 
bir dizi yazılar yazılmaya başlanıyor. Pir Sultan Abdal için, "anarşist, terörist" deniyor; ken
disinin İran ajanı olduğu, yaşadığı dönemde Anadolu halkını osmanhya karşı örgütlediği ve 
kışkırttığı söyleniyor; Pir Sultan adına böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinin yanlış olduğu 
vurgulanarak, buna nasıl müsaade edildiği soruluyor. 

Bunu soranlar devletin devamlılığından bahsediyorlar; bir önceki valinin -bir önceki vali 
diye, 400 yıl önceki validen, yani, Pir Sultan'ı asan, Hızır Paşa ismindeki validen söz ediyorlar-
asmış olduğu Pir Sultan Abdal için, bugünkü bir valinin nasıl onun adına böylesine etkinlikler 
düzenlenmesine müsaade ettiğini soruyarlar ve buna müsaade edilmemesi gerektiğini de çok 
açık bir şekilde, o gazeteciler köşelerinde, makalelerinde yazıyorlar, gazetelerinde de haber olarak 
yayınlıyorlar. 

Yine Aziz Nesin'in Sivas'a gelişiyle ilgili bir sürü provoke edici haber ve yorumlar yazıla
rak büyük bir gerginlik yaratılıyor. Ayrıca, olaydan iki gün önce, biri "Müslüman Kamuoyuna" 
başlıklı ve "Müslümanlar" imzalı, diğeri de "Türkiyeli Müslümanlar" imzalı iki adet bildiri 
dağıtılarak, cihat çağrıları yapılıyor. 

Bu bildirilerde, Salman Rüşdi köpeğinin, Müslümanların çok az olduğu kâfir bir ülkede 
dahi korkudan sokağa çıkamadığını, onun yerli Uşağı olan Aziz Nesin'in ekibiyle Sivas'a gele
ceğini duyararak, "gün Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür" diyorlar. "İman 
edenler Allah yolunda savaşırlar, kâfirler de tabut yolunda savaşırlar. O halde, şeytanın dost
larıyla savaşın" diye cihat çağrıları yapılıyor bu bildirilerde. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sen şeytan mısın? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Biz, bu konudaki düşüncelerimizi demokratik bir ortam 

içerisinde, bu Mecliste, bu Meclisin kürsüsünde konuşmak zorundayız. Hiç kimse şeytan falan 
değil. Her türlü düşünceye de saygı duyarız; ama, sadece şiddete dönüşmediği sürece saygı du
yarız. Sizin düşüncenize de saygı duyarız; ama, sizin böyle bir hoşgörüye sahip olmadığınızı 
biliyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu zihniyet, işte bu, biraz önce laf atan arkadaşımın zihniyeti ve bu bildirileri dağıtan 
zihniyet, Pir Sultan Abdal'ı bundan 400 yıl önce asan zihniyettir, bu zihniyet, Nesimi'nin deri
sini yüzen zihniyettir, bu zihniyet, Mansur'u darağacına geren zihniyettir, bu zihniyet, Maraş'-
ta, Erzincan'da, Çorum'da hamile kadınları şişleyen, günahsız yüzlerce insanı katleden zihniyettir. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Başbağlar nasuY Başbağlar?.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ulusal birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışan, laik cum

huriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı çıkan, gece gündüz Atatürk'e küfür eden, cumhu
riyet rejimi yerine şeriat düzeni getirmek isteyen zihniyettir, bu zihniyet. 

Aziz Nesin'in konuşması bazı kesimlerin hoşuna gitmeyebilir, bazılarına aykırı gelebilir; 
ama, hiçbir şey, hiçbir gerekçe, insanların öldürülmesini, insanların diri diri yakılmasını, kat-
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ledilmesini haklı kılmaz. "Müslümanlar" ve "Türkiyeli Müslümanlar" imzasıyla dağıtılan bu 
iki bildiride, Aziz Nesin ve törenlere katılanlar için "kâfir" deyimi kullanılmış ve halka, bun
lara karşı cihat çağrısı yapılmıştır; zaferin inananlara ait olacağı bildirilerek, törenlere katılan
ların inanmayan insanlar ve kâfirler oldukları söylenmiş, bunların katledilmesi açıkça ifade 
edilmiştir. 

Bu bildirilerde Aziz Nesin'in gerekçe olarak gösterilmesi, düzenlenen törenlere katılanla
ra saldırılacağının çok açık ve somut bir kanıtıdır. 

Böylesine açık bir kanıt olmasına karşın, olası bir olay için daha önceden tedbir alınma
ması, MİT bölge temsilcisinin bu bildirilerden habersiz olması, olay çıkarma ihtimali olabile
cek grup ve derneklerden bilgi alınamamış olması, olay günü aldığı bilgileri ise MİT temsilcisi
nin, ilgililere iletmemiş olması, dikkat çekmesi gereken konulardır. 

Sayın milletvekilleri, tören, 1 Temmuz 1993 Perşembe günü başlıyor. Konuşmacılar, birin
ci gün konuşmalarını yapıyorlar, yazarlar birinci gün Buruciye Medresesinin önünde kitapları
nı imzalıyorlar ve birinci gün, asıl hedef olan, hedef olarak gösterilmeye çalışılan Aziz Nesin'-
de dahil olmak üzere tüm misafirler, şehir içerisinde gezip dolaşıyorlar, herhangi bir olay ol
muyor. İkinci gün, cuma namazından sonra, olayın hem Paşa Camiinin hem de Kale Camiinin 
önünde aynı anda başlamış olması, bu katliamın daha önceden tertiplenmiş olduğunu açıkça 
göstermektedir ve gene dikkat çekmesi gereken konulardan birisi de budur. 

Rapor üzerinde tüm komisyon üyeleri dikkatle çalıştılar; raporun her cümlesi özenle ya
zılmaya çalışıldı. Ancak, ben, olayın olduğu ilk gün Sivas'a giden birisi olarak ve daha sonra 
da, Komisyon üyesi olarak Sivas'a gidip yaptığımız incelemeler sonucu raporda yer almayan 
bazı gözlemlerimi, başlıklar halinde, hem bilgilerinize sunmak istiyorum hem de bunların tu
tanaklara geçmesini istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, göstericiler, önce, Kale Camiinin önünde bir Amerikan bayrağını ve 
bir pankartı yakarak olayı başlatıyorlar. Önce 100-150 kişi kadar olan göstericiler, "Ya Allah, 
İntikam, Allahüekber", "Sivas, Aziz'e Mezar Olacak", "Şeytan Aziz", "Şerefsiz Vali, İstifa", 
"Kanımız Aksa da Zafer Islamın", "Kahrolsun Laiklik" diye slogan atarak milleti galeyana 
getirmelerine ve Valilik, Kültür Müdürlüğü, Madımak Oteli arasında defalarca gidip gelmele
rine karşın, emniyet güçlerinin zamanında müdahale etmemesi, topluluğu dağıtmaması, taz
yikli su sıkmaması veya göz yaşartıcı bomba gibi yöntemlerle bu topluluğu dağıtmamış olma
sı, gene dikkat çekilmesi gereken konulardan birisidir. 

Olayları izleyenlerin beyanlarından ve daha sonra video kasetlerinden izlediğimizde, gü
venlik güçleri, Vilayet ile Kültür Merkezi arasındaki gösterilerde, göstericilerle birlikte yürü
mekte, onlara refakat etmektedirler. Göstericilerle güvenlik görevlileri arasında hiçbir tartışma 
veya onlara müdahale, görülmemektedir. Güvenlik güçlerinin bu tutumu, ilerleyen saatlerde, 
göstericilerin sayısının, sempatizanlarının, izleyicilerin ve meraklıların katılmasıyla daha da art
masına neden olmuştur. 

Vali, elindeki güvenlik güçlerinin sayısının az olduğunu dikkate alarak, saat 13.45'te Tu
gay Komutanlğından ve çevre il ve ilçelerden takviye güç istiyor; ancak, Tugaydan altı saat son
ra cevap alabiliyor. 

Bu olayda dikkat çekilmesi gereken bir başka konu da, Tugay Komutanının olaylardaki 
bu tutumudur. Tugay Komutanı, olay yerine geldiği zaman, göstericilerle çok samimî bir şekilde 
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görüşüyor, olayları önlemek yerine, onlara çok samimî bir şekilde sarılıyor, öpüşüyor ve olay-
lan önlemek için hiçbir ciddî girişimde bulunmuyor. 

Olayları önlemekle görevli yetkililerden aldığımız bazı bilgiler ise, gene çok düşündürücü
dür. Bu yetkililer, Komisyon üyelerine verdikleri bilgilerde, güvenlik güçlerinin olayları önleye
cek güçte, durumda olduğunu; ancak, göstericiler ve kışkırtıcılar karşısında kararsız ve tutar
sız davrandıklarını, fakat Ankara'dan gelen talimatlar ve tavsiyeler doğrultusunda böyle dav
ranmak durumunda kaldıklarını açıkça beyan etmişlerdir. 

Sivas'taki yetkililer, görevliler, yani bu güvenliği sağlamakla ilgili tüm kuruluşlar, cumhu
riyete karşı slogan atan, Atatürk büstünü taşlayan ve deviren, masum ve savunmasız insanları 
yakan, yakmaya çalışan şeriatçı ve yobaz göstericileri "halk" diye kabul etmişler ve halkla gü
venlik güçlerinin karşı karşıya getirilmemesini istemişlerdir. 

Bu anlayıştan dolayıdır ki, saat 13.30'da 100-150 kişi kadar olan bu göstericiler dağıtılma
mış, âdeta göstericilerin çoğalmasına ortam hazırlanmıştır. 

Zamanında olaya müdahale etmeyen yetkililer, ayiıı zamanda, asıl hedef olan Madımak 
Oteli önünde de önlem almayarak ve oteldeki insanları tahliye etmeyerek, 37 aydın, yazar ve 
sanatçımızın yanarak katledilmesine seyirci kalmışlardır. 

Otelin önünde gerekli tedbiri almayan ve otelin kundaklanmasını önleyemeyen yetkililer, 
otel yanmaya başlayınca, telsizle otel lobisindeki birkaç güvenlik görevlisinin dışarıya çıkması
nı sağlamıştır; oteldeki diğer insanların kurtarılması konusunda hiçbir girişimde bulunmadık
tan gibi, otelin söndürülmesi için de hiçbir müdahalede bulunmamışlar, itfaiyenin dahi olay 
yerine gelmesini sağlayamamışlardır. 

Yine, bu olayda ve raporumuzda dikkat çekilmesi gereken diğer bir konu, belediyenin tu
tumuyla ilgilidir. Raporumuzda, Sivas'taki sosyal dengelerden Aziz Nesin'in kişiliğine kadar, 
Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı dönemlerden bu etkinliklerin geçmişine kadar, eylemcilerin psi
kolojik durumundan Vali aleyhindeki kamuoyuna kadar ve ozanlar anıtına kadar birçok konu 
başlıklar halinde yer alırken, benim tüm ısrarlarına rağmen, bu raporda, Belediyenin durumu 
hakkında herhangi bir bilgi yer almamıştır. Belediye Başkanının kurduğu veya kurdurduğu ve
ya desteklediği vakıf ve yurtlarda laiklik karşıtı çalışmaların yapıldığı, yoksul aile çocuklarını 
buralarda şartlandırıldığı, yıllardır bu yurt ve vakıfların denetlenmediği, Sivas'ta herkes tara
fından bilinen bir gerçektir. 

Ayrıca, olaylara karışan göstericilerin büyük bir bölümünün Refah Partili Belediye Baş
kanının emrinde çalışan belediye elamanlarının olduğu, olay sonrası yapılan soruşturma sonu
cu kanıtlanmıştı. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Yalan söylüyorsun! 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ben yalan söylemiyorum! Oradaki sanıkları savunan sizin 

Grup Başkanvekiliniz, onların kim olduğunu biliyor zaten! Olayın bir numaralı sanığının da 
Belediyede çalışan elaman olduğunu hepimiz biliyoruz. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Ben de biliyorum, yalan söyleme. 
BAŞKAN — Lütfen... Size de söz vereceğim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Nihayet, gazetelerde boy boy fotoğrafı çıkan Refah Partili 

Belediye Meclisi Üyesi Cafer Erçakmak'ın olayları kışkırttığı konusunda hiçbir şüphe görül
memektedir. Daha ilk gün gazetelerde fotoğrafı çıkan bu kişinin hâlâ yakalanmamış olması 
da son derece düşündürücüdür. 
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Olayın ilk başlangıcında ortalarda görünmeyen; ancak, daha sonra, konuşma yapması ko
nusunda rica ile çağırılan Belediye Başkanının yaptığı konuşmalar, olayları önlemekten çok, 
göstericilere cesaret vermiş, Ozanlar Anıtının kaldırılması konusunda taviz verilmesini de tek
lif ederek göstericileri daha da yüreklendirmiştir. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Burada bulunmayan insan aleyhinde böyle konuşma. 
MUSTAFA İCUL (Devamla) — O burada bulunmuyorsa, o partinin temsilcileri var; o tem

silcileri çıkar konuşurlar... 
Bu belediye Başkanı konuşmasını, "gazanız mübarek olsun; önce bir Fatiha okuyalım; 

siz gereken tepkiyi gösterdiniz, artık dağılın" diyerek bitirmiştir. "Mücahit Başkan" sloganla
rıyla karşılanan ve çılgınca alkışlanan Başkanın göstericileri dağıtamamış olması ise, gene üze
rinde dikkatle durulması gereken bir konudur. 

Ayrıca, bu Belediye Başkanının isteği doğrultusunda sökülen Ozanlar Anıtının, "anıtı sö
küp depoya götüreceğim" diye söylemesine karşin, Belediye Başkanının talimatıyla, gösterici
lerin ortasına getirilmesi ise, gene başka bir ilginç noktadır. 

İtfaiyenin zamanında olay yerine gelmemesi ve göstericilere tazyikli su sıkması önerisine 
Belediye Başkanının karşı çıkması, Başkanın görevini kötüye kullandığının açık bir kanıtıdır. 
Yine, itfaiye görevlilerinin, "Başkandan emir almadan yangına müdahale edemeyiz" demeleri 
de, Başkanın bu konudaki rolünü açıkça göstermektedir. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Bunların hepsi yalan ve düzmece... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu konuştuğum tüm ifadeler tutanaklarda var. Hatta, Be

lediye Başkanına sorduğumuzda, "doğrudur, ama ben onlara, "gidin" dedim; benim sözümü 
herhalde dinlememişler veya duyamamışlar" diye kendi ifadesi var. 

ABDÜLLATIF ŞENER (Sivas) — öyle bir şey yok. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Belediye ile ilgili bir başka konu da, olaydan bir gün önce 

Madımak Otelinin önüne parke taşlarının dökülmesiyle ilgilidir. Olayın yaşandığı 1 Temmuz 
1993 günü mesai günü olmasına rağmen, parke taşlarının döküldüğü yerde herhangi bir çalış
ma olmadığı gibi, daha sonra da, taşların döküldüğü yerde bugüne kadar da -dün telefonla 
bilgi aldım- herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Otelin tüm camları, oraya dökülen parke taş
larıyla kırılmıştır. 

Göstericilerin çoğunluğu gençlerden oluşmakta... Bu gençlerin de, Belediye Başkanının 
himayesindeki vakıf ve yurtlarda şartlandırılan gençlerden oluştuğu konusunda da, gene, ciddî 
duyumlarımız bulunmaktadır. 

Olaydan iki gün önce, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen "Hicret Koşusu" adı altın
daki sportif faaliyetler için Sivas'a gelen ve belediyeye ait vakıf ve yurtlarda kalan öğrencilerin 
büyük bir bölümünün de olayları kışkırttığı, olaylara karıştığı tespit edilmiş durumdadır ve 
sanıklar içerisinde bu tür insanların bulunduğu da, gene herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada şu soruları sormamız gereklidir : 

BAŞKAN — Sayın Kul, bağlamaya gayret edelim lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, aslında Komisyon Raporunun okunma

sında yarar vardı. 60 sayfaya yakın bu raporun okunması, Meclisin bilgisine sunulması gere
kiyordu. 
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BAŞKAN — Rapor bütün üyelere dağıtıldı... 
Lütfen, bağlamaya gayret edelim... 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Biz okuyalım dedik, siz reddettiniz Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sürenin darlığı nedeniyle rapor okunmadı; bari hiç değil

se söyleyeceklerimizi burada söylememize müsaade etmenizi özellikle rica ediyorum Sayın 
Başkan. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Raporun okunması işinize gelmedi, gerçekler vardı içinde, 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şu soruları sormamız gerekiyor : Olay

dan iki gün önce Sivas'ta dağıtılan ve herkes tarafından bilinen "Müslüman kamuoyuna ve 
İslama yapılan saldırılara izin vermeyelim" başlıklı ve "Müslümanlar" imzalı cihat çağrıları 
yapan bildirilerden, emniyetin ve istihbarat teşkilatının nasıl haberi olmamıştır? 

Yerel basında, olaydan on gün önce başlayarak, Pir Sultan Abdal şenlikleri ve Pir Sultan'-
ın kişiliğiyle ilgili tahrik edici yazı dizileri hakkında niçin önlem alınmamıştır?! Bu yazıların, 
bu tür saldırılar için hazırlık olduğu konusunda güvenlik birimleri niçin bir değerlendirme yap
mamıştır?! 

MUSTAFA DEMİRCİ (Sivas) — İşte böyle doğruları söyle. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Olayın başladığı gün, MİT temsilcisine saat 11.00'de ula

şan bilgiyi MİT temsilcisi emniyete niçin bildirmemiştir? Sıradan bir polise, soyadını dahi bil
mediği "Ramazan isminde bir polise bildirdim; ama, ne yaptıklarını bilmiyorum" diyebilecek 
kadar sorumsuz bir insan, bu görevde nasıl tutulmuştur?! 

Olayla ilgisi olduğu söylenen "Mazlum-Der" isimli derneğin Sivas'ta varlığından dahi haberi 
olmayan Millî İstihbarat Teşkilatının temsilcisi, acaba Sivas'ta hangi konularla, kimlerle uğra
şıyordu? 

Paşa ve Kale Camii avlusunda, o güne kadar Sivas'ta görülmemiş birtakım insanların na
maz kıldığı ve namaz bitmeden, bir bayrak ve bir pankart yakarak bu olayları başlattıkları 
açık bir gerçektir. Bu insanların Sivas'a gelişi emniyet mensuplarının dikkatinden nasıl kaç
mıştır ve diğer günlerde camilerin etrafında önlem alırken, böylesine kritik bir günde cami av
lusunda niçin önlem alınmamıştır ve olaylar ilk başladığında niçin müdahale edilmemiştir? 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Doğru, işte bu. , 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Acaba Sivas'ta kaç tane Amerikan Bayrağı bulunmakta

dır? Bu bayrakları Sivas'a kim götürmüş ve ne zaman götürmüştür? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hükümet bilir; Amerikan Bayrağına siz sahip çıkıyorsu
nuz, biz değil! 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Telsiz kayıtlarında iki kez "zor kullanım" talimatının ve
rilmesine karşın, niçin zor kullanılmamıştır? "Zor kullanım" demek, acaba emniyet dilinde 
ne anlama gelmektedir? 

Kültür Bakanlığı tarafından Kültür Müdürlüğü önüne dikilen Ozanlar Anıtı, göstericile
rin isteği üzerine sökülerek göstericilerin arasına getirilmiş, göstericiler, bu heykeli Pir Sultan 
Abdal'ın heykeli olarak değerlendirip, boynuna ip takarak, Pir Sultan Abdal'ı yeniden, bir kez 
daha asmışlardır. 
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Göstericilerin isteği üzerine bu anıtın sökülmesi, devletin, bu göstericilere teslim olması 
anlamına gelmemekte midir?! 

Gündüz, göstericiler tarafından tahrip edilen Atatürk büstü, gece yerinden düşürülüyor 
ve yerde sürükleniyor... Devlet, Atatürk heykelini dahi korumaktan aciz midir?! 

Olaylar 13.15'te başlamasına karşın, otelin yanmaya başladığı 20.15'e kadar, göstericiler, 
7 saat süreyle dağıtılmamış, dağıtılma konusunda da herhangi bir ciddî müdahale yapılmamış
tır. Emniyet güçlerinin bu olaydaki kayıtsızlığı ve tutarsızlığı nereden kaynaklanmaktadır?! 

Göstericiler, oteli yaktıktan sonra yeniden Vilayet önüne geldiğinde, Vali, Alay Komuta
nından yardım istiyor ve Alaydan 30 kişilik bir tim gönderiliyor, Valilik önünde havaya ateş 
açılıyor ve göstericiler dağıtılıyor... Havaya ateş açılması için 37 insanımızın ölmesi mi gere
kiyordu? 

Otel yanarken, otelde görevli emniyet güçleri ve otel personeli otelden çıkarılırken, misa
firler niçin kurtarılmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Kul, 2 dakikada tamamlamanızı rica ediyorum... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Belediye Başkanı, itfaiyenin göstericilere tazyikli su sık

masına, "belki yangın çıkar, yangını söndürenleyiz'' gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Acaba Bele
diye Başkanının yangından, yangının çıkacağından haberi mi vardı? 

Yangın esnasında itfaiye aracı yangın mahalline girememiş, girdikten sonra ise bir itfaiye 
eri, itfaiye aracının hortumunu kesmeye başlamıştır. Başka bir itfaiye eri ise, Aziz Nesin'in in-
dirilişinde, Aziz Nesin'e küfrederek merdivenden aşağıya atmıştır. Bir belediye meclisi Üyesi 
ise, Aziz Nesin'e saldırarak yumruk atmıştır ve gene, bu insanların mensubu bulunduğu Parti
nin Grup Başkanvekili olan bir milletvekili ise, daha sonra başlayan Sivas olaylarının görüldü
ğü mahkemede sanık avukatı olarak görev almıştır. 

Bu olaylar dahi bu göstericilerin arkasında kimlerin olduğunu açıkça göstermiyor mu?! 
Olaydan sonra, Sivas olaylarından "Şanlı Sivas kıyamı" diye söz eden, 37 kişinin ölümü

nü sevinçle karşılayan ve olayı üstlenen İBDAC örgütü; yeni İslamî Büyük Doğu Akıncılar Cep
hesi ve onun yayın organı olan Taraf Dergisi hakkında bugüne kadar niçin bir işlem yapılma
mıştır?! Bu derginin olayı üstlenmesi, olayın programlı, örgütlü bir şekilde yapılmış olmasını 
açıkça göstermiyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, meydana gelen bu acı olayda Sivas halkının hiçbir şekilde rolü yok
tur. Bu katliamı yapanlar, laik ve demokratik cumhuriyete karşı olan şeriatçı yobazlardır. 

37 yurttaşımızın yakılarak öldürülmesi, önlenebilirdi. Gösterilerin başladığı saatten ote
lin yakılışına kadar geçen 7 saat sürede, oteldeki insanlar devleti beklemişler; ancak, devlet 
yetkilileri ve güçleri, bu katliamı önleme kararlılığını ve becerisini gösterememişlerdir. 

Sivas'ta, Alevîsiyle, Sünnîsiyle, halk bu olayın dışında kalmıştır ve bu insanlık dışı katlia
mı lanetlemiştir. Sivas halkı, olayın Alevî-Sünnî çatışması olarak gösterilmesinden ve gösteril
mek istenmesinden de son derece rahatsızlık.duymuştur. Genel olarak, bu olayı, şeriat yanlıla
rının, laik ve demokratik düzene karşı yaptıkları bir başkaldırı hareketi olarak değerlendir
mektedirler ve görüştüğümüz, her kesimden, her insan, "her şeye rağmen soğukkanlı davra-
nılmasının ve muhtemel provokasyonlara karşı uyanık olunmasının şart olduğunu" söylemek
te ve öyle de davranmaktadırlar. 
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Sayın Başkanım, bir kaç önerim var; onları da sunduktan sonra hemen sözlerimi biti
riyorum. 

BAŞKAN— Lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu olayın bir daha tekrar edilmemesi ve yaşanan büyük 

acının, bir ölçüde de olsa, azaltılabilmesi için, olay günü Sivas'ta görevli bulunan tüm kamu 
görevlilerinin sadece görev yerlerinin değiştirilmesi yetmez; bunlar hakkında idarî ve adlî so
ruşturmanın başlatılmasının ve olayda ihmali görülen kamu görevlilerinin cezalandırılmasının 
gerekli olduğuna inanıyorum. 

Bu planlı ve örgütlü katliamın arkasındaki siyasî oluşumların mutlaka ortaya çıkarılması
nın ve bu katliamın hesabının mutlaka bunlardan sorulmasının gerektiğine inanıyorum. 

Katledilen insanların yakınlarına ve olayda yaralanan insanlarımıza maddî tazminat öden
mesini ve olayda hayatını kaybeden 37 insanımız için bir anıt mezar yapılmasını gerekli gö
rüyorum. 

Atatürk büstünden sonra, şeriat özlemcilerinin istemleri doğrultusunda yerinden kaldırı
lan ve parçalanan Ozanlar Anıtının ise, tekrar yaptırılarak aynı yerine konulması gerektiğine 
inanıyorum. 

Diyanet işlerinden maaş alan kamu görevlilerinin şeriat propagandası yapmalarına ve halkı, 
"inananlar" ve "kâfirler" diye ayırmalarına olanak verilmemeli, mutlaka bunun önüne geçil
melidir. 

Sivas'ın çözüm bekleyen, yatırım, istihdam ve sosyal sorunları öncelikle ele alınmalı ve 
çözümlenmelidir. Bu girişim, hem şeriatçı güçleri geriletecek hem de dışarıya göçü önleyecektir. 

Sivas'taki olay göz önüne alınarak, Türkiye genelinde, kamu görevlerine, laik ve demok
ratik düzeni benimseyen kamu görevlilerinin atanmasına özen gösterilmesi gerektiğine ina
nıyorum. 

12 Eylül 1980 sonrasında darbecilerin izledikleri politikalar sonucu güçlenen ve siyasî bir 
güç haline gelen şeriat özlemcisi fanatik dinci grupların bir provası olarak değerlendirebilece
ğimiz bu olay, hepimize bir şey anlatmalıdır. 

Şeriat özlemcileri, 12 EylüPden sonra güçlenmiş, kamu kurum ve kuruluşlarında kilit nok
talarda görev almış ve bugün, laik ve demokratik cumhuriyeti tehdit eder konuma gelmişler
dir. Bu nedenle, biz, SHP olarak; bir yandan düşünce ve vicdan özgürlüğüne kararlılıkla sahip 
çıkarken, diğer yandan da, bu tür fanatik dinci grupların amaçlarına ulaşmaması konusunda 
kararlılıkla mücadele vereceğimizi, bir kez daha Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. Bu ko
nuda Meclisin duyarlı olmasını diliyorum ve Sivas olaylarından sonra kurulan bu Komisyonun 
ve Komisyonun hazırlanmış olduğu bu Raporun, çağdaş ve demokratik cumhuriyet özlemleri
mize katkı yapmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz farklı partilerden olabiliriz; ancak hepimiz, ülkemize ve ülke
miz insanlarına karşı sorumluluk üstlenmiş kişileriz. Bu olayları iyi tahlil etmeliyiz ve gelişme
ler karşısında zamanında önlem almalıyız. 

Ülkemizde, çağdaş anlamda yaşamanın, şu ya da bu yönde dinsel baskı görmeden yaşa
ma şartlarının giderek daraldığına yönelik tespitimizi de, yine bu kürsüden açıkça söylemeli
yiz. Her ne kadar, liberal veya muhafazakâr kimlikle bugün için yaşamak mümkün olsa da, 
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şeriatın, bir süre sonra bu kesimlere de tahammül gösteremeyeceğini, şimdiden görmemiz ge
rekmektedir. 

Çağdaş anlamda yaşama umudunun kaybolduğu, şairlerin, ozanların sanatçıların toplu 
olarak yalatabildiği bir ülkede, hâlâ, parti menfaatlarının gözetilmesini ve oy kaybetme kaygı
sıyla bazı şeyleri görmezlikten gelme yaklaşımını, çok ilkel bir yaklaşım olarak görmekteyim. 

Sorun, bir sistem sorunu olarak karşımızdadır. Bu nedenle, Sivas olaylarının sonuçların
dan çok nedenleri üzerinde durulmasının daha gerçekçi bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tercih karşısındadır ve büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Bu 
tehdidin muhatabı sadece laikler, solcular, ilericiler, aydınlar veya Alevîler değildir; bunun mu
hatabı, çağdaş giyinen, çağdaş görünen, liberal, muhafazakâr, sağcı, solcu, çağdaş yaşamdan 
yana olan herkestir. Demokratik ve özgür olduğu söylenen bir ülkede, herkes, her yerde düşün
düğünü söyleyebilmelidir. Sakat ve yanlış olan, bu düşüncelere karşı şiddet kullanılması ve şid
deti yapanların korunmaya çalışılmasıdır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, zırvayı bıraksın artık... 
BAŞKAN — Sayın Kul, bağlıyoruz, değil mi efendim?.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, sözlerimi, konuşmamın büyük bir 

kısmını... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yeter artık!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Efendim!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTÂFA KUL (Devamla) — Peki efendim, bitiriyorum. 
Sözlerimi bağlarken, olayda hayatını kaybeden 37 vatandaşımıza Tanrı'dan rahmet diliyo

rum, yalanlarına, tüm ulusumuza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum ve Yüce Meclisi saygı
larımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Köse. 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas İlimizde meydana gelen çok kötü bir olay dolayısıyla, o gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizde gerekli görüşmeler,yapılmış ve Meclisimizin görmüş oldu
ğu lüzum üzerine, grubu bulunan bütün siyasî partilerimizin milletvekillerinden oluşan bir ko
misyon teşekkül ettirilmiştir. Komisyona seçilen arkadaşlarımız, on gün içerisinde, kendibün-
yelerinde gerekli görev taksimini yaptıktan sonra, Sivas İlimizdeki olayları incelemek ve Yüce 
Meclise bu olaylarla ilgili gerekli bilgileri vermek üzere görevine başlamış, verilen 1$ günlük 
süreyi çok iyi bir şekilde değerlendirdikten sonra, hazırlanan objektif rapor Yüce Meclisin tak
dirlerine sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; SHP sözcüsü arkadaşımızı dinledim. O Komisyo
nun içerisinde bulunan bir arkadaşınız olarak, Komisyon üyeleriyle birlikte, Sivas zemininde, 
hangi kuruluşlarla, kimlerle görüşüldüğünü beraberce takip ettik. Tabiî, her milletvekilimizin, 
hazırlanan Komisyon Raporuna katılıp katılmama seçeneği vardır elbette, hürdür; Komisyon 
Raporuna gerekli muhalefet şerhini koyduğu gibi, kürsüden de kendi düşüncelerini ifade ede
ceklerdir; ancak, kantarın topunu da kaçırmamak lazım. 
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Değerli arkadaşımız, burada, sürekli olarak, sanki Alevî vatandaşlarımıza, Sivas'taki hem-
şerilerimize karşı bir ayrıcalık hukuku uygulanıyormuş gibi, fevkalade yanlış bir konuşma yaptı. 
Biz, inanan insanlar olarak diyoruz ki, tslamda, kesinlikle, inanan insanların, hiçbir şekilde 
birbirlerinden üstünlüğü yoktur. Oradaki vatandaşlarımızın hepsi, inançları dolayısıyla, saygı
ya layıktır; hiç kimsenin, mezheplerinden dolayı onları kınamaya hakkı yoktur; ancak, "ben 
Müslümanım" diyen insanlara da, "şeriatçıdır, Atatürk düşmanıdır, şeriat gösterisi yapmıştır, 
Atatürk büstünü kırmışlardır, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak için sokağa 
çıkmışlardır" dediğiniz anda, o Komisyonda bulunmanız dolayısıyla objektifliğinizi kaybe
dersiniz. 

ZİYA HALİS (Sivas) — Doğru değil mi Sayın Köse? 
ISMAÎL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, her türlü belgeyi, bilgiyi, olayı ince

leyerek -zaman kısa olmasına rağmen- bu çok hassas olayı sizin huzurunuza getirip, sizi bilgi
lendirmek, Komisyondaki her arkadaşımızın görevidir. Gerçekten, bütün arkadaşlarımız, aza
mî şekilde hassasiyet göstermiş, siyasî düşüncelerimiz bir tarafa konulmak suretiyle, orada ce
reyan eden olayı Yüce Meclisin huzuruna aynı şekilde aksettirmenin vicdanî borcumuz oldu
ğunun idraki içinde hareket etmiştir. Ancak, gerek Komisyon Raporuna konulan şerh gerek 
buradaki konuşmalar, seçmene selamdır. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) —- Kesinlikle hayır, kesinlikle yanlış. 
ZİYA HALİS (Sivas) — "Şeriat isteriz" demediler mi Sayın Köse? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, olayı çok iyi değerlendirmek lazım. Komisyon orta

ya tarafsız ve objektif bir rapor koymuş ve 175 adet ek bilgi ve belgeyi de içeren çok önemli 
ifade tutanaklarını Meclis Başkanlığına sunmuştur. Şu andaki görüşmelerimizde, Komisyon 
Raporunun başından sonuna kadar okunması mümkün olmadığı için, o belgelerin de açıklan
ması mümkün olmadığı için; tereddütü olan herhangi bir milletvekili arkadaşımız, Meclis Baş
kanlığından bu ek belgeleri ve bilgileri almak suretiyle, Komisyon Raporunu da okuduktan 
sonra, olayın ne kadar değişik şekilde cereyan ettiğine ve tarafsız bir Komisyon Raporunun 
ortaya çıktığına inanacaktır, bu konuda ikna olacaktır. 

Tabiî, arkadaşlarımız burada muhalif görüşlerini anlatacaklardır; ancak görüşlerini açık
larken, bir taraftan, diğer insanları da düşünmek zorundadırlar. Konu adliyeye intikal etmiş, 
sonuçları henüz adlî makamlarca belirlenmemiştir. Kesin mahkûmiyetleri öngörülmemiş, Türk 
Ceza Kanununun hangi maddesiyle mahkûm olacakları belli olmayan bu insanlar hakkında 
dikkatli konuşmak zorundadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaya teşebbüs, idam ce
zasıyla yargılanmak demektir. Böyle bir yargılama durumu olmadığı gibi, yargılamanın sonu-

— cu da henüz belli olmadığına göre, onları, burada, konuşmalarımızla mahkûm etmeye de hak
kımız yoktur. Şu anda yargı çalışmaktadır; gerekli şahitleri, sanık durumunda olan insanları 
toparlamıştır; belgeleri, anında çekilen video bantlarını almışlardır. 

Değerli milletvekilleri, çok enteresan ve önemli bir konu da, olayın olduğu anda provoka
törlerle vatandaşın birbirine karıştırılmış olmasıdır. Zaman bizi haklı çıkaracaktır. Yani, yöne
tim fevkalade zayıftır. İdarenin yapmış olduğu yanlış tutum ve davranış, Sivas olaylarına sebep 
olmuştur. 

Sivas'ı bilen, orada akrabaları olan ve orada kaymakamlık görevi yapan bir insan olarak, 
oradaki vatandaşlar, sabahtan akşama kadar "Alevî-Sünnî" çatışmasına provoke edilmelerine 
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rağmen, Sivaslı hemşerilerimiz buna alet olmamışlardır; hepsine şükran borçluyuz. Oradaki 
vatandaş, Parlamentodaki milletvekilinden daha duyarlıdır. (RP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Esasen, gerek etnik yapı itibariyle gerek mezhep yapımız itibariyle, insanlarımız arasında
ki bu farklılığı, kardeş olduğumuzu, önce Parlamento muhafaza etmeli, Parlamento, üzerine 
düşen görevi yapmalıdır. Eğer Parlamento zemininde, gerek etnik yapılar dolayısıyla gerek inanç 
farklılığı ya da mezhep farklılığı dolayısıyla, oraları kaşımaya devam edersek, işte asıl vahim 
olaylar bundan sonra meydana gelir, öyle ise, doğru oturup doğru konuşacağız. Doğru otu
rup doğru konuştuğumuzda, orada bir Alevî-Sünnî çatışması yoktur. 

ZİYA HALİS (Sivas) — "Şeriat istiyoruz" demediler mi?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bir yanlışlık yapılmıştır, Valinin yanlış tutumu vardır. 
İngiltere'de, yani, demokrasi ülkesi dediğimiz, örneğini aldığımız bir devlette dahi Şeytan 

Ayetleri'nin yayınlanması yasaklanıyor... Türkiye'de, çok büyük demokrasi şartlarına kavuş
muş cumhuriyetimizin uygulandığı ülkemizde, hepimizin birçok yerinden şikâyetçi olduğumuz ' 
bu toplumda, insanlarımızın da yüzde 99'undan fazlasının Müslüman olduğu böyle bir top
lumda, Şeytan Ayetleri'ni, tam olmasa dahi, parça parça, muayyen basın organlarında yayın
lamak suretiyle, maşerî vicdanda mahkûm olan bir insanı o zeminde getirip konuşturmak, fev
kalade yanlıştır. (RP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Pir Sultan Abdal ile uzaktan yakından alakası olmayan ve hatta konuşmasında "Ben, Pir 
Sultan Abdal'ı dahi tanımıyorum" diyen, tarihi dahi okumadığını, Pir Sultan Abdal'ın kişili
ğini ve o zamanki şartlar içerisinde, yiğit Türkmen şairimizi istismar etmek suretiyle, orada, 
Che Guavera'nın, Marks'ın, Lenin'in kitaplarını da, maalesef, Pir Sultan Abdal'ın suratına 
asmak suretiyle, onu dahi politize etmeye çalışmışlardır. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Adam öldürmüşler... 37 kişi ölmüş... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, olayı yapanları kınıyoruz. Orada ve

fat eden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. O olayı yapanları, o olayı yaptıranları, provoke 
edenleri, sizden daha fazla lanetliyorum, şahsım ve Grubum adına lanetliyorum. Ancak, olayı 
objektif olarak ortaya koymak mecburiyetindeyiz... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — O zaman, nasıl öldürülmüşler? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, bir tstiklâl Marşımız var; bu, bir âdet haline gelmiş

tir, parti genel kurullarında, hatta kooperatif toplantılarında dahi, vatandaşlarımız önce İstik
lâl Marşını okur, ondan sonra kongresine veya toplantısına başlar. Orada tstiklâl Marşı okun
mamıştır ve orada Atatürk'e saygı duruşu yapılmamıştır... 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Tüm suç ölenlerin midir? Oraya gelin siz. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Yapılmış Sayın Köse; bilginiz eksik. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hayır efendim; zabıtlar vardır, inceleyebilirsiniz. Bizim kendi... 
ZİYA HALİS (Sivas) — Sayın Köse, niye mazeret arıyorsunuz? Bunlar mazeret mi? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Müsaade buyurun... 
Bizim kendi ifademiz değildir, oradaki arkadaşlarımızın ifadesidir, ifadesine başvurma du

rumunda olduğumuz kişilerin ifadesidir. Belgeler vardır -bu belgeleri incelemek de sizin 
hakkınızdır- Meclise sunulmuştur. Orada Komisyon üyesi 11 arkadaşımız vardır, Komisyonun 
11 üyesi arasında sizden de arkadaşlarımız vardır. Onun için, hangi belgelerde neler vardır, on
ları tetkik etme imkânına kavuşursanız memnun olurum; çünkü, devrim şehitlerinin huzurun
da saygı duruşunda bulunuluyor, Atatürk'e saygı duruşu yok ve "Atatürkçüyüz" demek sure-
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tiyle de, "Atatürk'ün büstü tahrip edilmiştir" deniliyor. Atatürk'ün büstü o topluluk tarafın
dan tahrip edilmemiştir. Hiçbir belge yoktur... Saat 20.00'den sonra... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kim tahrip etti Sayın Köse? Allah aşkına! 
ISMAlL KÖSE (Devamla) — Efendim, belgeler Meclis Başkanlığındadır. Ben burada, gör

düklerimi... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Atatürk'ün büstünü hangi hain yıktı o zaman? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — ... duyduklarımı aktarmak mecburiyetindeyim. Bir defa, 

Atatürk'ün büstünün parçalanma olayı yoktur; kaidenin boyu 2 metrenin üzerindedir, ağırlığı 
da 250-300 kilogramdan daha.fazladır. 

ZİYA HALİS (Sivas) r - Atatürk'ün büstü kaidesinden düşmüş; düşürmüşler... 
ÎSMAlL KÖSE (Devamla) — Bir insanın, üç insanın, beş insanın kaldırması mümkün 

değildir ve cıvatayla monte edilmiştir; bunlar bir anahtarla açılmadan oraya kendiliğinden dü
şürülmesi de mümkün değildir. Bu da bir provokasyondur; zaman onu da ortaya çıkaracaktır. 
Kimin, kimin adına Atatürk'ün büstünü devirdiğini de şu anda bilmemiz mümkün değildir; 
çünkü, elimizde belge yoktur, o konuda herhangi bir bilgi yoktur; ama, "Suçlayaltm... Geldi
ler, nasıl olsa orada 'şeriat istiyoruz' dediler, 'lanet olsun Şeytan Ayetlerini yazan Aziz Nesin'e' 
dediler. Nasıl olsa bu grup gelmişti, bunu da onlara fatura edelim. Nasıl olsa elimizde böyle 
bir topluluk var.." 

ZİYA HALİS (Sivas) — Çok masumlar!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — "Atatürk'ün büstünü de, geldiler, müzenin önünde indirdi

ler, kırdılar, parçaladılar" demek suretiyle, vatandaşı sıkıntıya sokmanın da âlemi yoktur. Kim 
yaptıysa onun da sorumluları bulunmalıdır. Tahribat yoktur, düşme vardır... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümetsiniz; bulun sorumluları o zaman... Muhale
fet misiniz siz Allah aşkına?! Bulun o zaman. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Kim düşürmüştür?.. Bakın, büst, müzeden içeriye alınıyor. 
Saat 20.00'den sonra, emniyet kuvvetlerinin olaya hâkim olduğu bir andan sonra vatandaş da
ğıtılıyor, havaya silahla ateş açılıyor; sokakta vatandaş yok, sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor; 
ona rağmen, hangi babayiğidin kârıdır, gidecek, müzenin önündeki Atatürk büstünü kıracak, 
parçalayacak, yere düşürecek?.. 

Onun için, bunlar açıklığa kavuşmamıştır, bunları zaman açıklığa kavuşturacaktır; çün
kü, orada dinlediğimiz insanlar, görevliler, Atatürk'ün büstüyle ilgili olarak hiçbir gerçek bel
ge sunamamalardır. 

Provokatörler vardır. Olayın bir gün önceden tezgâhlanmaya başladığı, vatandaşın tahrik 
edileceği ortaya çıkarılmıştır. Beyannameler vardır, bildiriler dağıtılmıştır... Dönüp dolaşıp ge
liyoruz; beceriksiz ve yeteneksiz bir idare vardır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet beceriksiz, Hükümet! 
TURHAN TAYAN (Bursa) -— Coşkun Bey, bağırma, biraz dinle. Yakışır mı sana? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Müsaade buyurun değerli milletvekilim, değerli Gökalp... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Beceriksiz olan, Hükümet! 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, her yıl Banaz Köyünde yapılan Pir Sultan Abdal şen

likleri, Sivas İli gibi, insanlarımızın kardeşçe, barış içerisinde yaşadığı, 1980'den önceki olayları 
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bir tarafa bırakmış olarak, yine kardeşçe, beraberce yaşama ortamını sağladığı bir ilimizde, 
oradaki insanlarımızın hassasiyetini bildikleri için -ne maksatla olursa olsun- ilk defa il mer
kezinde yapılıyor, tik defa ilde yapılan bu şenliklere, demin arz ettiğim gibi, bu Müslüman mil
letin inançlarına, Allah'ına, Kitabına resmen ve alenen hakaret eden ve perşembe günkü ko
nuşmalarında halen iğrenççe kusmalarına devam eden bir insan, sanki bu işi provoke etmesi 
için özellikle görevlendirilmiş, oraya gönderilmiş... 

Olay bu kadar ayan beyan ortada iken, il yönetimi, gerekli hassasiyeti duyup, yeteri kadar 
güvenlik önlemi alıp, etkinlikler nerelerde ve hangi mahallerde yapılacaksa veya kim o ile gel
mişse, o ile gelenlerin de korunmaları dahil, yeteri kadar tedbir ve tertibat almamıştır. Bu, ora
ya gelen Komisyon üyesi arkadaşlarımızın hemen hemen genelde tümünün beraberce iştirak 
ettiği bir kanaattir ve Komisyonumuzun raporunda da mevcuttur. 

Bir vali düşününüz ki, orada Atatürk'e saygı duruşu yapılmıyor, Vali toplantıya devam 
ediyor ve aynı şekilde, Aziz Nesin, Sivas'taki vatandaşlarımızın inançlarına aykırı olarak -Alevîsi, 
Sünriîsi, kim olursa olsun fark etmiyor; zaten, Alevî vatandaşlarımız da nefret ediyor, onlar 
da kendi adlarına, böyle bir provokasyonu lanetliyorlar; buna kimsenin hakkı yoktur- konu
şuyor ve Vali, onun konuşmasını da dinliyor ve o hassas, o çok önemli ilimizde, o vatandaşla
rımıza yapılan saygısızlığı hazmetmek suretiyle toplantının sonuna kadar kalıyor. Sivas'taki 
vatandaşımız, tabiî, Aziz Nesin ile Valiyi aynı kefeye koyuyor ve bu defa, Valiyle Aziz Nesin, 
beraber, özdeşleştirilmek suretiyle, aynı şekilde protestoya muhatap oluyorlar, tün Valisi va
tandaşın nezdinde küçük düşürülünce, bir yerde vatandaş, bir taraftan Aziz Nesin'i arıyor, bir 
taraftan da Vilayete karşı çeşitli protesto yürüyüşleri yapıyor. 

Gene, "mahallelere bu topluluk sarkmasın, mahallelerde belki tahribat yapılır, oralarda 
herhangi bir kötü durum olmasın diye vatandaşı muhafaza edelim, bu muhafaza ettiğimiz bü
yük topluluğun sonuna kadar deşarj olmasını sağlayalım, sonra da dağıtırız" yanlış anlayış 
ve düşüncesiyle, 500 kişiyle başlayan o topluluk 15 bin kişiye kadar varıyor ve 15 bin kişiye 
varan topluluğun iradesi ve insiyatifi oradaki 50 ya da 100 kişilik bir provokatör kesimin eline 
geçmiş oluyor ve böylece hedefine ulaşmış oluyor. Dolayısıyla, işte, meşhur Madımak Otelinin 
yanma olayını ve oradaki insanlarımızın maalesef çok vahim bir şekilde öldürülmesiyle sonuç
lanan olayları hep beraber üzüntüyle izlemiş olduk. 

Gene, mahallî idare ve onun emrinde de itfaiye vardır. Onunla ilgili durum da Komisyon 
raporunda belirtilmiştir. 

Olayla ilgili, "Kur'an kurslarından öğrenciler getirilmiştir; tatil olmasına rağmen, çeşitli 
kesimlerin yaptırmış olduğu yurtlardan öğrenciler getirilmiş ve özellikle bu topluluğun içerisi
ne konulmuştur" şeklinde çeşitli iddialar vardır. 

Değerli milletvekilleri, ilin adlî ve idarî makamlarında bulunan insanlara özellikle sorduk; 
onlar, kesinlikle, yurtların kapalı olduğunu ifade etmişlerdir; yani, orada önceden hazırlana
rak, Müslüman insanların, inanan insanların açmış oldukları Kur'an kurslarında okuyan ve 
yurtlarda kalan öğrencilerin özellikle organize edilmek suretiyle getirilmeleri konusunda dja eli-. 
mizde herhangi bir belge ve bilgi yoktur. 

Topluluk, cuma namazında organize olmuştur. Tabiî, bizim Anadolumuzdaki insanımı
zın azamîsi cuma namazına gider ve etkinliklerin yapıldığı yer de camilerin yakınlarındadır. 
Tahrik yapılacak ya! Belki içeridekilerin haberi yoktur, ama, birileri bu tahrikleri yapıyor. Ora-
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daki vatandaş namaz kılarken, ya da ezan okunurken, çeşitli şekilde etkinliklere katkıda bulu
nan davul-zurna sesleri veya değişik müzik sesleri, oradaki insanları tahrik eder ve bü, dışarı-
dakilerin, bu işi yönlendirmek için hazır durumda olanların da işine gelecektir; ele geçirilen 
bir Amerikan Bayrağı yakılacaktır, ondan sonra da hedefe ulaşmak için ne lazımsa yapılacak
tır... "Cuma namazında dahi bizi tahrik eden, namazımızı rahatlıkla kılmamıza engel olan 
bu düşünceyi protesto ediyoruz" şeklinde sokağa çıkar vatandaş. Muayyen yerlerden gelmek 
suretiyle, saat 13.30'dan itibaren oluşmaya başlayan bu topluluk, saat 20.00'ye kadar artmaya 
devam ediyor ve 13.30'dan 20.00'ye kadar, 500 kişiyle başlayan bu topluluk, 15 bin kişiye ka
dar gidiyor. Saat 17.00'den sonra mesai bitiminde dairelerden çıkan vatandaşların da iştirakiy
le daha da kalabalıklaşan bu topluluğu, maalesef, yönetim, bu işe müdahale etmek suretiyle 
-askeriyle, polisiyle- zamanında dağıtmadığı için, işte, o üzüntülü sonuç meydana geliyor. 

Olaylar, demin de bahsetmiş olduğum gibi, fevkalade objektif değerlendirilmiştir. Komis
yonumuzun raporu okunduğunda, belgeler incelendiğinde görülecektir ki, hiçbir şekilde, her
hangi bir düşünce sahibi korunmamıştır; olay, orada ne şekilde olmuşsa, Yüce Meclisin önüne 
o şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Olayda provokatör vardır, idarenin fevkalade ihmali vardır. 
Etkinliklerin, şenliklerin ilk defa ilde yapılması ve -tesadüfi değil değerli milletvekilleri- Aziz 
Nesin'in de ilk defa o etkinliklere Sivas ti merkezinde iştirak etmesi, olaylara kötü bir boyut 
kazandırıyor; ama, bunların hiçbiri, otelin yakılmasının ya da oradaki insanların öldürülmesi
nin mazereti değildir. Kim yaptıysa, kimler yaptırdıysa, onların elleri kırılmalı, onlar yargı mer
cilerince tespit edilmeli, mahkûm edilmelidir; bu ayrı bir olaydır; ama, bunu ortaya çıkarır
ken, meseleleri irdelerken, bir başka kesimi de düşman ilan etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Bu insanlar, bizim insanlarımızdır. Zaman olur ki, daha değişik şekilde hareketler olacaktır. 
Bunlar, hepimizin kardeşleridir, birbirine lazım olan insanlardır. 

Komisyon raporu bugün Mecliste tartışılacaktır. Vatandaşlarımızı dinledik. Ali Baba Ma
hallesi dediğimiz, asıl hedeflenen, tahriklerin, teşviklerin yapılması suretiyle olayların yönlen
dirilmesi düşünülen mahallenin muhtarını dinledik. Mııhtar, böyle şeylere kesinlikle taraftar 
olmadığını ve onu yapmak isteyenleri de lanetlediğini, Komisyon üyesi arkadaşlarımızın huzu
runda, muhtarlarla yapmış olduğumuz toplantıda, kendisi ifade etmiştir. Yani, orada, Sivas 
İlimizde herhangi bir vatandaşımızın, mezhep yapısı dolayısıyla bir sıkıntısı yoktur ve de "biz 
Alevî mahallelerine gideceğiz, onları öldüreceğiz, şeriat istiyoruz, İslamda bu mezhebin yeri 
yoktur" demek suretiyle yapılmış bir hareket yoktur. 

Olay bellidir. Olay, Pir Sultan Şenliklerinin Sivas'ın merkezinde yapılması olayıdır; ikin
cisi de, Aziz Nesin'in orada getirilip konuşturulmasıdır. Bunlar bahaneye bakıyorlar. 

Etnik yapımız itibariyle bugün PKK ne yapıyor? Geliyor, kendi ırkından olan insanı öl
dürmek suretiyle, Ermenilerle işbirliği yapmak suretiyle -ki, bunların yüzde 80'i Ermeni unsu
rundan teşekkül eder- bu bölücü terör örgütü, kardeşimiz olan, binlerce yıldan bu yana bera
berce yaşadığımız insanlara sahip çıkmaya kalkıyor. Biz de, buna müsaade etmeyiz diyoruz. 
Birbirlerimizin hakkını savunan bizleriz. Hiçbir farkımız yoktur. 

Sivas'taki olayla da ilgili olarak aynı şeyi söylüyoruz, O insanları, farklı düşüncesinden, 
inançlarından dolayı, herhangi bir şekilde istismar etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur, hiçbir 
siyasî parti de bundan prim kazanamaz. (RP sıralarından alkışlar) 
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Kim, hangi parti, gerek etnik yapısı dolayısıyla gerek inançları dolayısıyla vatandaşları
mızı istismar etmek suretiyle, onları ırk veya inanç itibariyle farklı imiş gibi gösterip ondan 
siyasî prim kazanacağını zannediyorsa, yanılıyor. Tarih hepimizi haklı çıkaracaktır, bu düşün
cede olanları haklı çıkaracaktır. Bunun tersi düşüncede olanlar kazanamayacaktır. Hep karde
şiz, bu vatan hepimizindir. Özellikle tslam dininde insanlara farklı bakmak düşüncesi yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — tslamın getirmiş olduğu kurallarda insana verilen değer, başka 

hiçbir kuralda yoktur; ne Birleşmiş Milletler Anayasasında vardır ne tnsan Hakları Beyanna
mesinde vardır ne de Paris Şartında vardır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Evet; ama, konumuz o değildir; başka bir zeminde, başka bir zaman, o konuda eğer ko
nuşmamız gerekirse konuşuruz; ama tslamın yüceliğini anlatmanın saatlere, zamana sığması 
mümkün değildir. 

O itibarla, bir insan -bakın, arkadaşımız burada belirtti- itfaiye aracı geldiği zaman, itfai
ye aracının oraya gitmesine engel olmuşsa, o yangının söndürülmesine engel olmuşsa, gerçek 
inanan insan, gerçek Müslüman değildir. Evet, bir insan, bilerek ve isteyerek, kim olursa ol
sun, kâfir dahi olsa, Allah'a inanmayan bir insan dahi olsa -ki, ölenler arasında Aziz Nesin 
dahi olsaydı- onun dahi yanmasına fırsat bıraksaydı, gerçek Müslüman değildir... (RP sırala
rından alkışlar) 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Yapmadılar mı? 
BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli kardeşim, ben de o iddiamı söylüyorum, ben de onu 

ifade ediyorum; yani... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Provokatörler haklıymış yani!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Burada, inanan insanların tümünü mahkûm etmeye... 
BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen bağlayalım. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — ... masum ve sade vatandaşımızın, Allah'a inanan insanı

mızın mahkûm edilmesine hiçbir şekilde fırsat vermeyiz, ona hiçbir şekilde dokundurtmayız. 
Onun için diyorum ki, Islamdaki düşünce tarzı itibariyle, öyle bir hareketi yapmaya, zaten di
nimiz müsaade etmeyecektir, müsaade etmez. 

Değerli milletvekilleri, milletvekili arkadaşlarımızla beraber objektif olarak hazırlamış ol
duğumuz Komisyon raporu Meclis Başkanlığına sunulmuştur, isteyen arkadaşımız incelemede 
bulunabilir. 

Bu düşüncelerle, bütün Yüce Heyeti ve Sayın Başkanımı saygıyla selamlıyorum; sağ olu
nuz. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

3. —Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Özdiş, demin size 1 dakikalık söz hakkı tanıdım; siz bunu yanlış anla
dınız, benim 1 dakika müsaade istediğim şeklinde anladınız, geri çekildiniz ve ondan sonra da o 
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müessif hadise oldu. inşallah bir daha olmaz. Şimdi size söz veriyorum; ama, şu rahatlık içeri
sinde, bu kürsüyü öyle kullanmanızı rica ediyorum, lütfen yeni bir şey olmasın. 

Buyurun Sayın özdiş. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkanım, yalnız, bir şeyi düzeltmeme lütfen müsa
ade ediniz. Biraz evvel bana 1 dakikalık müsaade olayınızı duydum; kürsüye gelmek üzerey
dim İd, oradaki olay cereyan etti, ben de dönmek zorunda kaldım, olaydakileri ayırmak anla
mında. Bunu açıklamakta fayda görüyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkana, hu

zurlarınızda, böyle bir fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum; bir hususu düzeltmek an
lamında bu fırsatı bana verdiler. 

Refah Partisinin değerli üyesi Sayın Şevket Kazan, bizi, beni dürüstlüğe davet etti. Bu ko
nuyla ilgili birkaç laf etmek istiyorum.1 

Bizim davranışımız dürüsttür. Bu cumhuriyeti kuran; bir ırk, bir kan, bir kafatası, bir din, 
bir mezhep olarak değil, bir yurttaşlık bilinci, bir siyasal bilinç cumhuriyeti olarak kuran Cum
huriyet Halk Partisini dürüstlüğe davet etmek, kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Bırakınız Cumhuriyet Halk Partisine davetiye çıkarmayı, Cumhuriyet Halk Partisinin adını 
dahi ağza alabilmek için, bu cumhuriyete, demokratik ve laik cumhuriyete saygılı olmak gere
kir diye düşünüyoruz. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Coşkun Gökalp, zabıtlardaki beyanınız şimdi ne olacak?!. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

6. — Siyasî Parti Grup Başkam'eklileri, Bursa Milletvekili Hırttan Tayan, Bayburt Millet
vekili Ülkü Güney, tçel Milletvekili Aydın Güven Gttrkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 
ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın; Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının; 
Timceli Milletvekili Kamer Genç ve 26 arkadaşının; Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 
arkadaşının; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının; 2 Temmuz 1993 günü Si
vas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarıl
ması ve maddî zararların tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve 
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10/109, 107, 108, 111, 114) (S. Sayısı : 369) (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Lutfullah Kayalardadır. Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sayın Başkan/değerli 

milletvekilleri; 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas İlimizde meydana gelmiş olan ve hiç kimsenin 
tasvip etmediği, tasvip etmesi mümkün olmayan olaylarla ve bu olaylarda hayatını yitirmiş olan 
37 vatandaşımızla ilgili olarak, Yüce Meclisimizin kurmuş olduğu Araştırma Komisyonunun 
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raporu üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclise saygılar sunarken, bu olaylarda hayatını 
yitirmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor ve yakınlarına da sabır temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Meclisimiz, gecenin bu saatinde, gerçekten, Türkiye'nin önemli me
seleleriyle ilgili olarak çalışmalar yapmakta. Ancak, 70 inci yılını doldurmuş olan cumhuriye
timizin bu Meclisinde, hâlâ, çözümlenemeyen birtakım olayları konuşuyor olmamız ye Meclis 
çalışmalarının bu olaylarla ilgili olarak devam etmiş olması da yurdumuz için ne kadar önem
lidir ve ne anlamda önemlidir, burasını da ayrıca düşünmekte fayda var. 

Dünya gerçekten çok hızlı bir ilerleme kaydediyor; Türkiye'nin buna ayak uydurması ge
rekiyor; ama, biz bugün burada, müessif olan olaylarla ilgili olarak bu görüşmeleri yaparken, 
görüyorum ki, hâlâ, bir uzlaşma ortamını da sağlayamıyoruz; bu gerçekten, Türkiye için çok 
da övünülecek bir gelişme değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, 2 Temmuzda cereyan eden olaylar, esasında, Türk ede
biyatında gerçekten çok önemli bir yeri olan, halkımızın yakından tanıdığı Pir Sultan Abdal 
ile ilgili olarak dördüncü kez düzenlenen şenliklerle ilgili başlamış bulunmaktadır, i Temmuz
da başlayan ve dört gün devam eden, bir hafta şekline dönüştürülmüş olan bu kutlama şenlik
leri dolayısıyla, Sivasımızda, hiç de arzu etmediğimiz gelişmeler ortaya çıkmıştır. 

Benden önce görüşlerini dile getiren kıymetli milletvekillerimiz, biraz detaya da inerek ko
nuyu izaha çalıştılar. Bu şenliklerle ilgili kutlamalarda meydana gelen olaylar, esasında, biraz 
da "geliyorum" diyerek ortaya çıkmıştır. Gerçekten birtakım tahrikler vardır. Si vasimizin ya
pısı ortadadır; 1921'de, 1968'de ve özellikle 1978*de, gene arzu edilmeyen olaylara sahne olmuş 
olan bir ilimizdir. Buradaki bir mahallî gazetenin küçük başlığım okumak istiyorum : "Sivas
lı, dikkatli ol, tahriklere kapılma. Son günlerde Devlete ve Hükümete karşı başlatılan eylemler 
için, bazı karanlık güçler Sivas'ı merkez olarak seçmeyi planlamışlardır. Bunun denemesi 
yapılabilir" diyor ve devam ediyor, bir uyanda bulunuyor. 

Şimdi, bundan ayrı olarak da, gene bu olaylar cereyan etmeden önce bazı dükkânlara ve 
bazı mahallere de daha değişik bildirilerin dağıtıldığı zabıtlarımızda yer almaktadır. Ayrıca, 
biz, Partimizi temsilen, bu olayların hemen akabinde, 5 Temmuzda Sivas'a gidip, iki gün ora
da kaldık, orada bu bildirilerin örneklerini de gördük. Demek ki, birtakım hazırlıklar var, bir
takım tahrikler var ve bu tahriklere mutlaka ki kapılan insanlarımız da olabilir; bu, Sivas'ta 
da olabilir, yurdumuzun bir başka güzel köşesinde de olabilir; ama, objektif olarak baktığımız 
zaman, memleketimizi severek, memleketimizin daha iyiye gitmesini isteyen insanlar olarak bak
maya çalıştığımız zaman, başka tahriklerin olduğu da ortada. Sayın Aziz Nesin, bu memleket
te yazarlığıyla meşhur olmuş ve kendisini tasvip edenlerin ve etmeyenlerin olduğu bir edebiyat
çı; öyle olduğu kabul ediliyor. 

Sayın Aziz Nesin... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — "Sayın" demeye değer mi? 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) —• Meclis kürsüsünde olduğumuz için bu adaba uyma 

gereğini duyuyoruz, onun dışında başka bir şey demem mümkün değil; yani, Meclis kürsüsün
de olduğum için o adaba uyuyorum. 

... Türkiye'de hiçbir bilimsel değeri olmayan; gerçekten, yürekten İslama inanan hiç kim
senin ve hiçbirimizin tasvip etmediği, etmeyeceği; esasında, dünyada da kabul görmemiş olan 
ve edebî bir değeri de olmayan, Salman Rüşdi'nin yazdığı birtakım yazıları... 
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MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Safsataları... 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Safsata da denebilir, yerinde bir tabirdir. 
... safsataları Türkiye'de güya tercüme ederek ve bunları yayımlayarak kendisine yeni bir 

meşgale bulma ve bu sayede de yeniden gündem tutma derdinde olan bir yazar. Bu konuda 
da gerçekten tepki almış. Bu tepkiler biline biline, Sivasımızda bir hafta öncesinden, kendisi
nin şenliklerde bulunacağı anons edilmiş ve bu anonslara karşı da birtakım tepkiler orada or
taya konulmuş. O tepkiler içinde tahrikler olabilir, kendisinin Sivas'a getirilmiş olmasında da, 
ola ki, birtakım tahrikler olabilir; bunlara bakmamız lazım; Mecliste bunların konuşulması, 
bu yüzden. 

Dolayısıyla, Sivas'a, biline biline, kendisi getiriliyor. Niçin getiriyor? Pir Sultan Abdal Şen
liklerine renk katsın diye getiriliyor. Bakınız, bir renk katılıyor; ama, o renk, sonunda, orada 
ölen insanların kanının rengi oluyor, yani gelişmeler oraya kadar gidiyor. 

Şimdi, burada, Pir Sultan Abdal Şenliklerinin düzenlenmesi, Sivas'ta bunların yapılması 
ve sadece Sivas için değil; Türkiyemizin birçok yöresinde gerçekten bizim çok zengin kültür 
değerlerimiz var, zengin bir edebiyatımız var, bunlarla ilgili şenliklerin yapılması gayet doğal; 
ama, bakın, bu doğal olan, dördüncüsü yapılan ve bundan evvel de üç sefer yapılıp hiçbir ola
yın cereyan etmediği şenliklerde acaba bu kez neden olaylar cereyan ediyor? 

Şenliklerin başlamasına bakıyoruz -bu, zabıtlarda da yer almış- birinci gün panel yapılı
yor ve panelin başlangıcındaki -burada bir arkadaşımız da ifade ettiler- açılışta İstiklâl Marşı 
söylenilmesi yok; ama, devrim şehitleri için saygı duruşu var ve devrim şehitleri için saygı du
ruşu içerisinde Sayın Valimiz de ayağa kalkıyor ve devletin bir valisi olarak, devrim şehitleri 
için orada saygı duruşuna katılıyorl.. Şimdi, burada iddialar da var, "Atatürk için de yapıldı" 
deniyor; ama, rapora ekli olan zabıtlarda, "bantlar izlendi ve bantlarda Atatürk'le ilgili her
hangi bir konu yer almıyor" diye açıkça ifade ediliyor. 

Şimdi, Pir Sultan Abdal Şenlikleri ile devrim şehitlerinin ilgisi nedir; acaba, bunlar ger
çekten safiyane duygularla mı yapılıyor, bunu bir düşünmek lazım?!. 

Olay devam ediyor: Che Guavera, Lenin, Mahir Cayan ve buna benzer, şöhretleri, yönle
ri, yapmak istedikleri belli olan ve istediklerinin dünyada mümkün olmadığı, olamayacağı, dün
yada artık tükendiği, bizzat Moskova'da yıkılan kızıl yıldızla da belgelenen görüşlerin temsil
cileri için orada birtakım posterler, flamalar vesaireler açılıyor. Nerede açılıyor bu?.. Pir Sul
tan Abdal Şenliklerinde!.. Şimdi, bunun şenliklerle ilgisi ne? 

Bakınız, bir tarafta "filan geliyor, burası ona mezar olacaktır" diye bildiriler dağıtılıyor; 
bir tahrik var, doğrudur; ama bir tarafta, bir başka tahrik de geliyor; yani, iki tane araba, son 
sürat geliyor, Sivas'ta birbirleriyle trafik kazasını gerçekleştirmek üzere!.. Bunlara çok objek
tif olarak bakmamız lazım ve bunları kim yönlendiriyor, niye yönlendiriyor, neden yönlendiri
yor, asıl bunları bulmamız lazım. 

Şimdi, deniyor ki, "birinci gün olay olmamış." Doğru, birinci gün olmamış. Biz incele
dik orada; esasında, Aziz Nesin, Sivas'ın içinde gezmiş; yani, hiç kimsenin derdi de değil ve 
öyle çok fazla ciddiye alınacak bir adam da değil. Fazla ciddiye aldığımızdan da biraz, bu olaylar 
çıkıyor... 

ikinci gün; cumadan önce, oradaki eski bir mekânda kendi gazetesinin imzası, kitap im
zası yapılıyor ve orada yerli basından sorular oluyor; artı, bir televizyon yayın organının da soru-
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lan oluyor ve Sayın Nesin'in o sorulara verdiği cevaplar var. O cevaplarda da, inanınız, hep 
böyle bir tahrikkâr tavır var; yani insanları tahrik etmek için birtakım cevaplar var. 

Şimdi düşünün... Sivas, bir Anadolu şehri. Hepimizin yakinen bildiği; benim de komşu 
şehrim; yapısını da çok iyi bildiğim bir şehrimiz. Bizim insanlarımızın tamamının kültür dü
zeylerinin veya olaylar karşısındaki tepkilerinin aynı olacağını söyleyebilir miyiz, mümkün mü
dür? Peki, bu kadar anlı şanlı, kendi deyimiyle de, kendisini aydın kabul eden bu yazar, acaba 
bu kadar tahrikkâr konuşmakla neyi amaçlıyor? Yani, acaba, neden insanların üzerine bu ka
dar gidiliyor? Bunlara bir bakmamız lazım. 

Sivas'ta cuma namazı kılınıyor, cuma namazından sonra -bize de Sivas'ta ifade edildi, 
buradaki raporda da geçiyor. İnşallah yargı merciine intikal etmiştir; orada bunlar incelene
cektir. İstihbaratımız, emniyetimiz, Sayın Bakan buradalar... Gerçekten üzerinde durulması 
gereken konu- bir Amerikan bayrağının açılması, namaz kılmadığı halde 20-25 kişinin, cami
den dağılan cemaatin önüne düşmesi, orada flama açmaları ve bu flamayla birlikte bir yürü
yüşü, tezgâhlamaları ifade ediliyor. Bu, gerçekten ortaya çıkarılsın. Böyle bir şey var mı, yok 
mu; bunları yapanlar kimse, ortaya çıkarılması gerekir. 

İşin enteresan tarafı şu : Ben emniyetteki bandı, orada başından sonuna kadar izledim. 
Sayın Oltan Sungurlu ve Sayın Hasan Çakır ile birlikte biz bu bandı sonuna kadar orada izle
dik. Cuma namazından sonraki grup 60-70 kişidir. Sayın Köse -gittiler mi bilmiyorum- bura
dan "500 kişi" tabirini kullandılar. Hayır, 500 kişi filan değil, 60-70 kişi. Bunlar, Hükümet 
Meydanına gidiyor, Hükümet Meydanında birtakım sloganlar atıyor. Sloganların içerisinde Aziz 
Nesin ile ilgili olanlar var, iki, Vali ile ilgili olanlar var. Valinin durumu orada fevkalade entere
sandır... Orada pek bir şey olmuyor, dönüyorlar Kültür Müdürlüğüne... Kültür Müdürlüğü et
rafında birtakım olaylar yaratmaya çalışıyorlar, emniyet engelliyor... Oradan dönüyorlar, tek
rar vilayete... Sivas'ı bilenler bilir; bunların hepsinin arasında 300-500 metre vardır, yani niha
yetinde hepsi birbirine yakın olan mekânlardır; ama, bu arada, tabiî bu kalabalık bir miktar 
artma noktasına doğru gidiyor. Sonra, vilayette Sayın Vali, Belediye Başkanından bu konuda 
konuşma yapmasını istiyor; işte, o arada tugaya telefon ediyor, saat 13.30-13.45 civarında, ora
dan asker gelmesini istiyor. Ama daha öncesi var; Sayın Vali, cuma namazından önce de bu 
olaylar hafif hafif böyle bir seyir gösterdiğinde ve cuma namazından sonraki çıkışta da yürü
yüş başladığında, kendisini makam odasına hapsediyor, tugaydan çağırdığı 10-15 kişi civarın
daki askerle de vilayeti çevirtiyor ve hiçbir şekilde de dışarı çıkmıyor. Durum böyleyken insan
lar geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, kalabalık çoğalıyor; peşinden birtakım istekler, bu heykel 
istekleri vesaire ortaya çıkıyor. İşte, bunların kırılması için emir veriyorlar, o arada Belediye 
Başkanı konuşuyor, dağılacak gibi oluyorlar, dağılmtyorlar vesaire; saat 15.30-16.00 oluyor.*. 
Madımak Oteli denen otel, vilayete 150-200 metre mesafededir... Saat 16.00'da Madımak Ote
linin önünde, belki o zaman 500-1 000 kişi civarında bir kalabalık toplanmaya başlıyor -bunların 
hepsi bantlarda var- ve Aziz Nesin'in orada olduğunu öğreniyorlar. Peşinden, gene birtakım 
sloganlar atılıyor. Resmî dairelerin dağılması, kalabalığın artmasıyla bir şeyler olacak korku
sundan dolayı esnafın dükkânlarını kapatması neticesinde, merak eden, seyreden, bu olayla
rın içinde olan provokatörlerle birlikte hepsi orada bir kalabalık oluşturuyor ve kalabalık git
gide çığırından çıkmaya başlıyor. 

Orada emniyetin yaptığı, Valinin yaptığı nedir?.. Emniyet orada oteli çeviriyor, otele girip 
çıkmayı önlemeye çalışıyorlar, pek kimse girip çıkamıyor, onun dışında bir şey yapmıyor. Vali-
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lik de hemen hemen hiçbir şey yapmıyor; Valilik, güya durumu kontrol altında tutuyormuş 
gibi, esasında kendisini odanın içerisinde kontrolda tutuyor. Biz gittik, kendisiyle de görüştük. 
Burada, fevkalade büyük acemilik vardır; ona biraz sonra geleceğim. 

Bu arada, oradaki bir gazeteci arkadaşımız, Ankara'da, İçişleri Bakanlığından bir müste
şar yardımcısını anyor "bu olaylar artacaktır, lütfen ilgilenin" diyor -ismi de vardır müsteşar 
yardımcısının- hiç ses çıkmıyor. Aradılar mı bilemiyorum; ama, otelin içinden, oradaki bazı 
kişilerin, o zamanki Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'yü aradıklarını ve kendisiyle irtibat kur
duklarını söylüyorlar ve onlardan dö bir şey çıkmadığı ifade ediliyor. 

Gene, orada, tugayla vilayet arasında, vilayetle emniyet arasında hiçbir koordinasyonun 
olmadığı ortaya çıkıyor; koordine edecek şekilde, oradaki yöneticilerimizin davrariamadıkları 
ortaya çıkıyor; ama, bu arada dışarıdaki kalabalık, fevkalade artma noktasına doğru gidiyor. 

Amaç, gerçekten oteli yakmak mıdır? Bütün samimiyetimle söylüyorum, bu noktada bir 
şey söyleyemiyorum; çünkü, o bandı çok yakından ve iki sefer izleme imkânını buldum... Böy
le, merhale merhale gelişiyor; önce, arabalara saldırıyorlar bir şey olmuyor. Emniyet orada du
ruyor; bir-iki kişi çıkıyor, giriş katının üzerindeki birinci kata çıkıyor, perdeleri vesaireyi falan 
indiriyorlar. Oradan, o insanlar nasıl aşağı indirilemiyor, hayret edersiniz. Ben, bütün samimi
yetimle anlatıyorum. 

Neticede, yakma işlemleri, aşağı yukarı saat 20.00'ye doğru başlıyor; ama, bu arada kala
balık da artıyor. Tabiî, sayısı hakkında kesin bir şey demek mümkün değil; ama, 5 binle 10 
bin kişi arasındaki bir sayı denebilir veya 5 bin kişinin üzerinde bir kalabalık denebilir. Bu es
nada da, emniyetten veya vilayetten herhangi bir müdahale yoktur. Sadece, tahmin ediyorum 
saat 19.30 civarında, -bantlarda gördüğümüz kadarıyla- tugay komutanı geliyor, arabasından 
iniyor, gene etrafında erler var ve peşinden tugay komutanı tekrar dönüyor, o askerler de ora
da kalıyor; yani, vatandaşın dışında kalıyorlar, tç kesimde, kapının önünde de emniyet men
supları var. 

Bu şekilde, kalabalık gene artıyor, sürekli sloganlar atılıyor. Tabiî ki, orada, slogan atıl
masını, daha heyecanlı olarak isteyenler var veya yönlendirenler var veya provoke edenler var; 
bunlar, adlî mercilerin incelemelerinde ortaya çıkacaktır. 

Neticede, polis yardım istiyor,''biz olayları öneleyemeyecek noktaya geliyoruz" diyor; ama, 
o arada, yangın da başlıyor, önce, zemin katın hemen üzerinden başlıyor, perdeler vesaire ya
nıyor; peşinden, yangın devam ediyor, itfaiye çağrılıyor, itfaiye gelemiyor. Orası bantta gözük
müyor; gerçekten önüne yatıyorlar mı, yatmıyorlar mı; ama, sanki bir miting alanına bir ara
ba girmek istiyor, o noktada... Burada da fevkalade beceriksizlik var. 

Bir başka olay var. Ben, bizzat dinledim. Otelin sahibi, saat 14.30-15.00 sıralarında, vila
yete bizzat gidiyor, "burada olaylar çıkabilir, benim otelim bundan zarar görür, burayı tahliye 
edin" diyor, Vali Yardımcısına... Valiyle görüşmek istiyor, görüşemiyor, bunu vali yardımcısı
na söylüyor. Ona, "araba bulun, tahliye edin" diyorlar; ''ben araba bulamam" diyor -bana 
ifade edilen bu, sizin raporda daha değişik ifade ediliyor- otele geliyor, oteldekilere söylüyor, 
oteldekiler de, "bizim.güvenliğimiz sağlansın, güvenliğimiz sağlanırsa dışarı çıkarız; yoksa 
çıkmayız" diyorlar. Oteldekilerin söyledikleri de bu... 

Yangın başladı, olaylar devam ediyor ve yangın, süratli bir şekilde üst katlara doğru geniş
leme İstidadı gösteriyor. 
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Benim gerçekten üzüldüğüm şudur : Bu olaylarda, her açıdan tahrikler olabilir, değişik 
açılardan tahrikler olabilir -başta tahrik, Aziz Nesin'in Sivas'a getirilmesidir; bu, bir tahriktir, 
bunu kabul etmemiz lazım- bütün bu tahrikler neticesinde, yangın devam ederken ve içeriden 
birtakım sesler gelirken, orada -bir inanan insan olarak ifade etmek istiyorum- "Allahüekber" 
diyerek bu yangın için el kaldırmayı, gerçekten, kabul etmek mümkün değil; bunu kabul ede
bilecek olan insanımızın olduğunu da, ben şahsen kabul etmiyorum. Bunlar, gerçekten acı ve
rici olan olaylardır, tasvip etmemiz mümkün olmayan olaylardır. 

Şimdi, burada yapılan tespitler var. Nedir?.. Tespitler şunlar : Bir, eğer denilenler doğru 
ise, Ankara'ya iletildiği, Ankara'nın bunlarla ilgilenmediği şeklindekiler de doğru ise -burada 
bunlar konuşuluyor- dolayısıyla buradaki idarecilerimizin bu olayda ihmalleri vardır ve çok 
büyük ihmalleri vardır. Orada, her bakımdan lime lime dökülen bir Valiyi görüyoruz... Peki, 
neden bu şekilde?.. Şimdi, başka bir şeye gelmek istiyorum, doğru olduğu için gelmek istiyorum. 

Bakınız, Hükümetimiz kuruldu, o zamanki Sayın tçişleri Bakanı "bize 74 tane vali lazım" 
dedi; koalisyonu oluşturan iki siyasî partimizden biri de dedi, ki "30'u bizim olacak, gerisi 
de sizin olacak." Bunların pazarlıkları yapıldı!.. Tayin ettiğimiz, devletin valisi idi... 

SABRt YAVUZ (Kırşehir) — öyle bir şey yok! 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Hayır, "öyle bir şey de yok" demeyelim; bunlar 

var. Yani ben... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Keşke olmasa idi!.. 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) ~- Keşke olmasa idi... Evet, çok güzel ifade etti... 

Zabıtsız söylemiyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Gazetenin yazdığı vardır ama! 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Hayır, hayır, gazetenin yazdığı değil; ben size 

anlatacağım efendim. Ben, o zaman Genel Başkan Yardımcısıydım, bu konu, gerçekten çok 
da dikkatimizi çekmişti, üzüntülerimizle dikkatimizi çekmişti ve ben bu konuda da o zaman 
basın toplantısı tertipledim, onlar da bu basın kupürlerinde yer aldı. 

Bu şekilde, liyakatlarına bakmadan; devlette tecrübesi var mıdır, yok mudur bakmadan; 
geçmişi nedir, ona bakmadan, bir takım likayat dışında, görevi yapar yapmazla ilgili olarak 
kendileri incelenmeden, sadece başka saiklerle atanan ve özellikle Sivas'ımız gibi, -gerçekten 
Sivas Türkiye'nin en büyük illerinden birisidir, bin küsur köyü vardır- şehirlerimize bu şekilde 
tecrübesiz insanların gönderilmesinin vebali ve o vebal neticesinde çıkan olaylar da ortadadır. 
Yani, Sivas'a giden Valimizin geçmişteki tecrübesine hepimiz bakalım... Gerçekten Sivas'ta va
lilik yapacak tecrübesi mi var, yoksa bir özel kalemde etkin olan bir kişinin, yani Sayın İnö
nü'nün özel Kaleminde veya müşavirliğinde çalışmış olmasından dolayı mı Sivas'a vali olarak 
tayin edilmiştir? Bunlara bakmamız lazım. Ne için bakmamız lazım?.. Bundan sonra bu tip 
yanlışlara hep birlikte dtlşmememiz için bakmamız lazım. Bunlar fevkalade önemlidir... Vali 
aynen şunu diyor: "Acaba bizim sonumuz mu geldi diye düşündüm." Bunu, bizim heyetimize 
söyledi. Ne oldu da sonunuz geldi?.. 150 metre ileride sekiz saat cereyan eden olaylar var, sekiz 
saat cereyan eden olaylar var. Yani bunlar bu kadar... Kayseri, Sivas'a birbuçuk saattir. Anka
ra, helikopterle Sivas'a 60-65 dakika falandır, Yozgat 55 dakikadır, oradan Sivas da 15 dakika 
sürer. Yani, kaldı ki, havaalanımız da var, Samsun'da var, Tokat'ta var, Amasya'da var. Bunla
rın hepsi bizim yanımızda; yani, hiçbir önlem alamadan beklemek! Peki, neden beklemişler?.. 
Raporlarda yer alıyor, "bir mezhep çatışması çıkabilir, mezhep çatışması çıkmasın, o kalabalı
ğı kontrolümüzde tutalım diye bekledik" diyor; savunmalar veya ifadeler o şekilde. 
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Bu, fevkalade fahiş olan bir başka yanlış. Siz orada, mezhep çatışması çıkacak kadar bir 
ilin valisi olarak, elinizde istihbaratınız, emniyetiniz, her şeyiniz var; ona dair hiçbir emare ol
madığı halde, bu şekilde bir kanıya varabiliyor iseniz, o zaman, bir haftadır "geliyorum" di
yen olaylarla ilgili, esasında, "mezhep çatışması çıkabilir" diye önceden tedbir almanız gere
kirdi. Yani, o savunma dahi ne kadar basiretsiz olunduğunu ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, burada devletimizin bir çok yerinde ortaya çıkan eksiklik
lerimiz vardır. Bir : İstihbarat eksikliği vardır. İstihbarat eksikliği sadece Sivas'ta değildir, bu
gün Türkiye'nin genelinde istihbarat eksikliği vardır. 

İki : Olaylara müdahale etmede Hükümetimizin ihm'alleri vardır. Bingöl'de olaylar cere
yan etmiştir, 12 saat sonra haberdar olmuşlardır. Sivas'ta olaylar başlamıştır, 45 dakika içinde 
haberdar olmuşlardır; ama 7 saatte de üzerine gidememişlerdir; olaylar olduktan sonra üzeri
ne gidilmiştir. Faturası, orada vefat eden insanların olmuştur. Orada vefat eden insanların hepsi 
bizim insanımız. Bu memlekette yaşıyoruz, bu memlekette yaşamak mecburiyetindeyiz. Han
gi, sözümona, etnik kökenden gelirsek gelelim, hiç kimse bu yatanını bırakıp bir yere gitmez, 
hiç kimse gitmez. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Hepinizin inanışı var, hepimiz inanıyoruz elhamdülillah. İnanmayanlara karşı tabiî ki saygı 
göstereceksiniz, inanmayan da inanana karşı saygı gösterecek. 

Bakınız, bu Aziz Nesin olayında bir başka hususa değinmek istiyorum : Aziz Nesin ola
yında hiçbir Sivaslımız -burası bence önemlidir^ Aziz Nesin'e "sen, neden dine inanmıyorsun; 
sen, neden Müslüman değilsin, sen neden ataistsin?" diye bir tarizde bulunmamıştır, böyle 
bir tariz yoktur. 

ZİYA HALİS (Sivas) — "Kâfir" diyorlar işte... Ne demek bu? 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Hayır, öyle bir tariz yok. Kendisi, olaydan bir 

gün önce gezmiş Sivas'ta. Biz de gittik Sivas'a... Yani, böyle bir tariz yok kendisine; ama iki 
günlük devam eden... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Olaylardan iki gün önce iki tane bildiri dağıtılmış... 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Bakınız, burada bütün samimiyetimle, gördük

lerimizin hepsini, vicdanî sorumluluğum içerisinde objektif olarak dile getirmeye büyük bir 
özen göstermeye çalışıyorum. Ben, bildirileri tasvip etmediğimi ifade ettim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Tahrik var ama... 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Hayır, ifade ettim, tahrik olarak da kabul 

ediyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — İki partinin gençlik komisyonları tarafından tahrik ediN 

mistir; yani taban kavgası. 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Ben, parti olayına girmiyorum. Çünkü, bakı

nız, o noktada da, "acaba yanılıyor muyuz?" diye, gene bütün samimiyetimizle kendimize sor
mamız lazım; şu şekilde sormamız lazım : Partiler geliyor geçiyor; hani 12 Eylülden önceki 
partiler? Hepsi geldi geçti... Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar dünya kadar parti ku
rulmuş; hepsi geldi geçti, hatta partileri kuranlar da geldi geçti; ama bu memleket yaşıyor. Bu 
Meclisin yaşaması lazım, bunun için de bizim objektif olmamız lazım; onun için, bunu parti 
olayına filan indirgemekle pek fazla bir şey elde edemeyiz. Tabiî ki, onlar yargılamada zaten 
ortaya çıkacak. Ben, biraz daha bunun üzerinde, olan olayları anlatmaya çalışıyorum. 
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Bir mezhep kavgası olayı olarak Vali, orada, bu işten dolayı korkuyor. Esasında bizim Si
vas'ta tespit ettiğimiz ve gerçekten bu kadar üzücü cereyan eden olay içerisinde memnuniyetle 
tespit ettiğimiz olay; böyle bir mezhep çatışması Sivas'ta yok, böyle bir mezhep çatışmasına 
Sivaslı, o olaydan önce de hiçbir şekilde kapılmamış ve kanmamış ve gerçekten takdire şayan
dır. Buradan, Meclis olarak, belki, Sivas halkına şükranlarımızı ifade etmemiz lazım; olaylar
dan sonra, özellikle Alevî vatandaşlarımız da -yapılan birçok tahrikler de vardı; bunu da kabul 
etmek lazım- o tahriklere rağmen acılarını yüreklerine gömdüler; ama o tahriklere kanmadılar 
ve Türkiye'nin birçok bölgesine örnek olacak bir demokrasi sınavını, bir olgunluk sınavını da, 
gerçekten, onurlarıyla ortaya koydular. (RP sıralarından alkışlar) 

GÜLER İLERt (Tokat) — 37 kişi yandıktan sonra mı?! 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Bakınız, bunla

rı bilemezsek önümüz gider. Neden önümüz gider? Bakın, nokta neye geliyor? Şunu ifade et
mek istiyorum : Dönem dönem, işçi, işverene karşı kışkırtılmış; öğrenci, hocasına karşı kışkır
tılmış; "sağcı-solcu" diye ayrılmışız; "komünist-faşist" diye ayrılmışız, "Alevî-Sünnî" diye 
ayrılmışız; şimdi etnik birtakım kökenlerle ayrılmaya çalışılıyoruz; etnik kökenlerle ayrılma da 
yetmiyor gibi, bakın, bir başka şekilde de ayrılmaya çalışılıyoruz... Şu anda laiklik üzerine, 
cumhuriyet dönemleri içerisinde her zaman oyun oynanmıştır; ama şimdi, oyunun şekli daha 
da değiştirilmekte, "laiklik" kavramı tamamen yanlış bir mecraya doğru sürüklenmektedir. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Laikliği anlayışımız şudur, Anayasamızda yazan da odur : Laiklik, bir şemsiyedir. Bu şem
siyenin altına giren herkes, onun gölgesinden faydalanır. Hiç kimsenin kimseye, dinî inançla
rından ötürü bir baskı yapması mümkün değildir. İnanıyorsa da, inanmıyorsa da; o, kendisiy
le -eğer inanıyorsa- Allah arasındaki meseledir; eğer inanmıyorsa da, zaten kimseyle meselesi 
yoktur; inanmıyorsa da, hiç kimseyle meselesi yoktur. 

Bakın, bugün birtakım zorlukların içindeyiz. Türkiye bugün bir bölünmenin eşiğine doğ
ru götürülmeye çalışılıyor. Biz, parti olarak bugün 19.30'dan sonra, belki sabaha kadar otura
cağız, bugünkü olayları bütün açıklığı ile ortaya koyacağız; Grubumuzla, Genel Başkanımız
la, bütün arkadaşlarımızla birlikte. 

20 nci yüzyılın şu bitim döneminde, 200û'li yıllara doğru giderken, "Türkiye'nin dünyada 
daha ileriye gitmesini, halkımızı daha yüksek refah seviyesine kavuşturabilmek için, ekonomik 
yönden hangi konuları öne almamız gerekir, dünyadaki yerimiz nedir, hangi politikaları daha 
iyi uyguluyoruz, uygulayamıyoruz"u tartışmıyoruz da -sözlerimin başında söylediğim gibi- 70 
yıl geçtiği halde, önümüze konulan, suni olarak getirilen birtakım meselelerle Türkiye neden 
oyalanıyor?.. Acaba, bu olaylarda, en az 37 insanımızın vefatının ve onların öbür dünyada hu
zur içerisinde olabilmesi için, bizim en azından, bu olaylardan ders alıp, bu nokta üzerinde 
Meclisin kendisini yoğunlaştırması gerekir. -

Bakınız laiklik olayına.: Biz diyoruz ki, bu bir şemsiyedir, girin altına, herkes gölgesinden 
faydalansın. Ama bakınız, laiklik neye çekiliyor!.. Ben ürperdim o olaylar sırasındaki birkaç 
tabirden. Televizyonlarda bunlar var, bantlarını da buldurabiliriz, bu, birçok televizyon kana
lında yayınlandı. Şimdi, laiklik neye çekiliyor? Türkiye'de bir başka olaya doğru götürülüyor, 
inananlar, inanmayanlar diye... 
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İnananlar var, inanmayan varsa -ki, Aziz Nesin "Ben Allah'a inanmıyorum, hiçbir inan
cım yok" diyor; yani, "Müslümanlığa inanmıyorum" demiyor. Burada konuşmasının tam metni 
var, Sivas'taki konuşmasının tam metni burada var- esasında, orada oturup dinleyen insanla
rın, kalkıp ona "senin gibi bir soytarıya bizim burada vaktimiz yok, çık git buradan" demesi 
lazım. Konuşmanın metni burada... (RP sıralarından alkışlar) Hiç kimseye inanmıyor; Mevla-
na'ya inanmıyor, Yunus'a inanmıyor, Hacı Bektaş'a inanmıyor, Pir Sültan'a inanmıyor, Müs
lümanlığa inanmıyor, hiçbir şekilde Allah'a inanmıyor. Yani, bu kadar şeyi insanlara rahatlık
la söyleyebilmesi nedendir? O, ayrı bir olay; şahsî meselesi; ciddiye alınmaması gerekir diye 
tabir ettim, o yüzden fazla da ciddiye almamak lazım; ama bakınız, "aydınız" diye, kamuoyu
nu etkileyerek nereye götürüyor? İnananlar, inanmayanlar... Peki, inananlar inanıyor, inan
mayanlar olabilir; laikliğin içinde zaten bu var; inanmıyorsan inanmıyorsun, laiklik kavramı
nın içinde zaten bu var; ama inanmayan Aziz Nesin -ben ondan ürperiyorum- "ben laikim" 
diyor. "Ben laikim" diye bir kavram yok; "ben laikim" demek, "Ben cumhuriyetim" demek
tir, böyle çevirirseniz. Bizim düşüncemizde öyle bir şey yok. "Ben laikliğe inanıyorum, laiklik 
kavramına inanıyorum; laiklik kavramına inandığım için, bizim Anayasamızda da bu kabul 
edildiği için, ben Allah'a da inanmıyorum" diyebilir ve bu olabilir, bu senin kendi olayındır; 
ama "ben laikim" demekle, inanmayan insanların laikmiş gibi, yani inanmamanın laiklik ol
duğu gibi fevkalade tehlikeli bir noktaya doğru Türkiye'yi taşıyor. İşte bu, çok kötüdür; bunla
rın üzerinde hepimiz durmalıyız. Eğer "laiklik" kavramının yaşamasını istiyorsak, laiklik kav
ramının yozlaştırılmasına engel olmamız lazım; 37 ölen insanın hatırasına saygı bakımından 
buna engel olmamız lazım. 

Bizden önce bu kavramlar üzerinde anlaşılsaydı ve mutabakat sağlanabilseydi, insanları
mızı bu noktalar üzerinde eğitebilseydik, belki orada 37 insanın vefatını önlemiş olurduk. Bunlar, 
bizim görevlerimiz ve sorumluluklarımızda; her türlü parti mülahazası dışındaki sorumluluk-
larımızdır. Bu memleketin insanı olarak bir sorumluluğumuzdur, milletvekili olarak bir sorum
luluğumuzdur. Ancak, bu noktalar üzerindedir ki, siyasî parti mülahazalarıyla hareket etme
den, o üç beş tane oyun peşine düşmeden, üç beş oy için, birtakım insanlarımızın vefat ettiği 
ve herkesin telin ettiği bu olaylarda, ama şimdi bir başka insanlar gittiler, mahkeme önünde 
hesap veriyorlar. Eğer suçları varsa, cezalarını çekmeleri gerekir. 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Varsa deme, var. 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Bakınız, hukuk sistemimiz var, ispatlanana ka

dar "bunlar suçludur" diyemeyiz; o zaman, mahkemeyi de etkiler duruma geliriz. Suçları var
sa, cezalarını çekmeleri en büyük dileğimizdir, en ağır şekilde çekmeleri en büyük dileğimiz
dir.. Bundan sonra başka acıların yaşanmaması için cezalarını çekmeleri dileğimizdir. Türk ade-
letine de inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, lütfen bağlayın efendim. 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Evet Sayın Başkanım. 
Vakit yetersizliği nedeniyle şunu ifade etmek istiyorum : Türkiye'nin dikkat etmesi gereki

yor. Türkiye'nin, millî birliğini ve bütünlüğünü koruması gerekiyor. Belki, cumhuriyet döne
minin en zor boğazından veya dönemeçten geçiyoruz. Bu boğaz içerisinde, bu zor dönem içeri
sinde, bu virajları sağduyu sahibi olarak düşünmemiz gerekmektedir. Doğruları ve yanlışları 
siyasî malzeme yapmadan, siyasî propaganda konusu yapmadan, siyasî partilerin gelecekleriy
le ilgili bağlamadan bu kotıuları çözmemiz gerekmektedir. 
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Bu vesileyle, Meclisimizin yapmış olduğu bu soruşturmanın, biraz önce ifade etmeye ça
lıştığım duygular içerisinde, iyi değerlendirileceğine olan inancımı, şahsım ve Grubum adına 
tekrar ifade ediyorum ve tekrar, vefat edenlere, "Allah rahmet eylesin" diyor, şu anda yargı
lanmakta olan insanların da -tekrar ifade ediyorum- suçlularının cezalarını bulmaları, ama 
suçsuz olanlarının da, adaletin gecikmeden yerine getirilerek, haklarındaki kararların verilme
sini temenni ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
RP Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 2 Temmuz 1993 günü, hepimizin bildiği gibi, Sivas'ta üzücü olaylar meydana gelmiştir. 
Bu olayların cereyanını müteakip, Sivas'ta 2 Temmuz günü ortaya çıkan hadiselerin sebep ve 
sorumlularıyla, olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararların tespiti amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler verilmiştir ve bir Meclis araştırma komisyonu 
kurulmuştur. Bu komisyonun hazırlamış olduğu rapor ve önergeler üzerinde Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğimiz gibi, komisyon, grubu bulunan siyasî partilerimizin temsilcilerinden oluşmak
ta idi ve 12 üyeden meydana geliyordu. Görev süresi 15 gün olarak belirlenmiş ve sınırlanmış 
bulunan bu komisyon, çalışmalarını Sivas'ta, Ankara'da sürdürmüş ve tamamlamıştır. 

12-15 Temmuz 1993 tarihleri arasında, 11 üyesiyle birlikte, Sivas'a gitmiş, 3 gün süreyle 
Sivas'ta değişik çalışmalar yapmıştır. Vilayette görüşmelerde bulunmuş, Sivas'ta bulunan si
yasî partilerin il başkanlarıyla görüşmelerde bulunulmuş, bütün siyasî partilerin il başkanları
nın bu konu etrafındaki görüşleri, düşünceleri alınmıştır. 

Sivas'ta bulunan meslek kuruluşları, odalar ve sendika temsilcileriyle görüşmeler yapıl
mış, bu oda ve kuruluşların temsilcilerinin de görüşleri, bilgileri, olaylar hakkındaki değerlen
dirmeleri alınmıştır. 

Sivas Belediye Başkanıyla görüşülmüş, mahallî basın mensuplarının görüşleri ve düşün
celeri alınmış, emniyet ve diğer kamu kuruluşlarının görevlileriyle görüşmeler yapılmış, Sivas 
Müftüsü, Kültür Müdürü, Millî Eğitim Müdürü, aynı şekilde, komisyona çağırılarak olaylar 
hakkındaki düşünceleri alınmıştır. 

Cumhuriyet başsavcısıyla görüşme yapılmış, Sivas'ta bulunan merkez mahalle muhtarla
rının tamamı Komisyonumuz tarafından çağrılmış ve olay hakkındaki değerlendirmeleri alın
mıştır. Tugay Komutanıyla görüşme yapılmış, bu arada çok sayıda Sivaslı vatandaşla görüşme
ler yapılmıştır. 

Sivas'taki çalışmalarını tamamlayan Komisyon, daha sonra Ankara'ya dönmüştür. Anka
ra'da Mecliste Komisyonumuz için tahsis edilen odada çalışmalar devam etmiş, eski Sivas Vali
si Ahmet Karabilgin çağrılarak ifadeleri alınmış, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı, Yardımcı
sı ve yangın sonucu otelden sağ çıkan ve o sırada otelde bulunan Cevat Geray ve Arif Sağ gibi, 
bazı kişilerle aynı şekilde Komisyonumuz çalışmalarını sürdürmüş ve eski Emniyet Genel Mü
dürünün de görüşleri alınmıştır. 

Ayrıca, bu görüşmeler dışında İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan soruşturma dos
yaları incelenmiş, olaylar esnasındaki telsiz konuşmalarının bant kayıtları ye çözümleri incelen-
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miş, 1 Temmuz günü Kültür Merkezindeki konuşmanın bant çözümleri takip edilmiş, olaylar 
esnasında çekilen video kasetleri maddî hasarla ilgili mahkeme kararları ve bilirkişi raporları 
incelenmiş, olay öncesi ve sonrası mahallî gazeteler aynı şekilde incelenmiştir. 

Onbeş günlük sınırlı bir görev süresi içerisinde -belirttiğim gibi- Komisyonumuz yoğun 
bir çalışmada bulunmuş ve mümkün olduğu kadar çok bilgiye, görüşe ve belgeye uzanmaya 
çalışmıştır. Bu yoğun çalışmalar esnasında, ortaya çıkan tablo değerlendirilmeye elverişli bir 
nitelik kazanmış ise de, sürenin sınırlı oluşundan kaynaklanan bazı eksikliklerin de bulundu
ğunu burada belirtmek istiyorum. 

Neticede bir Komisyon raporu ortaya çıkmıştır. Bu Komisyon raporunun incelenmesin
den de anlaşılacağı gibi, her şeyden önce, Türkiye'de bir terör, bir kargaşa ortamının meydana 
gelmesinin, bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü isteyen, arzulayan, bu birlik ve beraberliği, bü
tünlüğü tesis etmeye çalışan insanlarımızı, 60 milyonu rencide edici bir özelliğe sahip olduğu 
ortadadır. Bugün Türkiye, her zamankinden daha fazla bu birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duy
maktadır. Türkiye'yi bölme ve parçalama hesaplarının yapıldığı bir ortamda gerçekten Sivas 
olaylarını da sağlıklı değerlendirmek zorundayız. Sivas'ta cereyan eden olayları sadece Sivas'
la sınırlı olarak görmek, sadece Sivas'ta meydana gelmiş, mevziî, mahallî bir hadise olarak 
değerlendirmek gerçekçi bir yaklaşım olmaz, yanıltıcı olur. Bunu Türkiye bütünündeki terör 
ortamının bir parçası olarak değerlendirmek gerekir kanaatindeyim. 

Gerçekten, bugün Türkiye'de değişik bölgelerimizde, değişik illerde, ilçelerde sürekli bir 
terör ve kargaşa ortamı yaşanmaktadır. Türkiye'de, açık seçik görüldüğü biçimiyle, bir Kürt-
Türk çatışması çıkarmaya çalışanların mevcudiyeti bilinmektedir, provokasyonlar yapılmakta
dır ve bu çatışma her geçen gün daha fazla tırmandırılmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde, dinci-
laik çatışması çıkarma telaşesi; kaygısı ve çabası içerisinde bulunanların olduğunu da Yüce Mec
liste bulunan herkes izlemektedir. Aynı şekilde, bu kargaşa ortamında bir de Alevî-Sünnî çe
kişmesi çıkarma düşüncesinde olan güçler ve mihraklar vardır; ancak, kargaşa ortamından kim
senin yararlanmayacağı, bu ülkenin birlik ve beraberliğini düşünen ve bu kaygıyla yaşayan in
sanların bu ortamdan büyük zarar göreceğini hepimiz takdir eder ve biliriz. 

Sivas olayları meydana geldi, bir araştırma komisyonu kuruldu, bu komisyon, çalışmala
rını sürdürdü. Ancak, bu olayın, Sivas'la sınırlı olmadığı, Türkiye genelindeki terör olayları
nın bir parçası olduğu, daha sonraki gelişmelerden açık seçik ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki 
terör rakamlarına baktığımız zaman bunu hemen kestirmemiz ve tespit etmemiz mümkündür. 
Ocak ayından itibaren Türkiye'de bugüne kadar 447 asker, 27 polis şehit olmuş, 154 geçici köy 
korucusu ve 1 152 vatandaş hayatını kaybetmiştir. 2 Temmuz günü Sivas'ta cereyan eden hadi
selerden bugüne kadar terör ortamında bine yakın asker, polis, geçici köy korucusu ve vatan
daş hayatını kaybetmiştir. 

Dolayısıyla, olayları sadece ve sadece Sivas'la sınırlı görmek, projektörü Sivas olaylarının 
üzerine yoğunlaştırıp, ülke genelindeki terör ortamını unutmaya çalışmak yanıltıcı olur. Nite
kim, Sivas olayları cereyan ettikten sonra Sivas'ta yaşanan vahim olayların benzerlerini diğer 
illerimizde, vatanımızın diğer köşelerinde de gördük ve yaşadık. Bir Başbağlar katliamı, en az 
Sivas olayları kadar üzücü bir hadisedir. Aynı şekilde, Erzurum'un Yavi Beldesinde, Pasinler'
in Çiçekli Köyünde cereyan eden hadiseler ve her gün televizyon ekranlarına, gazete sayfaları
na yansıyan vahşet ve katliamlarken az Sivas olayları kadar üzerinde düşünmemiz ve gerekli 
tedbirleri almamız gereken hadiselerdir. 
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Açıkçası, Türkiye, bir ateş çemberine dönüşmüştür. Türkiye'yi parçalama çabaları, dü
şünceleri vardır. Ancak, biz samimi olarak inanıyoruz ki, hangi inanca ve fikre sahip olursa 
olsun, Kürtüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu millet bir bütündür, kederde ve sevinçte 
beraberdir ve bu birlik ve beraberliği kimsenin bozmaya hakkı yoktur ve gücü de yetmeyecektir. 

Tüm bu tahrik ve terör ortamı içerisinde Sivas olaylarını inceleyecek olursak, bu bütün 
içerisinde Sivas olaylarına bir yaklaşım getirecek olursak, açıkçası bu olaylar üzücü; ancak, 
bu üzücü boyutuyla birlikte, en azından, sevindirici yönleri de vardır. Çünkü, bütün provokas
yonlara rağmen bir Alevi-Sünni çatışması çıkmamıştır, Sivas insanının sağduyusu buna elve
rişli bir sonucu meydana getirmemiştir. Aynı şeklide, bir dinci-Iaik çatışması çıkmamıştır, halk 
ve güvenlik güçleri arasında bir çatışma çıkmamıştır. Olayın boyutları istenmeyecek daha va
him sonuçlara doğru yönelmemiştir. 

Bu genel terör ortamında, Sivas'ın özellikle seçilmiş bir il olduğunu kabul etmek gerekir. 
Sivas'ın hassas bir durumu olduğunu herkes bilir ve takdir eder. Geçmişte Sivas'ta benzer bazı 
hadiseler cereyan etmiştir. Sivas, Türkiye'nin dışıraya en fazla göç veren illerinden biridir; İs
tanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana gibi illerde çok sayıda Sivaslı vardır. Sivas'ta meydana 
getirilecek bir hadisenin, göç sebebiyle diğer büyük kentlere de sıçrayacağı, aslında, hesap edil
miştir. Aynı şekilde, çok sayıda işsiziyle Sivas, olay çıkarmaya müsait bir il olarak görülmüş 
ve seçilmiştir. Bu ortam ve bu hassas durum karşısında, gerçekten, Sivas'ı tahrik için meydana 
getirilmiş bir hadise olduğu açık seçik görülmektedir. Bu olaylarda, sürekli Sivas'a yönelik tah
rikler yaşanmıştır. Sivas, belli olaylar meydana getirilmek için tahrik edilmiştir, diğer taraftan 
da bu olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin idare tarafından, vilayet tarafından, emniyet 
tarafından alınmadığı da, olayların incelenmesi sonucunda açık seçik ortaya çıkmıştır. 

Her şeyden önce, Sivas'ta bir istihbarat yetersizliği ve istihbarat birimlerinde bir kayıtsız
lık, lakaytlık olduğu da tespit edilmiştir. 

MİT Bölge Müdürünün, Sivas'ta olayların cereyan edeceği gün 11.00 sıralarında Valiyi 
ve Aziz Nesin'i protestoya yönelik istihbarı bilgiler aldıklarını, bu bilgileri emniyete intikal et
tirmeye çalıştığını; ancak, emniyette bir yetkili bulamadığı için, telefonla bir polis memuruna 
durumu söylediğini ifade etmesi, Komisyonumuza bu bilgiyi vermesi, istihbarat birimlerinin 
ne derecede kayıtsız, yetersiz ve umursamaz bir tablo sergilediğini açıkça göstermektedir. 

Böylesine bir istihbarat ortamında, olayların nasıl başladığı, hangi güçler tarafından ge
liştirildiği de, maalesef, tespit edilememiştir. 

Emniyetin raporlarına göre, 300-500 kişilik bir grup tarafından, diğer bazı ifadelere göre 
ise, 50-60 kişilik grup tarafından başlatılan olaylar sırasında göstericiler gittikçe çoğalmış, bir 
taraftan Kültür Merkezi önünde, oradan Vilayetin önünde ve Dörtyol istikametinde sürekli slo
ganlar atarak gösteriler ve nümayişler yaptıkları halde, eylemcilerin durdurulması konusunda 
hiçbir idarî girişimde, emniyet tedbirinde bulunulmamıştır. 

Bir taraftan istihbarat yetersizliği var, olayların tespitiyle ilgili gerekli bilgi akışında tıkan
malar var, diğer taraftan da olaylar başladıktan sonra Valiliğin ve emniyetin bir kayıtsızlığı var. 
Kalabalık, sloganlar atarak değişik istikametlerde gösteriler yaparken, Valilik ve emniyet, gös
tericileri dağıtmak için hiçbir tedbir, önlem almıyor; aksine, gerek Valinin (Ahmet Karabilgin'-
in), gerekse Emniyet Müdürünün bize vermiş olduğu ifadelerde açıkça görüldüğü gibi, bu ka
labalığı bir arada tutmaya çalışıyorlar. Vali ve Emniyet Müdürü, "kalabalık bizim konlrolümüz-
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deydi, dağıldığı takdirde mahalle aralarında halk arasında çatışma olabileceği endişesiyle bi
linçli olarak bu kalabalığı bir arada tutmaya çalıştık" demişlerdir. 

Gerek Emniyet Müdürünün gerekse Valinin vermiş olduğu ifadeler bunlardır; ancak, bu 
ifadelerin, emniyetin ne derecede tedbirsiz ve gerekli tedbirleri almaktan aciz olduğunu göster
mektedir. Aynı şekilde, göz yaşartıcı bomba veya diğer vasıtalarla kalabalığın dağıtılması yö
nünde de hiçbir düşünceye sahip olmadıklarını eski Sivas Valisi ifade etmiştir. 

Diğer taraftan, 13.30'da başlayan gösteriler saat 17.00 civarına kadar Madımak Oteli dı
şında cereyan ederken, Aziz Nesin başta olmak üzere, misafirler bu otelde bulundukları halde, 
maalesef, Valilik ve emniyet, buradaki misafirleri alıp, şehir dışına çıkarmayı düşünmemişler
dir. Valinin bu konudaki ifadeleri, otelden sağ çıkan kişiler tarafından yalanlanmıştır. "Bize 
hiçbir resmî görevli gelip de 'sizi otelden alalım' dememiştir, aksine, 'otelin üst İcatlarında bek
leyin, biz kuvvet takviyesini tamamladıktan sonra sizi buradan çıkaracağız, kurtaracağız* de
mişlerdir." Böylesine büyük bir tedbirsizlik yapıldığı açıkça ortadadır. 

Diğer taraftan, kalabalık, otelin önünde toplanmaya başlandıktan sonra, burada da ge
rekli tedbirlerin, önlemlerin yeterince alınmadığı görülüyor. Saat lS.OO'ten itibaren Sivas Bele
diyesine ait itfaiye araçları, emniyetin emrine verilmiştir. Bu araçlar, yangın çıkmadan önce 
olay mahalline gelmişlerdir; ancak, yangın çıktığı halde, emniyet görevlileri ve güvenlik güçleri 
tarafından kalabalık yarılarak, yangın bölgesinin yanına yaklaştırılmaları sağlanamamıştır. Bu 
da emniyet için gerçekten büyük bir aczdir. Emniyet, güvenlik ve diğer taraftan da tugay ara
sında bir koordinasyon kopukluğu ve eksikliği de olaylar sırasındaki dağınıklıktan anlaşıl
maktadır. V 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — İtfaiye erleri hortumu kesmiş mi? 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — ttfaiye erleri hortumu kesmemişler efendim, itfai

yeye yönelik engellemeler meydana gelmiştir. Kalabalığı dağıtmak zaten itfaiyenin görevi de
ğildir, emniyetin görevidir, ttfaiye araçlarının önüne yatanlar olmuştur. Emniyet Müdürünün 
ifadesine göre, belediye itfaiyesine ait aracın kapısı ve camı kırılmıştır. Bu kalabalık, hortuma 
yönelik engellemelerde bulunmuştur. Bunların belediye ile ilgisi yoktur. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Başlarında Cafer Erçakmak var mıymış? 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Üstelik, Sivas'ta belediye dışında diğer kamu ku

ruluşlarına ait itfaiye araçları bulunduğu halde, Sivas Belediyesinin itfaiye aracı dışında da hiçbir 
itfaiye ekibi olay mahalline gelmemiştir. 

Benim dikkatimi çeken bir nokta : Otelin önüne toplanan kalabalık -sayılarının 15 bin 
kişi olduğu,ifade ediliyor- gerçekten otelde bu kadar çok sayıda misafirin olup olmadığını bil
miyor. Bir rivayet "Aziz Nesin oteldeymiş" deniliyor, kalabalık, otelin önünde toplanıyor, taş
lamalar ve sloganlar devam ediyor; fakat otelin önündeki kalabalık, otelde kimlerin bulundu
ğu, Aziz Nesin'iri bile varolup olmadığından habersiz, belki de oteli boş zannediyor. 

ZtYA HALİS (Sivas) — Boş otelden ne istiyorlar?!. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Bunu, ben, otelden sağ çıkanlardan sordum. Kitle 

psikolojisiyle bunu izah etmemiz mümkündür. Çünkü, kitle tahrik edildiği zaman, belli bir 
gürültü ve şamata etrafında bile toplanmalar meydana gelebilir. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Tahrik eden Cafer Erçakmak değil miydi? 
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ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) •— Otelden sağ çıkanlara bu konuyu ben sordum, on
lar da, gerçekten otelin önündeki kalabalığın kendi varlıklarından haberdar olup olmadıkları 
konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Fakat, "biz, bizi linç edecekler zannettik ve 
bize verilen talimat doğrultusunda otelin üst katlarına ve arka odalara gittik. Yangın başladık
tan sonra rüzgârın etkisiyle duman da arka üst katlara çıktığı için, boğulmalar bu sebepten 
meydana geldi" dediler; hatta Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı, ifadesinde, "ben, o kalaba
lığın önünden, otelin kapısından çıktım ve gittim, kalabalık bana bir şey yapmadı" dedi ve 
aynı yoldan, bu kalabalığın bulunduğu bir esnada Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Yardım
cısı da aynı şekilde o kapıdan çıkmış ve gitmiştir. 

Talihsiz bir yangın meydana gelmiştir ve bu yangın sonucunda da -hepimizi üzen- 35 va
tandaşımız hayatını kaybetmiştir, diğer 2 vatandaş ise, kurşunlanmak suretiyle ölmüştür. 

Diğer taraftan, olaya katılanların siyasî eğilimleri konusunda tutuklananların kimlikleri 
incelendiğinde belli bir fikir elde etmekteyiz. Bu olaylara karışanlar mutlak anlamda herhangi 
bir siyasî fikre sahip değiller. Tutuklananların içerisinde DYP'lisi de var, SHP'lisi de var, CHP'lisi 
ve ANAP'lısı da var, hatta o sırada birahanelerden, meyhanelerden, vesaireden çıkan 30-40 
civarında insan da vardır. Bu bakımdan, belli bir eğilimin yapmış olduğu hareketmiş gibi de
ğerlendirmelerin, gerçekten yanıltıcı olduğunu burada ifade etmek istiyorum. 

20.25'ten sonra kalabalık dağıtılmış ve havaya ateş izni verildiği zaman, bazı güvenlik güçleri 
kasıtlı olarak olay mahallinden çok uzak bölgelerde kurşunla insanları öldürmüşlerdir; fakat, 
maalesef, bu konu da araştırılmamıştır, araştırılması gereken bir konudur. 

Atatürk büstü ile ilgili konu da ilginçtir. Kalabalık 20.25 'te dağıldıktan sonra, resmî gö
revlilerin tuttuğu tutanağa göre, 21.30-21.40 sıralarında Atatürk büstü düşürülmüştür. Halbu
ki, o saatlerde havaya da ateş izni verildiğinden bütün kalabalık evlerine çekilmiştir; üstelik 
saat 23.00'ten sonra da geçe sokağa çıkma yasağı başlamıştır. Bir saat sonra polis ve asker tam 
teyakkuz halindeyken, 400 acemi er, çevre il ve ilçelerden gelen kuvvetlerle birlikte olay mahal
linin etrafındayken, bu büstü kim düşürmüş olabilir? Büst, 250-300 kilogram ağırlığındadır 
ve 2,5 metre boyundadır. Bir insanın bunu oradan indirmesi mümkün değildir. Resmî görevli
lerin tutanağında ise, "21.30-21.40 arasında bu büst oradan düşürülmüştür" deniyor. Bu büst 
düşürüldükten sonra da üstelik karo taşlarıyla döşeli kaldırımlarda hiçbir kırılma görülmüyor; 
tutanağa ekli fotoğraflarda görüldüğü gibi, oradaki çiçeklerde de hiçbir ezilme yoktur. Bu büstün 
kimin tarafından kırdırıldığı, kırıldığı önemlidir; olayın gizli boyutlarından biridir. Ancak, açıkça 
görülmektedir ki, o kalabalık, bu büstü kırmamıştır; bu büst, başka eller tarafından kırılmış
tır ve olaya belli bir görüntü vermek niyetinde ve düşüncesinde olanlar tarafından kırılmıştır. 

Burada şunu belirtmek istiyorum : Belli bir senaryo üretme düşüncesiyle, olayları sanki 
bir eğilim içerisinde yorumlamaya kalkışmak, bence çok yanlıştır. Karetede "kata" diye bir 
oyun vardır. Kata, hayalî rakibe karşı döğüş tekniği uygulama demektir. Kareteci çıkar sahne
ye, karşısında hiçbir rakip olmadığı halde bazı bağırtılarla sağa-sola, öne-arkaya tekme ve yumruk 
atar; buna kata denir. Şimdi, bu kürsüye çıkan bazı arkadaşlarım, somut tespit edilen hiçbir 
hadise olmadığı halde, kendi kendine bir hayalî rakip oluşturup, bu rakibe darbe indirmeye 
çalışırcasına konuşma yapıyorsa, bu, gerçekten doğru değildir; ülke bütünlüğü açısından doğ
ru değildir, Sivas olaylarının sağlıklı değerlendirilmesi açısından doğru değildir. 

Sürekli "dinciler, şeriatçılar, yobazlar" şeklinde ifadeler kullanılmıştır; ancak, bunu ifa
de edebilecek, kanıtlayabilecek hiçbir hadise yoktur. 
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Arkadaşımız, Erçakmak'ın durumunu soruyor. Biz, bu konuyu Asayiş Şube Müdürüne 
sorduk -kendisi de Tuncelilidir- Asayiş Şube Müdürünün ifadesi aynen şöyledir, tutanakları
mızda da vardır. "Olayların sonuna kadar bu Erçakmak bizimle beraberdi. Oteldekileri kur
tarmak için, içeride 'polisler ölüyor' diye kalabalığı dağıtmaya çalışırken, o da bizimle beraber 
'arkadaşlar, içeride polisler yanıyor, güvenlik güçlerine mensup insanlar yanıyor, bunları çıka
ralım, kurtaralım'diye o da bizimle beraber feryat ediyordu..." 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Çekilen filmleri izlememişsiniz!.. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Evet, filmlerde de el-kol hareketleri vardı. Asayiş 

Şube Müdürünün ifadesi de budur... ' 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Mademki o kadar suçsuz da, niçin kaçtı?!. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — "... ancak, itfaiyenin yangın merdiveniyle otelden 

son çıkanın da -Aziz Nesin'i indiren de belediye itfaiyesinin yangın merdivenidir- Aziz Nesin 
olduğunu görünce birden sinirlendi, 'bütün bunlar senin yüzünden çıktı' dedi, saldırdı, bir 
tane vurdu" diyor. 

Asayiş Şube Müdürünün vermiş olduğu ifade budur ve olaylara karışan binlerce kişiden 
sadece bir tanesidir; özel bir hüviyeti, vasfı yoktur, bizim emniyetten aldığımız ifadelere göre... 

BAŞKAN — Sürenizi çok aştınız, lütfen bağlar mısınız?.. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Tamamlıyorum efendim. 
Bu konuda özellikle bazı yakıştırmaların yapılmış olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Sivas 

Belediye Başkanımız, olayların önlenmesi için, kalabalığın dağıtılması için elinden gelen bü
tün gayreti sarf etmiştir. Sayın Mustafa Kul da, bu gayreti, bu çabayı, Komisyonumuzun almış 
olduğu ifadelerle tespit etmiş olduğu halde, burada farklı ifadelerde bulunmuştur. Bunu üzün
tüyle belirtmek istiyorum. 

Konuşmaları bantta vardır, kalabalığı dağıtma gayretleri vardır, üstelik o kalabalığın içe
risinden kendisine hakaret edenler olmuştur, küfredenler olmuştur; ama, olayları yatıştırmak 
için, Valinin isteği, Emniyet Müdürünün isteği ve valiliğin aldığı karar üzerine, yanında Emni
yet Müdürü olduğu halde, partilerin il başkanları olduğu halde konuşmuştur. Bunun saptırıl
masını çok yanlış buluyorum. 

Ozanlar Anıtının kaldırılması ise, vilayetin isteği üzerine olmuştur; bunu da düzeltmek 
istiyorum. 

Yangına itfaiye müdahale etmiştir. Emniyet, yangın mahalline yaklaştırılması konusunda. 
yeterli olmamıştır. 

Verilen ifadelerden de açıkça anlaşıldığı gibi, Sivas'ta yurtlarda kalan herhangi bir öğren
ci yoktur. Zaten, belediyeye ait bir yurt da yoktur. Bunun da düzeltilmesi lazımdır. Aldığımız 
ifadelere göre de o günlerde yurtlarda toplam 27 kişi vardır... 

"Birtakım faaliyetler vardı. Hicret koşusu..." filan dendi. 
Öyle bir şey yok. Ben araştırdım; kendi kendimize burada senaryo üretircesine söylediği

miz, o günlerde yapılan, sosyal aktivitelere benzer birtakım faaliyet de yok. 
Bu bakımdan, olayları belli yönlere doğru1 kaydırma çabalarından uzak kalmak gerektiği 

düşüncesindeyim, sağlıklı değerlendirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. 
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Bu hadiselerin üzücü olduğunu, bundan sonra buna benzer olayların yaşanmaması dile
ğimizi ifade ediyorum ve hepinize saygılar sunmadan önce, Sayın Haydar Oymak'm -benden 
sonra konuşacağı için- rapora koyduğu şerhteki bir ifadesini burada düzeltmek istiyorum. 

Sayın Oymak diyor ki, "Komisyonumuzda bir Sivas milletvekilinin bulunuşu, bize ifade 
veren kişilerin baskı altında kalması sonucunu doğurmuştur ve sağlıklı ifadeler alamadık." 

Aldığımız bütün ifadelerde, yaptığımız bütün tespitlerde, belli bir gruba doğru yönlendir
meye çalışılacak hiçbir somut kanıt ortaya çıkmadığı için sayın arkadaşımın bu şerhi koyma 
zaruretini hissettiğini zannediyorum; ama, biz orada bütün siyasî partilerin il başkanlarını din
ledik. Diğer partilerin il başkanları, benim varlığımdan dolayı niçin rahatsızlık duysunlar? Sen
dikaların, odaların, birtakım meslek kuruluşlarının temsilcilerini dinledik, mahalle muhtarla
rını dinledik, cumhuriyet savcısını dinledik; bunlar, bir Sivas milletvekilinin Komisyonda olu
şundan dolayı niye rahatsızlık duysunlar? Son derece özgür bir ortamda, rahat bir şekilde, ne 
hissediyorlarsa, olayları kendilerine göre nasıl değerlendiriyorlarsa ve olaylarla ilgili tespitleri 
neyse, bunu açıkça Komisyonumuza ifade etmişlerdir. 

Bu noktayı burada düzeltir, tekrar Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Haydar Oymak, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta -hepimizin bildiği gibi- bizleri son derece üzen men
fur bir olay yaşanmıştır. Bu olay üzerine kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak için söz almış bulunuyorum. Söz
lerime başlamadan önce Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Meclisimizin Komisyona verdiği görev -altını 
çizerek söylüyorum-, Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş 
şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararların tespitidir; görev budur. Maalesef, rapor okun
madı; eğer, rapor okunsaydı görecektiniz; Komisyon sadece olayların oluş şekli üzerinde dur
muş, eksik inceleme nedeniyle olayın cezaî ve siyasî sorumluları da tam olarak tespit edileme
miştir. Bu nedenle, rapor eksiktir, yeterli değildir. Bunların nedenlerini aşağıda sıralayacağım. 

Olayın neden ve niçinlerini iyi anlamak, gelecekte bu tür olayların tekrarlanmamasını sağ
lamak amacıyla, olaya salt polis müfettişi veya savunma avukatı mantığıyla bakmamak gere
kirdi. Olayda yer alan unsurların sosyal ve kültürel durumları her yönüyle araştırılıp incelen
mesi gerekirdi. Diğer bir anlatımla, olayların yer, gün ve zamanı da dahil, olaylarda baş rol 
oynayan etkenlerin, bu arada, saldırganların yetiştiği, yaşadığı çevre, okuduğu okullar veya kurs
lar nerelerdir; nasıl bir çevre yaşamı ve eğitimden veya eğitimsizlikten sonra insanlar saatlerce 
süren bir eylem sonucunda bir şeyleri kırıp dökmekten, insanları yakmaktan zevk alır, trans 
haline gelir konumda olabildiklerinin araştırılması gerekirdi. Bu yapılmamıştır ve son derece 
Önemli bir eksikliktir. 

Değerli milletvekilleri, olayların gerçek sebebi, nedenleri, niçinleri nedir, önce ona bir göz 
atalım. Bilindiği gibi, Ulu önder Atatürk ve onun yakın çalışma arkadaşları, millî sınırlar içinde 
yeniden oluşturulan devlet şeklini belirlerken toplumun etnik, sosyal, kültürel ve dinsel yapısı
nı göz önünde bulundurarak, yurttaşlık bilinciyle çağdaş uygarlık düzeyine, ancak laik cumhu-
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riyetle idare edilen bir yönetim şekliyle ulaşılacağına karar vermişler; bu amaçla, 29 Ekim 1923'te 
cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Hepsini saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. 

Bu yönetim şeklini benimsemeyen, ülkenin karanlıktan kurtulmasını istemeyen, çoğunlu
ğu tekke ve türbelerin etrafında toplanmış, dini kendileri için çıkar aracı olarak gören yobazlar 
buna teslim olmak istememişler ve ilk başkaldırıyı Menemen'de bir üsteğmenimizle onun ar
kadaşlarını birlikte linç ederek yapmışlardır. Çok partili döneme geçildikten sonra, ülke so
runlarının ağırlığı ve çeşitliliği karşısında çözüm üretemeyen, bu sorunlar karşısında ezilen si
yasî partiler ve kadrolar, kolaycı yollara sapmış, toplumun diğer değerleri yanında, temiz, sade 
dinsel inanç duygularını siyasal malzeme olarak kullanmaya, onu sömürmeye başlamışlardır. 
1923'ün rövanşını almayı amaçlayan çok bilinçli, kararlı, sabırlı kadro, ellerine geçen her fırsa
tı sinsice değerlendirmiş, fırsat bulduklarında da gövde gösterisinde bulunmuşlardır. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Kata, Kata!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Kim bunlar? 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — 1980 öncesi yaşadığımız Maraş olayları, Çorum olayla

rı, Sivas olayları, Erzincan olayları bunun birer örneğidir. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Kim yapmış bunları? 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Özellikle 12 Eylülden sonra ülke yönetimini zorla ele 

geçirenler ve onun devamı olanlar, yobaz, köktendinci akımlara ödün üzerine ödün vermişler, 
ülkenin eğitimine ayrılan kaynak kadar bir kaynağı resmî yollardan din hizmetlerine ayırmış
lardır. Çağdaş eğitim yapan kurumlar yerine, din eğitimi yapan kurumlar, ortaöğretim kurum
ları çığ gibi büyümüş, öğrenci sayısı hızla artmıştır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Dinden niye rahatsız oluyorsunuz? 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Bizim, sağlam, inançlı dine saygımız var, onu benimse

yenlere de saygımız var; dini siyasî çıkar uğruna kullananlara saygımız yok. (CHP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sizin şu an yaptığınız gibi... 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — İmam hatip lisesi mezunları, okuduğu derslerle ilgisi 

olmayan üniversitelere ve işkollarına alınmışlardır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Müslümanlar üniversiteye gitmesinler mi? 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Bunların dışında, bugün dernekler ve vakıflar kanalıy

la yürütülen Kur'an kursları ve yurtlarda yapılan dinî eğitimler iseTevhid-i Tedrisat Kanununa 
aykırı olarak hızla yaygınlaşmakta ve başıboşluk içinde devam etmektedir. Bu kurumlara dev
letin imkânlarından sağlanan aktarmalar yanında, yurt içi ve yurt dışından gelen kaynakların 
ise bilinme olanağı maalesef yoktur. Bakanlar Kurulu, İran'daki mollalara özenerek, Türkiye'
de bir kitabın yayınını yasaklar hale gelmiştir. Bu olgular, maalesef, Türkiye'de aşırı dinci, yo
baz kesimin sayılarının hızla artması için yeterli ortam yaratmıştır. 

Sivas özeline gelince; Sivas, göç alan ve göç veren, işsizi bol, fakir bir Orta Anadolu İlidir. 
Sivas, laik cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir. 1989 seçimlerinde Sivas'ta belediye yöneti
mi değişmiştir. Belediye Başkanı, kendi görüşüne uygun seçmen tabanı oluşturabilmek için yo
ğun bir kültürel ve sosyalçaba içine girmiş, bunu gören diğer sağ partiler, seçmen tabanlarını 
kaybetmemek, hatta artırmak için aynı yolu izlemişlerdir, Belediye, öğrenci yurtları açmış, va
kıflar, dernekler kurmak için ön ayak olmuş; buralarda aşırı dinci kesimlerin eğitimi, örgütlen-
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mesi sağlanmıştır. Yıllarca süren bu çabalar sonucu, Sivas'ta "şeriat isterizM diye yollara dö
külmeye hazır bir militan kadrosu oluşturulmuştur. Bu kadronun çevre il ve ilçelerle de ilişkide 
olduğu görülmektedir. 

Video kasetlerinden görüldüğü ve bilgisine başvurulan hemen herkesin de belirttiği gibi, 
olayları yönlendiren az sayıdaki orta yaşlı ve yaşlı yobazlar yanında, çok sayıda 13-17 yaş gru
bu arasındaki çocuk sayılacak yaştaki gençler de olaylara karıştırılmıştır. Bu küçük yaştaki genç
lerin, okulların kapalı olduğu o günlerde Sivas'ta bulunmalarının bir nedeni de, Atatürk'ün 
Sivas'a gelişinden bir gün önce, "Hicret Koşusu" adı altında, Belediyenin öncülüğünde bir 
koşu düzenlenmesidir. Refah Partisi Sözcüsü bunun düzenlenmediğini söylüyor; ama, bu, ka
yıtlarda var, resmî kayıtlara geçmiş durumdadır. 

Hiç gereği yokken, otelin yakınına belediyece bordur taşı getirilmesi düşündürücüdür. 
4 Eylül tarihinde Sivas'a gittiğimizde, o kaldırımlara o tür taşların döşettmemiş olduğunu 

bizzat gözlerimle gördüm. 

ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Valinin ifadesi neydi? 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Belediye, Sivas'ta bulunan büfelerin hemen hemen ta

mamını kendi yandaşlarına vermiştir. Sanıklara baktığımızda, bunların büyük çoğunluğunun 
öğrenciler, belediyede veya belediyenin iştirakiyle veya öncülüğünde kurulan işletmelerde çalı
şanlardan oluştuğu görülmektedir. 

Sivas'ta yayınlanan yerel gazeteler de, Pir Sultan Abdal şenliklerinin tarihi ve programı 
belli olduktan sonra, hem bu şenliklere, hem şenliklere katılacak olan yazar Aziz Nesin'e ve 
hem de Ozanlar Anıtına karşı bir kampanya başlatmışlardır. Aslında bu kampanya, Ahmet 
Karabilgin'in Sivas'a Vali olarak atanmasının duyulmasıyla birlikte başlamıştır; "SHP'nin va
lisi", "solcu vali" gibi yakıştırmalar yapılmıştır. Sanki, basında, 2 Temmuzda olacak olayla
rın o günlerde haberi verilmiştir. 

Yerel yönetici kadroların oluşturulmasında, geçmişte Ankara'da görev yapan Belediye Baş
kanı bu misyonunu iyi kullanmış ve istediği kadroyu büyük ölçüde oluşturmuştur. Bu oluşum
lar, bir oya gibi işlemeler sonucu, Sivas artık laik cumhuriyete karşı bir köktendinci, bir yobaz 
başkaldırısına ateş almaya hazır bir haldedir. Çünkü, laik cumhuriyetin temelleri Sivas'ta atıl
mıştır. Bir şeyi yıkmak için, o şeyin temellerinin atıldığı yerden başlanılması gerektiğini bu yo
bazlar gayet iyi bilmektedirler. Olaylar sırasında atılan sloganlar da bunu açıkça göstermektedir. 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) — "Cumhuriyeti kurulduğu yerde yıkacağız'' diyorlar
dı Haydar, oriu da söyle. 

HAYDAR OYMAK (Devamla) —- Tabiî, saldırganların sloganlarının birisi de, "Cumhu
riyeti, kurulduğu yerde yıkacağız" idi. Saldırganlar, olayı başlatma yerini de son derece bilinç
li olarak seçmişlerdir. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Maalesef cumhuriyeti bilmiyorsunuz! 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Cumhuriyeti kimse yıkamaz!.. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Olaylar, ikinci gün etkinliklerinin yapıldığı Buruciye 

Medresesine çok yakın bir yerde, meydan ve Büyük Camide başlamıştır; buraları seçmişlerdir. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sivas Kongresinde hangi kararlar alınmıştır, onu biliyor 
musunuz? 

— 393 — 



T.B.M.M. B : 28 16.11.1993 0 : 1 

HAYDAR OYMAK (Devamla) — Cuma namazından hemen sonra, saat 13.15 sularında 
caminin duvarına pankart asılıyor, bayrak yakılıyor ve polisin gözü önünde olaylar başlıyor. 
Daha sonra, polisin ve diğer güvenlik güçlerinin gözetimi hatta desteği bile sayılacak bir hoş
görü anlayışı içinde bir Kültür Merkezine, bir Valilik önüne, bir Madımak Oteline gidilip geli
nerek olaylar gelişiyor ve insanlık için yüzkarası olan bir şekilde, ülkenin önde gelen şair, yazar 
ve sanatçılarından meydana gelen 37 güzel insanın hunharca ölümüyle sonuçlanıyor. 

Değerli milletvekilleri, inceleme, araştırma, soruşturma yapma görevi, son derece incelik 
isteyen çok önemli bir görevdir. Bu görevler tam olarak yapılırken, görevin ne olduğu iyi kav
randıktan sonra, olayın bütün yönleri en ince noktaları tüm çıplaklığıyla araştırılıp ortaya çı
karılmalı, delillerin ve belgelerin doğruluğu araştırılıp irdelenmelidir. Ancak, görevin tatmin 
edici bir şekilde yapılması için bu da yetmez. Bu görevin tarafsız ve herhangi bir etki altında 
kalınmadan yapıldığının da kamuoyuna gösterilmesi gerekir; yani, araştırmanın objektif ve ta
rafsız yapıldığına kamuoyu da inanmalıdır. Bu Komisyon çalışması sırasında, maalesef, bu ola
mamıştır; çünkü, Sivas'taki çalışmalar, benden önce konuşan bazı arkadaşlarımın da belirttiği 
gibi, Valilik binasında, Komisyona ayrılan bir odada yapıldı. Bilgisine başvurulan şahıslar bu
raya çağrılırken, Tugay Komutanının, Valinin talimatına rağmen, zamanında ve yeterli sayıda 
asker göndermediği yönünde çok ciddî suçlamalar, kuşkular varken ve uzun tartışmalar so
nunda SHP'li ve CHP'li arkadaşların gitmeme yönünde tavır almalarına rağmen, Tugaydaki 
çalışma odasına gidilerek bilgisine başvurulması, etkili, tarafsız ve eşitlikçi davranışa gölge dü
şürmüş, Komisyonun titrinin de zaafa uğramasına neden olmuştur. Bu, son derece yanlış bir 
işlemdir. Herkesi çalışma odasına çağırırken, suçlu konumunda ve zan altında bulunan TUgay 
Komutanının ayağına gitme anlayışını anlamak mümkün değildir. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Doğrudur, katılıyorum ona. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Komisyona sunulan belgelerin doğruluğu çok şüpheli

dir. Gerçekten de, Komisyona sunulan telsiz konuşmalarının çözümünü içeren metnin önemli 
yerlerinde "Çözülemedi" şerhleri vardır. Olaylar sırasında, ikisi emniyetçe, biri Ihlas Haberci
likçe çekildiği ifade edilen video kasetlerinin tamamını üçbuçuk saatte izleyebilirsiniz. Oysa, 
olaylar, hepimizin bildiği gibi, yedi sekiz saat sürmüştür ve iki ayrı kanaldan bu video bantları 
çekilmiştir. İkisini üst üste koyarsanız yedişerden ondört saat eder. Bu durum, kasetlerin çok 
kısaltıldığını, bir anlamda da terbiye edildiğini göstermektedir. Şenliklerin yapıldığı günkü bantta 
saygı duruşuyla ilgili bir bölüm görülmemektedir. Gene buralar da terbiye edilmiş durumda
dır, okunamaz hale getirilmiştir. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Yanlış yazmadık, orada var. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Net değil Sayın Başkan, tekrar izleyebiliriz, herkes de 

inceler. 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Sen incelemedin, git incele. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — İşin ilginç yanı, özellikle emniyetçe çekilen kasetlerin, 

kalabalığı geniş çapta gösterecek, hâkim yerlerden değil, tersine, öndeki sıraları gören, arkada-
kileri görmeyecek konumlardan görüntülenmiş olmasıdır. Bu, suçluları koruma amacına dö
nük değilse, sıradan bir emniyet görevlisinin çektiği yolunda ciddî şüphelerim vardır. 

Bu yüz kızırtıcı olaylara karışan saldırganların teşhis ve tespitlerinin tam olarak yapılma
dığı yönünde, kamuoyunda, yaygın bir kanaat vardır. Elli altmış gibi az sayıda insanla başla
yan ve sekiz saati aşkın bir süre devam eden olaylarda, sanıkların teşhis ve tespitlerinin tam olarak 
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yapılamamış olmasını anlamak, hele güvenlik güçlerinin uzun süredir orada görev yapan in
sanlardan oluştuğu dikkate alındığında, kayırmacı olmayan bir görevi anlayışı içinde hareket 
etme zorunda olmaları gerektiği de düşünüldüğünde, son derece zordur. Kamuoyunu ciddî bir 
şekilde rencide eden ve kamu görevlilerini zan altında bırakan bu söylenti ve kuşkuların orta
dan kaldırılması için, video bantlarından çekilen resimlerin basın ilan yoluyla hem Sivas'ta 
hem de Türkiye düzeyinde teşhir ve afişe edilmesinde büyük yarar, hatta zorunluluk vardır. 

Atatürk büstünün, büyük bir olasılıkla göstericiler tarafından kırılmış olmasına rağmen, 
bu konuda düzenlenen tutanak -ki, ertesi gün düzenlenmiştir, tarihi 3 Temmuzdur- ve çekilen 
resimler, olayı belirsiz hale getirmeyi amaçlayan bir anlayışla düzenlenmiştir. Bazı şahısların, 
büstün olaylar sonrasında, muhtemelen gece kaldırıldığı yönündeki ifadeleri, olaylar sonrasın
da hemen sokağa çıkma yasağı konması ve o sırada alanda çok sayıda asker ve güvenlik görev
lisinin bulunması nedeniyle inandırıcı gelmemektedir. Bu iddianın doğru olması, büstü güven
lik güçlerinin kırdığı sonucunu doğurur ki, bu çok daha vahimdir. Bu nedenle, bu konunun 
hiç savsaklanmadan mutlaka en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması zorunluluğu vardır. 

Demin, arkadaşımız, benim koyduğum muhalefet şerhimdeki, "Sivas Milletvekilinin Ko
misyonda görev alması, ifade verenleri bir anlamda manevî olarak baskı altında tutmuştur" 
tarzındaki ifademi paylaşmadığını, buna karşı çıktığını, bunu düzelttiğini söyledi. 

Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup düşünelim; bir bölgenin milletvekili ve onun karşısın
da ifade yeren insanlar... O insanların rahat bir şekilde, huzur içerisinde ifade vereceğine ina
nıyor musunuz? Kaldı ki, sorularımıza cevap verirlerken önce Sivas Milletvekiline baktıklarını 
gördük. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Ben hiç fark etmedim. . 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Siz fark etmeyebilirsiniz, ben ettim. Çünkü, inceleme 

olayı, özellik isteyen, incelik isteyen bir iştir. 
Dinlenilmesi, bilgisine başvurulması gerekenlerin tamamı dinlenilmemiştir. Bu anlamda, 

o günkü Emniyet Genel Müdürü dinlenilmiş; verdiği ifadede, olayın başlamasıyla birlikte An
kara'nın haberdar edildiğini, haber alınmasından itibaren İçişleri Bakanının odasında İçişleri 
Bakanı, Müsteşar ve kendisinin sürekli birlikte olduklarını ve olayları dakika dakika izledikle
rini beyan etmiş ve Sivas'a gidinceye kadar da hiç ayrılmadıklarını söylemiştir. Daha sonra Müs
teşarın basında yer alan açıklamaları bu konuyu biraz flu hale getirmiştir. Buna rağmen Müs
teşarın dinlenilmemesini büyük bir eksiklik sayıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oymak, bağlamaya gayret edelim. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Peki efendim. 
Türk idarî yapısı, gelenekleri göz önünde bulundurulduğunda, gerek dönemin Emniyet 

Genel Müdürü, gerekse yerel yöneticilerin açıklamalarından, olayın gelişmesinde ve müessif 
bir şekilde sonuçlanmasında görülen basiretsizlik, kararsızlık ve acz sadece ti yöneticilerinde 
değildir; onların yanında ve en az onlar kadar saldırganla halkrkarıştıracak kadar, hatta Van'
daki, sigortadan para almak için sahibince yakılan otelle Sivas'ta 37 yurttaşımızın yakıldığı 
oteli karıştıracak kadar konulardan habersiz olan ve yerel yöneticilere, "halkla güvenlik güçle
rini karşı karşıya getirmeyin" talimatını veren, bütün feryatlara rağmen olayların bastırılması 
ve mağdurların korunması yönünde yeterli tedbirleri almayan dönemin İçişleri Bakanı, Başba
kan ve hatta bu talimatı veren Cumhurbaşkanı ve Hükümetin bütün üyeleri, olaydan zama
nında haberdar olan siyasî partililerin tüm yetkilileri sorumludur... 

— 395 — 



TJI.MJVI. B : 28 16 . 11 . 1993 0 : 1 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Başbakan Vekili de... 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Elbette Başbakan Vekili de sorumludur. O dönemde 

Hükümette yer alan bütün bakanlar sorumludur. 
Değerli milletvekilleri, yukarıdan beri arz etmeye çalıştığım gibi, Sivas olayları, şeriat reji

mi kurmak isteyenlerin planlı bir kalkışmasıdır. Gericilerin şeriat isteği, ülkemizin bugün kara 
bir gerçeğidir. Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına ve tran tipi bir rejime döndürme faaliyetleri her
kesin gözünün önündedir. Olayların başlatılma yeri, zamanı, olaylar sırasında atılan slogan
lar, yapılan konuşmalar, konuşmacıların mensubiyeti, olaylar öncesi, yapılan propagandalar 
ve saldırganların yöneldiği hedefler göz önünde bulundurulduğunda, 1923 yılında Atatürk ta
rafından Sivas'ta başlatılan laik cumhuriyet akımının rövanşını almak isteyen, şeriat özlemci
si, köktendinci fanatik grupların, demokrasiye, laik cumhuriyete, özgür düşünceye, kültür ve 
sanata karşı, planlı, programlı, örgütlü ağır bir başkaldırısı olduğu görülmektedir. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sen de inanmıyorsun ya!.. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Ben inanıyorum. Olayları soruşturdum, bu yönde cid

dî belirtiler, kanıtlar var. Daha sonra ne söyleyeceğimi dinlerseniz, görürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Oymak, vakti bir hayli israf ettik; lütfen... 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sanıkların kimlerle düşünce akrabalığı olduğu, sanıkların muhakemesinde, herkes tara

fından, televizyonlardan da gözlenmiştir. Nedir bu düşünce akrabalığını gösteren olay? Bir par
tinin Grup Başkanvekili, kanunlara göre yasak olduğunu bile bile, sırf kamuoyuna mesaj ver
mek için, siyasî akrabalığım tescil için, savunma avukatlığı rolüne soyunmuştur. 

Olayın sadece Aziz Nesin'in bilinen kişiliğine ve söz konusu etkinliklerde yaptığı konuş
malar üzerine oluşan tahrike bağlamak, olayın boyutlarını daralttığı gibi, asıl dikkat çekilmesi 
gereken yönlerin de perdelenmesine neden olur. Eğer tahrik varsa, bundan tahrik olacak kişi
ler, doğrudan o sözleri duyan, o sözlere muhatap olan kişiler olmalıdır. Kaldı ki, böyle bir 
olay yok. Aziz Nesin orada ikibuçuk gün yaşamış. Bu, bütünüyle planlı, programlı bir başkal
dırıdır. 

Sayın Kayalar, konuşmasında "Vali dökülüyor" demişti; dökülen sadece Vali değil, Hü
kümetin tamamı, o günlerdeki Hükümetin tamamı maalesef dökülmüştür. (CHP sıralarından 
alkışlar) Hükümetin, Sivas olaylarında ve son zamanlarda veçhe değiştirme eğiliminde görü
len Erzurum ve Erzincan'da yaşanan anarşik olaylarda gösterdiği vurdumduymaz tutumunun 
devam etmesi, Van'da sahibi tarafından sigortadan para almak için yakılan otelle Sivas'ta ya
kılan oteli karıştıran Başbakan başta olmak üzere, Hükümetin diğer üyelerinin ve devlet yetki
lilerinin, "istiklâl Marşı heyecanlandırır, ezan sesi beni duygulandırır" gibi, din sömürüsü amaçlı, 
belli kimselere mesaj veren sözler söylemeye devam etmeleri durumunda, maalesef, daha çok 
oteller yanacaktır. Sadece belli yerlerde oteller yanmayacak, Türkiye -hiç temenni ye umut et
miyorum ve kesinlikle de istemiyprum- kan gölü haline gelecektir. Cumhurbaşkanı dahil, din 
şûrasına katılan siyasîlerle diğer yetkililerin sözleri ve bu şûra sonunda alınan, müftülerin ni
kâh kıyması, Diyanet İşleri Başkanlığının özerk olması gibi kararlar, hiç de masum istekler 
değildir; laiklik karşıtı akımlara cesaret verecek istekler ve kararlardır. 

Ulu Önder Atatürk, gençliğe hitabında, "ülkeyi yönetenler bir gün gaflet ve dalalet ve 
hatta hıyanet içinde bulunabilirler" demiş, o günden, sanki bugünleri görmüş. Sivas olayla-
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nnda gafleti, dalaleti ve hatta hıyaneti, açık ve net biçimde görmek mümkündür, hatta görme 
zorunluluğu vardır. 

Komisyonun, zarar tespiti yönünde hiçbir araştırması, hiçbir çalışması olmamıştır; hatta, 
yakılarak yaralanan insanların tedavisi için gerekli olan paralar bile, yaralılardan ya da yakın
larından istenmiştir, istenmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayalım. Sözünüzü kesmiyorum; ama devamlı süre uza
tıyorum. 

HAYDAR OYMAK (Devamla) — Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, yukarıdan beri arz etmeye çalıştığım gibi, Komisyonun bir araştır

ma komisyonu olması, verilen belge ve bilgilerin eksik ve yetersizliği -ki, deminden beri özet 
olarak sayıyorum- verilen 15 günlük sürenin azlığı ve Komisyonun çalışma yöntemindeki ek
siklikler nedeniyle, Sivas'ta meydana gelen bu insanlık dışı olayın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iradesine uygun olarak, sebep ve sorumlularının ve oluş şeklinin doğru şekilde ortaya 
çıkarılması mümkün olamamıştır. Rapor, bu yönüyle eksiktir, yetersizdir. Nitekim, bunu, gruplar 
adına yapılan konuşmalar da doğrulamaktadır. Grupları adına söz alan arkadaşlar -ANAP 
Grubu adına konuşan arkadaş hariç- Komisyon üyesidirler ve hepsi de, raporların, verilen bil
gilerin, belgelerin yeterli olmadığını, çelişkili olduğunu söylediler; kulaklarınızla duydunuz, 
tutanaklara da geçti. 

Karanlıkta kalan hususların yeterli şekilde aydınlatılması ve gelecekte bu insanlık dışı olay
ların bir daha yaşanmamasını temin etmek amacıyla, Meclis soruşturması açılmasının, ülke
mizin sağduyu sahibi insanlarının bir özlemi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu insanların de
mokrasiye, laikliğe, insan haklarına saygılarını yitirmemeleri, Yüce Meclise olan güvenlerinin 
sarsılmaması yönünden, Meclis soruşturması yapılması bir zorunluluktur. 

Sözlerimi bitirirken, olayda hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve 
ülkemize başsağlığı diliyor, geçmiş olsun diyor; Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun söz talebi vardır, şimdi Komisyona söz vereceğim, on

dan sonra, şahısları adına Sayın ibrahim Kumaş, Sayın ökkeş Şendiller, Sayın Esat Bütün, 
Sayın Muzaffer Demir, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Sayın Ziya Halis söz istemişlerdir; Sayın İb
rahim Kumaş ile Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, konuya başlarken, "önerge sahiplerinden söz talep eden var mı?" 

diye sordum, o hakkı kullanmadınız. 

MUZAFFER DEMİR (Muş) — Size yazılı verdim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Takdir edersiniz, son söz milletvekilinindir Sayın Baş

kan. Dolayısıyla, milletvekili, gruplardan sonra söz alabilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
10/109, 107, 108, 111, 114 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Komisyon adına 
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saygılarımı sunarak söze başlamak istiyorum. Ben, fazla konuşmayacağım, vaktinizi almak is
temiyorum. Yalnız, burada, aslında Komisyonun içerisinde olan ve Komisyon çalışmalarına 
iştirak etmiş olan bazı arkadaşların bazı beyanları oldu; bunların doğrularının Meclis zabıtla
rına geçmesi yönünden söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonda görev alan arkadaşlara, huzurlarınızda teşekkür etmek 
istiyorum. Zira, Komisyon olarak çalışmalarımızda, bütün şahsî düşüncelerimizi, sempatileri
mizi, antipatilerimizi bir tarafa bırakarak, olayı, tarafsız bir hâkim gözüyle araştırmaya çalış
tık. Biz bir hâkim değildik, soruşturma komisyonu da değildik; olayların cezaî sorumlularını 
tespit etmek bizim görevimiz de değildi; ama, bazı arkadaşlarımızın bu yönde talepleri oldu. 

Kaldı ki, Komisyon görüşmeleri, ifadeler ve beyanların, hepsi tutanağa geçirildi ve rapo
rumuzun ekinde de Meclis Başkanlığına takdim edildi. 

Burada bazı arkadaşlarımız eksikliklerden bahsettiler, yetersizliklerden bahsettiler; ama, 
zabıtlar buradadır, Meclis Başkanlığına sunulmuştur; o arkadaşlarımız, o değerli fikirlerini o 
zaman söyleselerdi de, biz de istifade etseydik ve o istifadeleri de raporumuza yazsaydık(!..) 

Değerli arkadaşlarım, belgeye dayanan, beyana dayanan ne varsa, bu rapora işledik. Eğer 
bir hususu tespit edememişsek, hiçbir komplekse kapılmadan, "bunu da tespit edemedik" di
ye buraya yazdık. Hayalî olan, belgeye dayanmayan, ifadeye dayanmayan, bir delile dayanma
yan hiçbir hususun yorumunu da getirmedik. 

Ben, objektif olduğumuz ve tarafsız kaldığımız düşüncesindeyim. Arkadaşlarımız da, Ko
misyon çalışmaları neticesinde bunu bizzat ifade ettiler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin böyle olaylarla bir daha karşılaşmaması temenni
siyle, Komisyon adına hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ibrahim Kumaş... 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak söz almak istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, ben izah ettim; ama, illâ anlamamazlığa devam ediyorsunuz... Sa

yın Kumaş'a söz verdim... 
MUZAFFER DEMÎR (Muş) — Sayın Başkan, ben size yazılı olarak arz etmiştim... 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Efendim, "anlamamak" değil... Bu konuda, Genel Ku

ruldaki söz hakkımızı ihlal etmeyin. Takdir edersiniz ki, Meclis araştırmalarıyla ilgili olarak... 
Bir saniyenizi istirham ediyorum, lütfen... Zamanınızı almayacağım... 

BAŞKAN — Kürsüde hatip varken dinlemem. 
Devam ediniz Sayın Kumaş... 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Hatibi kürsüye çağırıyorsunuz ve bizim söz hakkımızı 

gasp ediyorsunuz. Buna hakkınız yok ki!.. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz!.. Gecenin bu saatinde istismara hakkınız yoktur! 
MAHMUT ALINAK (Sımak) —Siz, Meclis Başkanısınız ve ben burada milletvekiliyim... 
BAŞKAN — Lütfen devam eder misiniz... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) -— Benim söz hakkımı, bu şekilde, bağırarak, başaramaz

sınız; böyle bir hakkınız yoktur. Burada İçtüzük yürümelidir, Anayasa yürümelidir. Meclis Baş-
kanvekilinin İçtüzüğü bu şekilde ihlal etmeye hakkı yoktur ve İçtüzük açıktır Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Buyurun, devam ediniz... 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Yani, Meclis Başkanının burada adaleti tecelli ettirmesi 

gerekiyor; ama, maalesef... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi, Millet 
Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlarım... 

(Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın karşılıklı mü
nakaşası) 

Yalnız, konuşamıyorum Sayın Başkan, lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, siz devam edin. 
Sayın Alınak, lütfen yerinize oturur musunuz! 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 2 Temmuz 1993'te meydana ge

len Sivas olayları üzerine kurulmuş olan Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki gö
rüşlerimi ifade edeceğim... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — İçtüzüğü, işinize gelince uyguluyorsunuz, işinize gel
medi mi uygulamıyorsunuz!.. 

BAŞKAN — Canım, tçtüzüğe saygılı olacağına biraz da arkadaşına saygılı ol! Lütfen... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sivas olayları, ülkemizi parçalamak isteyenlerin kanlı 

bir oyunudur. Bu, ülkemizin güneydoğusunda, PKK terörüyle kanlı, uğursuz, alçakça devam 
ettirilen oyunların bir benzendir, hiçbir farkı yoktur. 

Bu ülkeyi, bundan yetmiş yıl önce Sevr paçavrasıyla parçalara ayıran Batılıların bu paçav
rasını yırttık; ama, Batılılar bunu hiçbir zaman gündemlerinden çıkarmamışlardır. Bunu hiç
bir Türk ve Müslüman unutmamalıdır; bu, unutturulmamalıdır. 

Bosna-Hersek'teki insanlık dramına, Azerbaycan'da Ermeni sürülerinin yaptığı katliama, 
hâlâ Batılılar göz yumuyor; ülkemizde devam ettirilen bölücülüğe arka çıkıyor, destek veriyor. 

Avrupa Parlamentosunun Türkiye aleyhine almış olduğu kararları ve tavırları, bir millet
vekili arkadaşımız, bir tesadüf eseri, o kararlardan yedi ay sonra, bundan bir yıl önce Meclise 
getirdi; ki, o Parlamentoda, grubu bulunan her partinin temsilcisi bulunmaktadır. Bir millet
vekili arkadaşımız, Avrupa Parlamentosunun, PKK ağzıyla konuştuğunu, PKK gibi hareket 
ettiğini ifade etmiştir. 

Türkün ve Müslümantn düşmanları, 1071 yılından beri hain amaçlarından vazgeçmemiş
tir. Bunun adına da "şark meselesi" demişlerdir ve bugün Ortadoğu'da, İslam ülkelerinde ve 
ülkemizde oynanan oyunlarda bunların parmağı vardır. 

1980 öncesi Kahramanmaraş'ta ve Sivas'ta meydana getirilmiş olaylar, Sivas'ta tekrarlan
mak istenmiştir. 1980 öncesi Kahramanmaraş ve Sivas olaylarındaki tertip ve tahrikçiler yaka
lanmış ve açıklanmıştır. Burada Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. Bir sayın milletvekili ar
kadaşımız, Kahramanmaraş olaylarının benzerinin tekrarlandığını söyledi. Kahramanmaraş ve 
Sivas olaylarını tertipleyen tertipçiler tespit edilmiştir. Bu olaylar, bir başka ülkenin ajanları 
tarafından tertiplenmiştir. Bu da, resmî makamlar tarafından açıklanmalıdır. 

Sivas olaylarında, göz göre göre bir plan ve tertip olmuştur. Maalesef, üzülerek ifade ede
yim ki, bu araştırma raporu, sadece olaylar zincirini araştırmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, tertipçiler ortada yoktur. Kimdir tertipçiler?.. Hayalî tertipçiler; yani 
"yobazlar, gericiler, aşırı dinciler..." 

Bu hastalıklardan vazgeçelim değerli arkadaşlar! Bu ülkede ezan Türkçe okutulmuştur; 
dindarlar hapse atılmış, kitapları yakılmıştır... Aynı zihniyet bugün hortlatılmak isteniyor. Bu
na asla müsaade edilmeyecek ve izin verilmeyecektir! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu bu olay bir tertip ve mizansen sonucudur; başka 
türlü açıklanması da mümkün değildir. 

Soruyorum sizlere : Halk tahrik edilirken devlet nerededir?! Halk tahrik ediliyor, devlet 
ortada yoktur. Sivas olayları hakkındaki Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, sadece olayla
rın nasıl geliştiğini tespit etmiştir. Aziz Nesin'in neden o toplantıya çağırıldığı belli değildir. 

ZİYA HALİS (Sivas) — Aziz Nesin'i asalım tbrahim Bey, en iyisi o! Suçluyu buldun!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Kaynağı belli olmayan, halkı tahrik etmek için dağıtı

lan bildirilerin sorumlusu yoktur. İki tane bildiri dağıtılmıştır, sorumlusu yoktur ortada. 
Pir Sultan Abdal ile ilgili bir toplantıda Lenin'in, Mahir Çayan'ın, Che Guavera'nın, Dev-

Sol'un yıldızlı amblemlerinin ne ilgisi vardır? Olayı başlatan 20-25 kişinin camiden mi çıktığı, 
yoksa dışarıdan mı geldiği belli değildir. Bu, raporda da yazılmaktadır. 

ZİYA HALİS (Sivas) — Nereden katılmış peki? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Araştırın! Hükümetsiniz, iktidarsınız, görev size dü

şer; bana niye soruyorsun?! 

ZİYA HALİS (Sivas) — Niye görüş söylüyorsun?! 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Nerede istihbaratın, nerede devletin, nerede iktidarın? 

Bize soruyorsunuz(î) 
ZİYA HALİS (Sivas) — Belirsizlik söylüyorsun. Belirsizlik söyleme. Biliyorsan söyle. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Ben bilmiyorum. Devletsiniz siz. Tespitin var mı, tuta

nağın var mı?.. 
BAŞKAN — Lütfen... 
Sayın Ziya Halis, lütfen... 
ZİYA HALİS (Sivas) — Var tabiî, gözlerimiz var. 
BAŞKAN — Gecenin bu saatinde birbirimizi biraz anlayalım. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Saptırıyorsunuz, mazur gösteriyorsunuz... Bir tek Aziz Nesin'in 

boynuna yüklüyorsunuz... Tutturdunuz Aziz Nesin'i... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Lütfen dinleyin. Ben sadece Aziz Nesin'i suçlamıyo
rum. Şurada altı tane soru sordum; tutanaklardan alıp okuyun, bunların cevaplarını bulun 
ve verin. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, vaktiniz bitiyor, ona göre... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bu olaylarda olan, ölen vatandaşlarımıza ve tahrik edi

lerek olaylara katılan vatandaşlarımıza olmuştur. Asıl tahrikçiler, tertipçiler ortada yoktur; bu
harlaşmış, uçmuştur; nereye gittiği belli değildir. Peki, Türk istihbaratının, güvenlik güçlerimi
zin, yetkililerimizin görevi nedir?.. 

Değerli arkadaşlar, şunu kabul etmeliyiz : Devlet bugün çok şeyleri kaybetmiştir. Devleti 
yeniden tanzim etmek, aksayan taraflarını telafi etmek, bu devleti doğru dürüst çalıştırmak, bu 
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Meclisin görevidir. Bu görevi yerine getirecek Meclistir. Bu, bütün milletvekillerinin, görev ve 
sorumluluklarını, hiçbir grup baskısı olmadan yerine getirmesine bağlıdır. 

1919 Millî Mücadele Meclisi, Gazi Meclis, bu ülkeyi düşman istilasından kurtarmış, sa
bahlara kadar çalışmış, görevini bihakkın yerine getirmiştir. Değerli bir arkadaşım, burada, 
Sivas Kongresinden, Amasya Tamiminden, Erzurum Kongresinden bahsetti. Bir gün gündeme 
getireceğim; Sivas Kongresinde hangi kararlar alınmış, bu kararlara kim uymuş, kim uymamış 
görülecektir. 

Bugün bu Meclisin görevi, ülkemizin içinde bulunduğu bütün problemleri ve çözümlerini 
Meclise getirerek, bunları icranın uygulamasını sağlamaktır. Bu Meclis, icranın gölgesinde bir 
Meclis olmamalıdır. Üzülerek ifade edeyim, bugün, bu Meclis, maalesef, icranın gölgesine tı
kıştırılmış bir Meclistir. Bu Meclisi icraya yön veren, yanlışlarını gösteren, yanlışlarından dön
düren, çözümler üreten bir Meclis olmalıdır. Bu Meclis o zaman görevini yerine getirmiş olur. 

Değerli milletvekilleri, oynanan bu oyunlar, Haçlı emperyalistlerinin oyunudur. Bu ülkeyi 
yönetenlerin ve bütün vatandaşlarımızın bu gerçeği bilmesi gerekir. Ülkemizin problemlerini, 
ülkemizin insanlarıyla birlikte çözebiliriz. Bunu bilen güçler, birtakım sunî ayrılıklar ve birta
kım ihtilaflarla, bu ülke insanını birbirine düşman etmek, birbiriyle çatıştırmak, ülkemizi par
çalamak, zayıf ve güçsüz bırakmak, insanlarımızı umutsuz hale getirmek için ne lazımsa yap-

' maktadırlar. Bu oyunu bilen ve görenlere düşen görev, bu oyuna gelmemektir, düşmanın oyu
nunu bozmaktır. 

Bu ülke insanı, istiklalini, yüzbinlerce şehit vererek birlikte kurtarmıştır. Ülkemiz, insan
larımızın, hürriyet nizamı içinde, herkesin, inancında, fikrinde, yaşayışında hür olduğu ve bir
birlerine saygı göstererek yaşayacağı bir ülke olarak devam etmelidir. İnsanlarımızı, ilerici -
gerici, laik- irticaî, Alevî-Sünnî, Türk-Kürt, Çerkez-Laz gibi ayırımlar yaparak birbirleriyle kav
gaya sürüklemek, ve bu oyuna gelmek, düşman emellerine hizmet etmektir. Çıkarılacak bu 
kavganın, Ülke insanına (Kürtüne de, Çerkezine de, Laztna da, Alevîsine de) bir faydası yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — 1980 öncesinde de, bugün de, bu ülkede bölücülük ve 

yıkıcılığı devam ettirenler, ülkemizin, bölgesinde ayakları üzerinde duran, yürüyen, güçlü, ira
desini icraya muktedir, birlik içinde ve kardeşçe yaşanan bir ülke olmasını istemiyorlar, sürü
nen bir ülke olmasını istiyorlar; ama, bize düşen, iktidara düşen, bütün sorumlulara düşen 
görev, uyanık olmak, birbirimizin farklılıklarına, ayrılıklarına saygı göstermek; vatanımızda, 
bayrağımıza, istiklalimize birlikte sahip çıkmaktır. Esas olan da budur. 

Değerli arkadaşlar, burada bütün grup sözcülerini dinledim. Bilhassa dikkatimi çekti, ma
alesef, SHP'li ve CHP'li arkadaşlarımız laikliğin tarifini ya bilmiyorlar ya kasıtlı kullanıyor
lar. Birçok tabirlerde anlaşmazlık var. Bir defa, laikliğin tarifini birlikte yapmalıyız, ona bir
likte uymalıyız. 

Ben, böyle olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğiyle, bu ülke insanlarının birlik ve 
kardeşlik içerisinde yaşamasını diler, hepinize saygılar sunarım. (RP ve BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, size söz veriyorum; söz hakkınız, Sayın ökkeş ŞendiIIer'in söz 

hakkını size devretmesinden doğuyor. 
Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 
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ZİYA HALİS (Sivas) — Muhsin, sen de Aziz Nesin'den başlama, bilmediğimiz bir şeyler 
söyle. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan,,değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. , • • -• 

Bugün, hiç arzu etmediğimiz ve gündemimize gelmesini asla istemediğimiz bir konuyu tar
tışmak zorunda kaldığımız için üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ancak, ülkemiz, 
gerçekten ciddî badireler atlatıyor. 

Bugün, bin küsur yıldır yaşadığımız ve vatanlaştırdığımtz bu topraklar parçalanmak sure
tiyle, beraber, kol kola, gönül gönüle, omuz omuza emperyalizme karşı mücadele verdiğimiz 
ve birlikte bir kader birliği oluşturarak beraberce yaşamayı yüzyıllarca başarmış olduğumuz 
insanlar birbirine düşürülmek suretiyle, milletimiz bölünmek ve parçalanmak istenmektedir. 

Üniter devlet yapımız bozularak, bu anayurdumuzdan kovulmak ve Batılıların sık sık söy
lediği gibi, geldiğimiz yere gönderilmek istenmekteyiz. 

Bu olayların büyük bir çoğunluğunun, işte bu hesaplara dayalı olarak, provokasyonlar 
sonucu çıkarıldığı kanaatini, hemen hemen çoğunluğumuz paylaşıyoruz. Ancak, olaylara teş
his koyarken, önyargısız, tamamen objektif, hiçbir siyasî hesap yapmadan, "seçmen" veya 
"taraftar" hesabı yapmadan olayları değerlendirmiş olur isek, daha sağlıklı sonuçlar çıkara
cağımız kanaatindeyim. 

Ben, Güneydoğu Anadolu'da başlatılmış ve yürütülmekte olan PKK hadisesinin bir dış 
boyutunun olduğunu ifade ettiğim zaman, elbet yeni bir şey söylemiş olmam, hepimiz paylaşı
yoruz bunu. Ancak, PKK'nın, Güneydoğu Anadolu'da belli bir alana sıkışmış eylemini, bü
tün Anadolu'ya yaymak için, ihtiyaç duymuş olduğu militan pazarını ve yeni eylem alanını 
oluşturmak üzere Sivas, Erzincan, Erzurum yörelerini de kullanmak istediğini, son olaylardan 
anlıyoruz, İşte, böyle bir ihtiyacın duyulduğu bir dönemde, Sivas olaylarının olmasını bu arzu
nun bir parçası gibi değerlendirirsek, elimizde deliller olmasa bile, isabetli bir teşhis yapmış 
oluruz. 

Bugün, Sivas'ta çok hassas bir ortam olduğunu herkes biliyor. 12 Eylül öncesinde de acı 
olaylar yaşanmıştır. Sivas, 12 Eylül öncesinin faturasını çok ağır ödemiştir. Mağdurlarıyla, ölen-
leriyle, cezaevinde yatanlarıyla, hep beraber Sivas bu acıyı geçmişte çektiğinden dolayı, terö
rün alanı içerisine Sivas'ı sokmamak için, Sivaslı büyük gayret göstermiş, dayanışma göster
miş ve Sivas, bugüne kadar terör alanı içerisine katılmamıştır. 

12 Eylül öncesinde Alevî-Sünnî çatışmasrgibi gösterilen Sivas olayının da altında sağ-sol 
kavgası vardır, Alevî-Sünnî çatışması yoktur. Şimdi, son yapılan hâdisede de, yine bir Alevî-
Sünnî çatışması yoktur, tamamen tertip vardır ve Sivas'ı, hassasiyeti dolayısıyla olayların içe
risine çekme arzusu vardır. 

Burada âlet olan şeyler nedir?.. 
Elbette Sayın Halis "Aziz Nesin'den başlamayın" dedi; ama işin ortasında duran, Aziz 

Nesin. Aziz Nesin'i görmezlikten gelerek Sivas'taki olayı yorumlamamız mümkün değil. 

ŞAHİN ULUSOY (Tokat) — 1980 öncesinde de mi Aziz Nesin oradaydı? 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) —- 1980 öncesinde de başkaları vardı. 
ŞAHİN ULUSOY (Tokat) —• Ama, kim yapıyor olayları o zaman?! 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Birileri yapıyor; işte onları beraber teşhis edelim. 
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Aziz Nesin, Sivas'a davet edilmiştir, getirilmiştir. Elbette düşüncelerini açıklamakta ser
besttir. Hiç kimse, hiç kimsenin düşüncesini açıklamasına ipotek koyamaz; ama bu arada, Si
vas'taki mahallî basının kamuoyuna vermiş olduğu mesaj, Aziz Nesin'in ifadeleriyle veya bili
nen kişiliğiyle birleştirildiği zaman, Sivas'ta bu tahrik ortamı hazır hale getirilmiştir. Bunda, 
tek başına Pir Sultan Abdal şenliklerini yapanları ifade etmiyorum, onun arkasından olayı ka
muoyuna duyururken yapılmış olan tavırlar da belki bunda etkili olmuştur ve sonuçta, birinci 
aşaması, normal, bütün Türkiye'de,' belki hangi ile gitmiş olsaydı Aziz Nesin, orada yapılması 
beklenilen tabiî tepkiler niteliğindedir. O tabiî tepkiye, herhalde hiç kimse, doğrudan, karşı bir 
şey söyleyemez. Vatandaş buna tepkilerini gösterebilir. Yarın başka yerde de olabilir. Demokra
tik bir ülkede, birisi söz söyleme hakkına sahip olduğu kadar, başkaları da onu protesto etme 
hakkına sahiptir; ancak, onu yangın noktasına kadar getiren zincirde asıl suçlu ve sorumlu, 
devleti idare etme sorumluluğunu yüklenmiş olanlardır. O sorumluluk, aynı zamanda sizin de 
sorumluluğunuz dahilindedir; çünkü, iktidar olanlar, muktedir olmaya mecburdurlar ve hiç 
kimse, o sorumluluğu kendi üstünden atarak, "ben iktidarım; ama Sivas'taki olay beni ilgilen
dirmez, onu söyleyemeyen ben değilim, oradaki Vali" deme hakkına sahip değildir. 

ALt İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Öldürme hakkına da sahip değildir. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Efendim, Sivas'taki Valiyi de, "işte, SHP'nin 

Valisi" filan diye vatandaşın suçladığını söylüyoruz... Bunda da gerçekçi olalım. Hükümetin 
kuruluşu itibariyle kamuoyuna yansımış olan görüntü, Türkiye'de valilikleri, Hükümeti oluş
turan iki partinin paylaşarak tayin ettiği şeklindedir. Buna siz mi bu görüntüyü verdiniz, med
ya mı verdi, bilemiyorum, kim verdiyse, verdi, ama sonuçta vatandaş bunu anlıyor. Bununla 
beraber, yapılan Pir Sultan şenliklerinde, bizim millî şairimizin kişiliğiyle hiç alakası olmayan 
bir ortamda Valinin göstermiş olduğu tavır, Valiyle Aziz Nesin'in kişiliğini bütünleştirmiştir. 
Bütün bunları, psikolojik tepkilere sebep olan nedenler arasında sayabiliriz; ama sonuçta, bu 
tahriklerle beraber, Sivas'ta dağıtılmış olan, "Müslümanlara" başlığı altındaki bildiri var... 
Kim dağıtmıştır?.. Bunu tespit görevi, hem Komisyonun hem de İktidarın görevidir. Bunları 
meçhul birilerine yükleyerek bir yere varmamız mümkün değildir. Kim yapmıştır, nasıl yap
mıştır, nerede yapmıştır? Sorumluluk sahibi olanlar bunu bulmaya mecburdur. Bulmazsa, he
pimiz havanda su döveriz ve sonuçta da bir şey elde edemeyiz. 

Olayın ikinci kesimine kadar, beceriksiz Valinin, acz içerisindeki emniyetin ve iktidar sa
hiplerinin iktidarsızlığının sonucu olarak, dört, beş saat, sokaklarda, insanlar yürümüşler, ba
ğırmışlar, tahrik olmuşlar, birbirini tahrik etmişler -sarhoşuyla, meyhaneden çıkanıyla, her tür 
insanıyla- ve bu olaylar devam ederek sonunda otel yangını hadisesi gerçekleşmiştir. 

Otel yangınında elbette yine idareyi elinde bulunduranların sorumluluğu vardır. Herhal
de, arka kapıdan 31 kişiyi kurtaran Büyük Birlik Partisinin sorumluluğu olduğunu iddia ede-
mezsiniz(l) 

Geçen konuşmada da söylemiştim -sonradan konuşmaları tutanaklardan okudum, konuş-. 
malarınızda, cesaretten bahsediyorsunuz, vesaireden bahsediyorsunuz, dışarıya çıkın diyorsu
nuz da- Büyük Birlik Partisinin orada göstermiş olduğu tavrı ve davranışı çıkıp burada ifade 
etme ihtiyacını göstermemiş olmanızı da, çok yanlış bir davranış olarak burada ifade etmeye 
mecburum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
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MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — O tavrı önceden kimin göstermesi lazımdı?.. Bu
nu bir hanımefendi, çıktı, televizyonda söyledi, ona hepiniz kırık plak gibi takıldınız. Yanan 
otelle (15 bin kişinin sardığı otel) Büyük Birlik Partisinin yan yana olduğunu, ne Büyük Birlik 
Partisi bilmektedir ne de otelde bulunanlar bilmektedir. Arasında sadece bir sac var. Otelden 
kurtulmak isteyenler sacı devirdikten sonra Partrnin penceresi kırılmış, pencere kırıldığından 
dolayı, Partiye saldırı var düşüncesiyle Partiden bir kişinin yapmış olduğu bir tepki var. öbür 
odadan bu odaya kaç saniyede gelinebilirse, bir gürültü üzerine; o kadar kısa sürede il başkanı 
yetişmiş, meseleye müdahil olmuş, 31 kişi içeriye alınmış, 3,5 saat içeride alıkonulmuş, ailele
riyle telefon irtibatı sağlanmış, dışarıda emniyetle irtibat sağlanmış; hepsinin tahliye edilmesi 
temin edilmiştir,. Tahliye edildiği sırada ve daha öncesinde de, Gaziantep'ten bizzat ben tele
fonla konuşarak, aileleriyle görüştürülmelerini ve kendilerinin, dışarıdaki toplulukların habe
ri olmadan tahliyesinin temini yolunda gayret göstermelerini istemişimdir. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — O tavrı önceden gösterseydiniz kimse ölmeyecekti. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Bunun bu raporda ifade edilmemiş olmasını ayrı 

bir üzüntü olarak burada kaydetmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcioğlü, lütfen bağlayalım. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Mesele şunun ya da bunun tavrı değil; sonuçta, objektif kalamamanın verdiği üzüntüyü 

ifade etmek için bunu gündeme getirmiş oluyorum. Yoksa, burada, tahrik edilmiş kitleler var
dır ve toplum elbette şuursuzdur; ama provokatörler şuurludur. Şuurlu olan provokatörleri te
spit yerine, tahrik olmuş topluluklara takılıp kalarak, arkasından da, bu milletin -tekrar 
ediyorum- bu kürsüden, yine, dinine, imanına, inancına, şeriatına söz söyleyerek, bu milletin 
inançlarına hakaret etme hakkını hiç kimse kendisinde bulmamalıdır. Böyle yaparsak, yanlış 
yapmış oluruz. 

Yangın olayını kınıyorum, yangından dolayı sorumluluğu olanların açığa çıkarılmasını is
tiyorum; hem milletin bir vekili olarak hem de bir Sivaslı olarak, kim sorumluysa cezasının ' 
verilmesini istiyorum. Bundan, Sivaslı mağdur olmuştur, milletimiz mağdur olmuştur; ama, 
başta iktidar sahipleri sorumluluğu kabul edip, önce onların bu sorumluluğun hakkini verme
si lazımdır. 

Almanya'da, polisin bir teröristi vurması ve sonunda teröristin üstünden silah çıkmaması 
sonucu; "ben, onu vuran değilim; ama onun, yargısız olarak, elinde silah olmadığı halde vu
rulmasına, benim sorumluluğum dahilindeki bir polis görevlisinin sebep olması nedeniyle isti
fa ediyorum" diyenler kadar, siyasette fazileti, Türkiye'de de bizim siyasetçimizin gösterebil
mesi lazım geldiğine inanıyorum. Bunu yapamayanlar, burada, milletin inançlarına, milletin 
şeriatına, milletin değer yargılarına, milletin camiine, milletin hocasına, sarığına hakaret ede
rek kendi sorumluluklarından kurtulacaklarını zannediyorlarsa, yanılmış olurlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (BBP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, ama ona hiçbir zaman müsaade etmeyiz. 
Sayın milletvekilleri, Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumlularıyla olayların 

oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararların tespiti amacıyla kurulmuş bulunan Meclis 
Araştırma Komisyonunun 369 sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 17. Kasım 1993 Çarşamba günü 
saat 15.OO'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saaü: 21.32 

.. , e'.,. ;; ,— . 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI *' _ 
1. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'm, Emniyet Genel Müdürünün M.GJC. toplantı

sında sunmak üzere hazırladığı rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve /çişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1690) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, 29.7.1993 günü yapılacak Millî Güvenlik Kurulu 

toplantısına terörle mücadele konusunda kapsamlı bir rapor sunacak. 1 yılda sonuç almaya 
dönük olarak hazırlanan ve Ağar'in sözlü olarak sunacağı rapordaki öneriler MGK tarafın
dan benimsenirse, Bakanlar Kurulunda kesinleştikten sonra, uygulamaya konulacak. "Gerilla 
sudaki balık gibidir, suyu kurutursan balık ölür" felsefesiyle hazırlanan rapor, PKK'ya karşı 
verilecek mücadelede özel timlerin arttırılması, özel time verilen eğitimin hızlandırılması» özel 
tim mensuplarının yeni bir anlayışla eğitilmesi, terörün büyük şehirdeki kaynaklarına yönelik 
taarruzun başlatılması ve güvenlik güçlerinin birbirleriyle koordineli çalışmalarının sağlanma
sı önlemlerini içeriyor. 

Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının sağlanmasını rica ederim. 

. 1. Hükümetinizin kurt politikası, hükümet içinde mi, yoksa Emniyet Genel Müdürü ve
ya Millî Güvenlik Kurulu tarafından mı belirlenmektedir? 

2. Mehmet Ağar'ın raporu, açıkça sivil halka karşı savaş tavsiye etmektedir. Bu halihazır
da uygulanan politikadır ve demokratik yollarla ve uzun vadeli sorunların çözümünü ortadan 
kaldırıcı niteliktedir. Bu politikayı onaylıyor musunuz? Onaylıyorsanız gerekçeniz nedir?-

3. Açıkça sivil halkı tehdit eden Mehmet Ağar'ı görevden almayı düşünüyor musunuz? 
4. Mehmet Ağar'ın görüşleri Millî Güvenlik Kurulu tarafından benimsenirse Bakanlar Ku

rulunun politikası haline gelecek midir? Millî Güvenlik Kurulu bir danışma kurulu mudur? 
Yoksa Türkiye'yi yöneten asıl kurum mudur? 

5. Millî Güvenlik Kurulu'nun benimsemesi durumunda Bakanlar Kurulunda raporun ke
sinleşmesinin tamamen bir formaliteden ibaret olduğu bilindiği halde Bakanlar Kurulunda ke
sinleşme aşamasına gerek var mıdır? 

6. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın "Gerilla sudaki balık gibidir, suyu kurutur
san balık ölür" felsefesinde Gerilla balık olarak tanımlanırken, suyla kastedilen halk olmakta
dır. Halkın kurutulması gibi bir felsefeyle varılmak istenen nedir? Böyle bir felsefenin' nasıl 
hukuki bir dayanağı olabilir? ' ; - . 

Orhan Doğan 
Şırnak 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15.11.1993. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.U.12.01.01. 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : a) TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/1690-5525/24673 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 gün ve 

B.02.0.KKG/106-3844/5100 sayılı yazısı. 
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Şırnak Milletvekili Orhan Doğan tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasa'da ifadesini bulan toplumun huzuru, millî daya
nışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demok
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Anayasal bir kurum olan Millî Güvenlik Kurulu; 4 

Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve gü
venliğinin korunması hususunda zorunlu gördüğü tedbirler ile Anayasal düzeni koruyucu, millî 
birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk Milletini Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve- inkılapları 
doğrultusunda ve millî ülkü ve değerler etrafında birleştirerek millî hedeflere yönelendirici ge
rekli tedbirleri belirler. Sayılan bu hususlara yönelmiş yurtiçi ve yurtdışı tehdide karşı koymak, 
bu tehdidi etkisiz kılmak için gereken strateji ve görüşleri, ihtiyaçları ve alınması lüzumlu gör
düğü tedbirleri tespit eder. 

Ülke meselelerinin görüşüldüğü, tartışıldığı ve çözüm arandığı yer şüphesiz Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'dir. Ancak hükümetin çözüm araştırmaları içerisinde, hukukî varlığını Ana
yasada bulan kurum ve kuruluşlarla görüş alış verişinde bulunması doğaldır. 

Arzederim. NahitMenteşe 
İçişleri Bakanı 

I 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Başbakanlıkça satın alınan otobüslere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1700) 

ı . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Başbakanlığınızın DMO kanalıyla 2 adet Mercedes 304 otobüs ile 1 adet Isuzu otobüs sa
tın alındığı ve mitinglerde kullanılmak üzere ses düzeni yaptırılması amacıyla Güçlüses Elek-
tronikşan ve Tic. Ltd. Şirketine teklif verildiği ve gazete haberinden anlaşıldığı üzere de otobü
sün 5 kv'lık ses donanımının Ulusal Video Şirketi tarafından yapılacağı anlaşılmaktadır. Üste
lik seyahat firmalarına 2.4 milyar liraya satılan bu otobüslerin maliyeti, iç donanımıyla birlik
te 3-3.5 milyar civarında olduğu, bu fiyata ise, mikrofon, amfi ve hoparlörlerden oluşan ses 
sisteminin dahil olmadığı da işin ayrı bir dikkat çekici yanıdır. Bu nedenlerle; 

Soru 1. Başbakanlığın bu otobüslere ihtiyacının zaruriyet arz edip, arz etmediği? 
2. Satın alınan bu otobüslerin hangi amaca hizmet için alındığı? , 
3. Otobüslerin Başbakanlığa maliyeti, gerçek bedeli ve de seyahat firmalarına satılan be

delle bir fark olup olmadığı? 
4. Paranın pul olduğu bir dönemde, bu otobüslerin ihtiyaç dışı ve de savurganlık olduğu 

düşünülemez mi? 
5. Şayet ihtiyaç duyuluyor ise, neden 1 otobüs yerine, 3 otobüs satın alınmıştır? Çünkü, 

birinin dışında diğer ikisi gayri ihtiyaçtır. Yoksa, bu otobüslerin Kongre seçimi öncesi bu yön
deki bir vaadinizin yerine getirilişi olarakta kabul edilebilinir mi, yani bir nevi küçük bir diyet 
borcu diyebilirmiyiz? 

— 406 — 



T.B.M.M. B : 28 16 .11 ' . 1993 0 : 1 

6. Devlet demirbaşlarının hiçbir şekilde siyasî amaçlar için kullanılmayacağını bildiğinizi 
düşünerek, bu otobüsleri hangi amaçla kullanmayı düşünüyorsunuz? 

7. Başbakanlık konutundaki "koltuk takımı" ve bu "otobüsler" derken, başka daha ne 
gibi tasarruf dışı, savurganlık örnekleri göstereceksiniz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00732 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1700-5543/24800 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumahkaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve ta

rafımdan cevaplandırılması tensip edilen Başbakanlığın Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla 2 adet 
Mercedes 303 otobüs ile 1 adet Isuzu otobüs satın alınmasına ilişkin 7/1700 esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkimbilgiler ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
7/1700-5543 Nolu Yazılı Soru önergesine Cevaptır 

1. Sayın Başbakanın katıldığı bir çok açıkhava toplantılarında mülkiye amirlerinin ta
lepleri bu tür otobüslere olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. 

2. Bu otobüsler Sn. Başbakanın ve Devlet Bakanlarının yapacağı resmî açıkhava toplan
tılarının organizasyonunda kullanılacak ve toplantının yapıldığı mahaldeki mülkiye amirleri
nin bu konudaki sıkıntılarını sona erdirecektir. 

3. Sözü edilen otobüsler, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü marifetiyle satın alın
mış olup, birim satış fiyatları aşağıdaki gibidir : 

a) Bir adet ses düzenli ISUZU MD-27 otobüsün KDV dahil satış fiyatı 360 080 000 TL. 
olup, ses düzenli sistemin KDV dahil bedeli 632 800 000 TL. ilavesiyle cem'an 992 880 000 TL. dir. 

b) Bir adet ses düzenli ve koruma platformlu Mercedes 0304 otobüsün satış fiyatı 2 523 
000 000 TL. olup, ses düzenli sistem için 468 000 000 TL. ilavesiyle birim satış fiyatı KDV 
dahil 3 349 920 000 TL. dir. (2x3 349 920 000 = 6 699 840 000) 

4. Mezkûr otobüslere ihtiyaç bulunmakta ve savurganlık olarak düşünülmemektedir. 
5. Alınan otobüs sayısı mevcut ihtiyaçla sınırlı tutulmuştur. 
6. Otobüslerin resmî ihtiyaçlar dışında kullanılması sözkonusu değildir. 
7. Devlet harcamalarında azami tasarrufa özen gösterilmekte olup, bu konuda yayın

lanmış olan genelgeler konunun ciddiyetle takibedildiğini göstermektedir. 

Satın Alınan 5 Adet Otobüs Hakkında Özet Bilgi 
1. 1993 Yıh Yatırım Programı Genel İdare Sektöründe yer alan 93 K 010090 no'lu Taşıt 

Alımları Projesi kapsamında; Başbakanlık personel hizmetlerinde kullanılmak üzere, 237 sa
yılı Taşıt Kanununa göre, 3 adet Mercedes 0304 model otobüs ile 2 adet ISUZU MD-27 model 
otobüsün Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü marifetiyle satın alınması, Makamın 5 Ocak 
1993 tarih ve B.02.0.ÎMÎ/1001 sayılı oluru ile uygun görülmüş olup, bu konuda 7 Ocak 1993 
tarih ve B.02.0.İMİ/5203-0014 sayılı yazı ile anılan Genel Müdürlüğü talimat verilmiştir. 
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2. Makamın talimatları ile (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne, 8.2.1993 tarih ve 
B.02.0.İMİ/5203-00389) 1 adet ISUZU MD-27 ve 2 adet Mercedes 0304 marka otobüslere is
kele ve ses düzeninin monte edilmesi kararlaştırılmıştır. 

3. İskele ve ses düzeninin yapılması Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün tasarru
funa bırakılmıştır. Mezkûr Genel Müdürlük otobüslerin üzerine yapılacak,seslendirme sistemi 
işi için bu konu ile iştigal eden muhtelif firmalardan bilgi almış ve donanım konusunu Merce
des Benz Türk A.Ş. ve ISUZU firmalarına vermiştir. 

4. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne sipariş verilen 1 adet standart Mercedes 0304 
model otobüsün satış fiyatı KDV dahil olmak üzere, toplam 2 304 960 000 TL.'dır. 2 adet ses 
düzenli ve koruma platformlu Mercedes 0304 model aynı tip otobüsün birim satış fiyatı ise, 
2 523 000 000 TL.'dir. Ses düzenli sistem için 468 000 000 TL.'nin ilavesiyle birim satış fiyatı 
KDV dahil olmak üzere, toplam 3 349 920 000 TL. olup, Cem'an 6 699 840 000 TL.'dır. 

5. 1 adet standart ISUZU MD-27 marka otobüsün satış fiyatı KDV dahil olmak üzere, 
301 168 000 TL.'dir. 1 adet ses düzenli ISUZU MD-27 otobüsün satış fiyatı KDV dahil 360 
080 000 TL.'dir. Diğer taraftan, ISUZU MD-27 otobüsün ses düzenli sistem bedeli 565 000 
000 TL. ile 67 800 000 TL. KDV olmak üzere, 632 800 000 TL. olup, Cem'an 992 880 000 TL.'dır. 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DPT'ce kalkınmada öncelikli yöreler kapsa
mına alınan illere ilişkin Başbakandan sorusu ye Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/1744) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
•— DPT'nca kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınan iller hangileridir? 
— Bilecik ilimiz kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmamıştır. Acaba Bilecik ilimiz 

kalkınmada öncelikle illerden daha fazla gelişmiş bir il midir? Eğer böyle ise bunun kriterleri 
nedir? 

T.C. . 
Devlet Bakanlığı 11.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00608 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
İlgi : 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1744-5613/25155 sayılı yazı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafım-, 

dan cevaplandırılması tensip edilen 7/1744 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmuşturr 

1. 15.10.1993 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 93/4863 sayılı 1994 Yılı Programının Uy
gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karan'mn ekinde belirtildiği 
üzere; Adıyaman, Ardahan, Artvin, Ağrı, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarba
kır, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tun
celi, Van, Zonguldak (Karabük ve Ereğli ilçeleri hariç) kalkınmada birinci derecede öncelikli 
yöreler olarak belirlenmiştir. Aynı karar uyarınca, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yöreler; 
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Amasya, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Sinop, 
Sivas, Tokat, Yozgat ve Zonguldak (Karabük ve Ereğli ilçeleri) illerimizi kapsamaktadır. 

2. Kalkınmada öncelikli yörelerin belirlenmesi Bakanlar Kurulu Kararıyla olmakta, yıl içe
risinde yapılabilecek değişiklikleri Yüksek Planlama Kurulu yapmaktadır, tilerin Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler kapsamına alınabilmesi için öncelikle 1991 yılında yapılmış "tilerin Ekono
mik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması"ndan yararlanılmaktadır. Bu araş
tırma sonuçlarına göre Bilecik ilimiz illerin gelişmişlik seviyelerine göre sıralanmasında 73 il 
içerisinde 18 nci sırada yer almaktadır. Bu sıralama yapılırken, 73 ilin ekonomik ve sosyal ge
lişmişlik seviyelerinin tespiti amacıyla, her biri gelişmişliğin değişik boyutlarını gösteren 52 de
ğişken kullanılmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'm, /çişleri eski Bakam tsmet Sezgin'in, ABD 
seyahatine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/1762) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından sözlü olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Elaattin Elmas 
tstanbul 

Sorular : 
1. Eski içişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin'in USA ziyareti hakkında ne düşünüyorsu

nuz? Bu ziyaret bilginiz dahilinde midir? 
2. Sayın tsmet Sezgin'in kardeşi USA'da kendisine refakat eden işadamı A. Rıza Boz-

kurt'un sahibi veya ortağı olduğu şirketlerinde genel koordinatörlüğe hangi tarihte getirilmiştir? 
3. Bu ziyaret Orta Asya ülkelerinde Petrol Yatırım girişimleri olan firmalara koordinas

yon katkısı için mi yapılmıştır? 
4. tSKÎ eski Genel Müdürünün Sayın Sezgin'e 400 milyon TL. yardım yapmasının ge

rekçesi nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00610 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1762-5637/25217 sayılı yazı. 
tstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 

cevaplandırılması tensip edilen 7/1762 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmaktadır. 

1. içişleri Eski Bakanı Sayın tsmet Sezgin'in, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı gezi 
tamamen kişisel bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyİa, gezinin amacı, bazı firmalara koordinas
yon katkısı sağlamak üzere yapılıp yapılmadığı yolundaki iddialar konusunda bilgi mevcut de
ğildir. 
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Öte yandan Sayın îsmet Sezgin'in kardeşinin bazı şirketlerde genel koordinatörlüğe geti
rilmesi özel bir iş ilişkisi olduğundan, adı geçenin hangi tarihte bu göreve getirildiği veya geti
rilip getirilmediği bilinmemektedir. 

... 2. ÎSKt Eski Genel Müdürü'nün Sayın İsmet Sezgin'e 400 milyon TL. tutarında yardım 
yaptığı iddiası bizzat ISKt Genel Müdürü tarafından yalanlanmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
5. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'm, Bolu İlinin kalkınmada öncelikli yöreler arası

na alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/1763) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 
Abbas tnceayan 

, Bolu 
Sayın Başbakan Hakkari iline ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu illerimize yaptığı ziya

rette bu bölgede bulunan illerimize ve özellikle de Hakkari iline 3 trilyon liralık yatırım yapıla
cağını beyan etmiştir. Bu yatırım % 50'sinin derhal başlatılmasını ifade etmiştiniz. Doğu ve 
Güneydoğu illerimize götürülmeye çalışılan hizmetlere karşı olmadığınızı beyan ederken bazı 
ülke gerçeklerinin de gözönünde bulundurulması gerektiği inancı ile; 

Sorular : 
1. Genel durumları ve hayat şartları Güneydoğu illerimizin bir çoğundan daha kötü du

rumda olan Bolu ilinin Kıbrısçık, Seben, Mudurnu, Göynük, Dörtdivan, Mengen, Gerede ve 
Yığılca ilçelerine 1993 ve 1994 malî yılları içerisinde ne kadar yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? 

2. Gerek merkez ilçe ve gerekse iktisadî ve sosyal durumlarını yukarıda beyan ettiğimiz 
ilçelerimizin ekonomik gelişmişliği gözönünde bulundurularak Bolu ilinin kalkınmada önce
likli yöreler arasına alınmasını düşünüyor musunuz? Doğu ve Güneydoğu illerimizden özel önem 
verdiğiniz ve trilyonlar mertebesinde yatırım yapmayı öngördüğünüz illerle Bolu ve ilçelerinin 
bir mukayesesini yapar mısınız? 

3. Bolu'da yoğun olarak köylümüzün geçim kaynağı olan tavukçulukta et destekleme 
primlerinin iki yıldan beri ödenmeme sebeplerini açıklayabilir misiniz? Beyaz et üreticilerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda neler düşünüyorsunuz? 

4. Beyaz et üretimiyle meşgul olan köylümüze, destekleme fonundan hak ettikleri ve iki 
yıldan beri ödemediğiniz primlerini ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

5. Devletinin, Milletinin, Vatanının ve Bayrağının yanında olan ve durumları da Güney
doğu illerinde yaşayan vatandaşlarımızdan farklı olmayan Orta Anadolu insanına ne zaman 
ve nasıl bir proje ve programla sahip çıkmayı düşünüyorsunuz? Bunlara sahip çıkilması için 
ne gibi sosyal ve ekonomik şartların gerçekleşmesini bekliyorsunuz? Bu bekleme süreniz daha 
ne kadar devam edecektir? 

6. Bolu merkez ilçesi ile diğer ilçelerimizde yaşanan ağır hayat şartlari ve işsizlik dolayı
sıyla vaki olan göçün önlenilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.11.1993 . 

Sayı : B.02.0.006.0/00602 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1763-5643/25283 sayılı yazı. 
Bolu Milletvekili Sayın Abbas tnceayan'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafım

dan cevaplandırılması terisip edilen 7/1763 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmaktadır. 

1. Bolu ilimize 1993 yılı yatırım programı çerçevesinde 1993 yılı için 230.8 milyar TL. 
yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu miktara muhtelif illeri kapsayan; karayolları, iletişim hatları 
gibi şebeke yatırımları ile ödeneği toplu olarak verilen yatırımlar ve mahalli idarelerin yatırım
ları dahil değildir. 

1994 yılı yatırım programı Aralık 1993 sonu itibariyle son şeklini alacağından, 1994 yılına 
ilişkin yatırım tutarını vermek şu aşamada mümkün görülmemektedir. 

2. tilerin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınabilmesi yetkisi Bakanlar Kuru-
lu'na ait olup, yıl içerisinde değişiklikler Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla yapılabilmektedir. 

ti ve ilçelerin kapsama alınabilmesi için öncelikle ilgili yörenin sosyo-ekonomik gelişmiş
lik düzeyinin tespiti gerekmektedir. Bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı'nca "il ve ilçelerin 
Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırmaları" yapılmaktadır. 

1991 yılında yapılmış bulunan araştırmaya göre Bolu ilimiz illerin gelişmişlik seviyelerine 
göre yapılan sıralamada 73 il içerisinde 30 ncu sırada yer almaktadır. Her ne kadar yörelerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından değerlendirilmesine ilişkin göstergeler, belirli zaman ara
lıkları ile irdelenmekte ve bu değişikliklere göre kararlar alınmakta ise de, bu konudaki genel 
politika mümkün olduğu ölçüde zamanla gelişme gösteren yörelerin, kalkınmada öncelikli yö
reler kapsamından çıkartılarak, bu yörelerin daraltılması yönündedir. 

Bolu ilimizin bu veriler karşısında, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması şu 
aşamada düşünülmemekte olup, yapılacak araştırmaların sonuçlarına göre yeniden değerlen
dirilmeler yapılacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılmış bulunan i'tlter İtibariyle Çeşitli 
Göstergeler" araştırması Bolu ilimizin bir çok bakımdan, Doğu ve Güneydoğu illerimizden 
daha iyi durumda olduğunu ortaya koymaktadır. 

3. 28.3.1990 tarihli ve 90/T-15 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile büyükbaş ve kü
çükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanlara et kilosu üzerinden teşvik primi ödenmesi öngörül
müş ve bunun için gerekli 56 milyar TL. tutarındaki finansman, Geliştirme ve Destekleme Fo-
nu'ndan T.C. Ziraat Bankasına aktarılmıştır. 

Ayrılan bu miktarın kullanılması üzerine, yeni bir Yüksek Planlama Kurulu Kararı çık
madığından, uygulamanın kesilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

Et üreticilerimizin bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar yeni
den başlatılmış ve yeni bir Yüksek Planlama Kurulu Kararı'nın çıkması yönünde karar alın
mıştır. Bu yöndeki işlemler sürdürülmektedir. 
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5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde cereyan eden olayları, takdir edileceği üze
re, bu bölgeye özel bir ilgi gösterilmesini ve önem verilmesini gerektirmektedir. Bununla birlik
te, diğer yörelerimizin ihmal edilmesi de sözkonusu olamaz. Hükümet programımızda da, ge
rek 1993, gerekse onu takip eden yıllar için ileriye dönük altyapı projeleri ile fiziki hedefler 
somut olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla Orta Anadolu bölgemiz de bu yatırım
lardan gerekli payı alacaktır. 

öte yandan, bölgelerin gelişmelerini yalnızca kamu yatırımlarına bağlamamak gerekmek
tedir. Aldığımız tedbirler sonucu ulaşılan büyüme hızında, özel sektörümüzün dinamizminin 
de büyük payı bulunmaktadır. Ve bu dinamizm Orta Anadolu bölgemizde de mevcuttur. Ka
mu ve özel kesimlerin birbirlerini tamamlayarak yaptıkları ve yapacakları yatırımlar Bolu ili
miz üzerindeki etkilerini yakın bir gelecekte gösterecektir. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

• Devlet Bakanı 
6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Avrupa Topluluğuyla ilgili söylediği iddia 

edilen bir beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/1780) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
"Biz karar verdik Avrupa Topluluğu ile Bütünleşeceğiz" diye beyanatta bulunuyorsunuz. 
1. Anayasa'ya aykırı bu beyanı nereden güç olarak söylüyorsunuz? 
2. Karar nerede, hangi mercilerde alınmıştır? , . . ' ' . 
3. Bütünleşme halinde EZAN'larla duyduğumuz huzur kaybolmayacak mı? PAPA av-

rupa topluluğunun Hiristiyan topluluğu olduğunu bas bas bağırırken.... 

T.G. 
Devlet Bakanlığı 11.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00609 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1780-5677/25429 

sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'mn Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tara

fımdan cevaplandırılması tensip edilen; 7/1780 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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Konya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Tarafından 
Sayın Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'e Tevdi Edilen Soru önergesine Cevap 

"Biz karar verdik Avrupa Topluluğu ile bütünleşeceğiz" diye beyanatta bulunuyorsunuz. 
1. Anayasa'ya aykırı bu beyanı nereden güç alarak söylüyorsunuz? 
Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na tam üyeliği Anayasaya aykırı değildir. Tam üyelik kara

rının hukukî temeli vardır o da 12 Eylül 1963 günü imzalanarak 1 Aralık 1964 günü yürürlüğe 
giren "Ankara antlaşması"dır. Bu Ortaklık Anlaşmasının hedefinin tam üyelik olduğu, gerek 
Anlaşmanın dibacesinde, gerek 28. maddesinde yer almaktadır. Bu Anlaşmanın yürürlüğe gi
rişi ise Türk milletini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayından sonra gerçekleş
miştir. 

2. Karar nerede, hangi mercilerde alınmıştır? 
1987 yılında zamanın Hükümeti, 1964 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayı ile 

yürürlüğe giren Ortaklık Anlaşmasının ilgili hükümlerini yerine getirmek üzere, Türk Cumhu
riyetinin tüm Hükümetleri gibi, uluslararası anlaşmalara sadık kalarak Avrupa Topluluğu'na 
tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. 

3. Bütünleşme halinde Ezan'larla duyduğumuz huzur kaybolmayacak mı? Papa Avrupa 
Topluluğu'nun Hıristiyan topluluğu olduğunu bas bas bağırırken.... 

Avrupa Topluluğunun nitelikleri hususunda karar verme yetkisi Papa'ya değil Avrupa Top
lulukları Konseyi'ne aittir. Din unsuru Topluluğun kurucu Antlaşması olan Roma Antlaşma
sında ve Avrupa Birliği'ne son şeklini vermeyi amaçlayan Maastricht Antlaşmasında (1 Kasım 
1993'de yürürlüğe girmiştir) bulunmamaktadır. Ayrıca, Avrupa Topluluğu'nun Hıristiyan Top
lumu olduğu iddiası hiçbir Avrupa Toplulukları Konseyi Başkanının beyanatında yer almadığı 
gibi, bu ifadeye hiçbir resmî Topluluk dokümanında da rastlanmamıştır. Aksine Avrupa Top
luluğu'nun kültürel mozaiğini zenginleştirmeye çalışan bir kimliğe sahip olduğu Topluluk yet
kilileri tarafından vurgulanan bir unsurdur. Bugün Avrupa Topluluğu üye devletlerinin sınırla
rı içinde 2 milyonu Türk olan çok sayıda müslüman yaşamaktadır ve hepsi de dini yükümlü
lüklerini özgürce yerine getirebilmektedirler. Türkiye de tam Üye olduğu takdirde, vatandaşla
rının dini inançları ve dini yükümlülükleri üzerinde Topluluğun hiç bir şekilde söz hakkına 
sahip olması mümkün değildir. 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan beyanına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1795) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması hususunu arz ederim. 
Süleyman Hatinoğtu 

Artvin 
Günlük bir Gazetemizde "Devleti Laşka olarak tanımlayıp, 10 dürüst Müsteşar ile 10 Ge-. 

nel Müdür" aradığınız haberi yer almaktadır. 
Soru 1. Bu ifadenizle Devletin bütün memurlarını itham etmiyor musunuz? 
Soru 2. Devlet Laçka olmuş ise bunun iki yıllık sorumluları arasında değil misiniz? 
Soru 3. Dürüst bürokrat bulamadığınız için mi önemli görevleri vekâletle yürütüyor sunuz? 
Soru 4. Bunun sebebi iktidarlarınız döneminde tecrübeli Beşbinin üzerinde üst düzey bü

rokratı görevden alışınız değil midir? 

— 413 — 



T.B.M.M. B : 28 16.11.1993 0 : 1 

T.C.-
Devlet Bakanlığı 12.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00614 

Türkiye Büyük Millet Mecljsi Başkanlığına 
ligi : 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1795-5699/25592 sayılı yazı. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tara

fımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/1795 esas holü yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

Başbakan Sayın Tansu Çiller, Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun önergesinde sözünü ettiği 
beyanda bulunmamıştır. Böyle bir beyan olmadığından devletin memurlarının itham edilmesi 
de sözkonusu değildir. 

Gerçek olmayan ve mahiyeti araştırılmadan yapılan bir yayına dayanılarak soru önergesi 
verilmesi, denetim mekanizmasının özüne aykırı görülmekte ve denetim mekanizmasını zaafa 
uğratmaktadır. 

Hükümetimizce, kamu yönetiminin düzenlenmesinde münferit olarak bürokratların he
def alınması yerine, devleti daha iyi işletecek reformların yapılması politikası benimsenmiştir. 

Bu nedenle de, görevin asil veya vekil olarak değil, gereği gibi yürütülmesinin sağlanacağı 
bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. . 

49 ve 50 nci Cumhuriyet Hükümetleri dönemlerinde görevleri değiştirilen veya görevin
den alınan bürokrat sayısı, iddia edildiği gibi beşbinin üzerinde olmayıp, 1 200 dolayındadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
8.'— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Murgul-Karadeniz Bakır İşletmeleri

nin çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'mn yazılı cevabı 
(7/1799) 

Türkiye Büyük Millçt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu

susunu delaletlerinize arz ederim. " 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Artvin ili Murgul ilçesinde faaliyet gösteren Karadeniz Bakır işletmeleri, faaliyeti esnasın

da İzabe bacasından bıraktığı SCh (kükürt dioksit) gazı uzun yıllar doğayı tahrip etmiştir. Ya
pılan asit fabrikası da çalıştırılamamıştır. Bugün doğanın tamamen yok olduğu ilçe halkında 
kükürt dioksit gazına bağlı, başta kanser olmak üzere diğer hastalıklarda oldukça önemli mik
tarda artış gözlendiği bilinmektedir. İstihdam sorunu nedeniyle fabrikanın kapatılması isten
memekle birlikte, Murgul halkı gördüğü zararın telafisini beklemektedir. 

Bu nedenle sorularım; 
1. Bakanlığınız çevre ve insana büyük ölçüde zarar veren bu işletme için aldığı ya da ala

cağı tedbirler nelerdir? 
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2. işletmenin doğayı yok etmenin karşılığı olarak yöre halkına (zarar-ziyan) adı altında 
verdiği Günümüz rakamlarıyla oldukça az olan tazminatın arttırılması hususunda girişiminiz 
olacak mı? 

3. Kükürt dioksit gazının insan sağlığına verdiği zarar bilindiği halde gazdan etkilenen 
yöre halkına "Sağlık Tazminatı" ödenmemesi karşısında tedbir alacak misiz? 

4. Murgul halkının "Sağlık Tazminatı" almasını sağlayacak mahkemelere başvuru hakkı
nı teminen çalışmalarınız olacak mı? 

5. Bakanlığınızın K.B.işletmelerine oluşturduğu çevre kirliliğinin bedeli olarak ödettirdiği 
yedi milyon TL. Murgul-Borçka arasında seyreden zehirli ve kirli suyun, insanlara ve hayvan
lara verdiği zarar karşılığında alınan tedbir midir, tnsan sağlığına zarar veren kirliliğin bedelini 
ceza alarak mı devam ettireceksiniz? Bu uygulamadan yöre halkının faydası ne olacaktır açık
lar mısınız? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 12.11.1993 

Çevre Kirliliğini önleme ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : B190ÇKÖ0070002/2436 
Konu : Murgul Bakır İşletmesi hakkındaki şikâyetler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 14.10.1993 tarih ve 25669 sayılı yazınız. 
Murgul ilçesinde faaliyet gösteren, Murgul Bakır tzabe Fabrikasının çevrede meydana ge

tirdiği sorunlara ilişkin tarafımıza gelen yoğun şikâyetler üzerine 17..9.1992 tarihinde Bakanlı
ğımızca oluşturulan teknik heyet yörede incelemeler yaparak teknik rapor hazılamışlardır. Ha
zırlanan rapor Artvin Valiliği, Etibank Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü ve Murgul Belediye Başkanlığına gönderilerek gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak gelen şikâyetler Artvin Valiliğine bildirilmiş olup, sözkonusu yazı 
örnekleri Ek'de gönderilmektedir. (Ek : 1, Ek : 4) 

Ancak tesis hakkında yoğun şikâyetlerin devam etmesi üzerine, Bakanlığımız Karadeniz 
Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğünden gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını istemiş, tedbir 
alınmadığı takdirde Çevre Kanunu çerçevesinde yasal işlemlerin uygulamaya konulacağı bildi
rilmiştir. (Ek : 3) 

Bu meyanda, 24.8.1993 tarih ve 1744-5606 sayılı yazı ile Artvin Valiliğinden tesis hakkın
da bugüne kadar yapılmış çalışmalar ile gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, tedbir alınmamış 
ise Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlemlerin uygulanması ve sonuçtan Bakanlığımıza 
bilgi verilmesi talep edilmiştir. Bu yazımızı takiben Artvin Valiliği konu ile ilgili işlemlerin ya
pılması hususunda Murgul Kaymakamlığına talimat vermiş olup ilgili yazı Ek'de sunulmakta
dır. (Ek : 5) 

Bilahare Artvin Valiliği, 21.10.1993 tarih ve 144 sayılı yazı Ek'inde Murgul Kaymakamlığı
na Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Murgul İşletme Müdürlüğü'nden gönderilen cevabi yazıyı 
da Bakanlığımıza iletmiştir. (Ek : 6) Sözkonusu yazının incelenmesinden de görüleceği üzere, _ 
Karadeniz Bakır İşletmelerinin İzabe ve Asit tesislerinin Ağustos 1992 tarihinde yeniden üreti
me başladığı, ancak tesisin bir yıllık çalışmasından sonra 20.8.1993 tarihinde Asit tesisinin 
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devreden çıkması nedeniyle, tzabe tesislerinin baca gazlarıyla çevreyi kirletmemesi için normal 
çalışma süresi dolmadan 16.9.1993 tarihinde revizyona alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca tesisin 
revizyon süresince her iki ünite ve tüm üniteleriyle yeniden ele alınıp gerekli önlemlerin alına
cağı, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki emisyon sınır değerinin aşılmadan üretim 
yapılacak şekilde hazırlanmasına çalışılacağı ifade edilmektedir. Tesis yetkililerince başlatıldı
ğı ifade edilen revizyon çalışmaları konusundaki gelişmeler Bakanlığımızca sürekli olarak izle
necektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, devlet bankalarına ait lojmanların adedi ve 
kullanım şekillerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı îsmetAttila'mn yazılı ceva
bı (7/1819) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik . 
Başbakanlığınız denetiminde bulunan devlet bankalarının Ankara, İstanbul ve tzmir ille

rindeki lojman olarak kullanılan mülklerin adedi nedir? 
Bunların kullanım şekilleri nasıl belirlenmiştir? 

TC. 
: Maliye Bakanlığı 11.11.1993 

MilK Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.MEG.0.13/3100-901/49217 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 4.10.1993 tarih ve A,01.0.GNS.0.10.00.02-7/1819-5740/26788 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakan'a tevcih edilen ve ta

rafımızdan cevaplandırılması tensip edilen, ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi hakkında ilgili 
kuruluşlarla koordine edilerek hazırlanan cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Başbakanlık denetimindeki Devlet Bankalarının Ankara'da 1 413, İstanbul'da 1 123 ve 
İzmir'de 433 adet olmak üzere toplam 2 969 adet, lojman olarak kullanılan taşınmaz malı bu
lunmaktadır. 

Bu konutların dağılımını ve kulİariım esaslarının belirlenme şeklini gösterir tablo yazımız 
ekinde sunulmuştur. 

. Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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Banka Adı 

I—i 

T.C. Merkez Bankası 

T.C. Ziraat Bankası 

Türkiye Emlak Bankası 

Türkiye Vakıflar Bankası 

Türkiye Halk Bankası 

Sümerbank 

Türkiye İhracat ve Kredi Bankası 

Konutun Bulunduğu Şehir 

Ankara İstanbul İzmir 

181 

313 

477 

63 

398 

434 

62 

216 

105 

59 

31 

87 

110 

, ,, 

Kul 

25 2946 sayılı Kam 
netmeliği dikka 
safirhaneleri Ta 

98 Kamu Konutla 
"Banka Konut 

182 Kamu Konutla 
"Türkiye Emla 
ri Yönetmeliği 

14 "Banka Konut 

62 "Kamu Konutl 

52 "Sümer Holdin 

— Kamu Konutlar 
"Banka Konut 

Toplam 1413 1 123 433 
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10. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Ordu İlinin kalkınmada öncelikli iller kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'-
nin yazılı cevabı (7/1830) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Soru : Ordu ilinin kalkınmada öncelikli il kapsamına alınması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00615 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1830-5757 sayılı yazı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen 7/1830 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmaktadır. 

tilerin gelişmişlik düzeylerinin tespiti ve buna dayalı olarak kalkınmada öncelikli yörele
rin belirlenmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından muhtelif aralıklarla "tilerin Eko
nomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması" yapılmaktadır. 

En son olarak 1991 yılında yapılmış bulunan bu araştırmalarda, itlerin ekonomik ve sos
yal yapısını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ve bunun sonucunda gelişmişliğin sebep 
ve sonucu olarak ortaya çıkan çok sayıda gösterge kullanılmaktadır. Bu araştırmaların sonuç
ları, kalkınmada öncelikli yörelerin belirlenmesine yardımcı olduğu gibi, illerin zaman içeri
sinde gösterdikleri gelişme yönlerinin saptanması açısından da yararlı olmaktadır. 

Bu araştırmalar ve izlenen politikalar temel alınarak, kalkınmada öncelikle yörelerin be
lirlenmesi Bakanlar Kurulu kararlarıyla olmakta, yıl içinde yapılabilecek değişiklikleri Yüksek 
Planlama Kurulu yapmaktadır. 

1991 yılında yapılmış bulunan "illerin Ekonomik ve Sosyal Geilşmişlik Seviyelerinin Tes
piti Araştırması"na göre Ordu tlimiz 73 il içerisinde 51 nci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla 
Ordu İlimize özel bir ilginin gösterilmesi gerekir. Her ne kadar, kalkınmada öncelikli yörelerin 
belirlenmesindeki temel politika, değerlendirmeye ilişkin göstergelerin belirli zaman aralıkları 
ile irdelenerek, gelişme gösteren yörelerin kapsamdan çıkartılması ve yöre sayısının azaltılması 
yönünde ise de, bundan böyle yapılacak değerlendirmelerde Ordu ilimizin dikkate alınacağı * 
tabiîdir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

11. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Belediyesine ait arsaların satışından elde edi
len gelirlerin kullanılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nîn yazılı cevabı 
(7/1870) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
Rize 

Rize Belediyesi 1989 yılından bugüne kadar Belediye'ye ait arsalardan, 
1. Hangi tarihte, kaç m2 ve Metre/Fiyatı Kaçtan, tarihleri, m2'Ieri ve o günkü fiyatları 

ile sattığı arsa miktarları nedir? 
2. Elde edilen gelirle seyyar satıcılar için yapılan dükkânların, seyyar satıcılara değil, parti 

yöneticilerinin de aralarında bulunduğu varlıklı kişiler arasında bölüşüldüğü söylenmekte ve 
bu kişiler 10 milyon ile 60 milyon arasında hava parası alarak başkalarına devrettiği söylen
mektedir. 

a) Dükkânlar kimlere hangi bedelle verilmekte? 
b) Şu anda dükkânları çalıştıranlardan kaç tanesi esas sahibidir? 
c) Halen bu dükkânları çalıştıranların isimleri nelerdir? 
d) Belediyeden dükkân alanlardan şu anda partide görevli olanlar kimlerdir? 
e) Belediyece yine parti yöneticilerine durak tahsis edildiği ve bu kişiler yine hava parası 

ile durakları kullandırdıkları doğru mu? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 16.11.1993 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1053 

Konu : Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1870-5813/26989 

sayılı yazısı. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "Rize Belediyesine ait arsaların satışından elde 

edilen gelirlerin kullanılmasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Rize Valiliğinden 
alınan bilgilerden; 

1. Mart 1989 tarihinden itibaren Rize Belediyesince toplam 16 200.00 m2 arsanın 
3 208.00 m2,sinin borçlarına karşılık SSK Genel Müdürlüğüne, 300.00 m2,sinin PTT Başmü
dürlüğüne, 1 397.00 m2'sinin Belediye işçilerine ait konut kooperatifine 2886 Sayılı Kanunun 
45 inci maddesi gereğince açık artırma suretiyle satıldığı, 

2. Arsa satışlarından elde edilen gelirlerle seyyar satış yerleri yapılmasının söz konusu 
olmadığı, adı geçen yerlerin, encümen kararı ile yapım bedeli verilen kişilerden alınmak sure
tiyle hazırlandığı, müracaat eden seyyar satıcılara ve artan yerlerden de işsizlere bir yıllık kont
ratla kiraya verildiği, siyasî parti farkı gözetilmediği, 

217 adet seyyar barakadan 107 adedinin Gürcistan'dan gelerek bavul ticareti yapanlara 
ücretsiz tahsis edildiği, 

anlaşılmıştır. 
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3. Rize Belediyesince 1989 yılından Eylül 1993 tarihine kadar satılan arsaların birim mJ 

fiyatı, satış tarihi, yüzölçümü ve kimlere satıldığına dair bilgileri gösterir liste Ek : l'de, 
Seyyar satıcılar için yapılan yerlerin kimlere kiraya verildiği ve aylık ücretini gösterir liste 

Ek:2'de, 
sunulmuştur. 
4. Ayrıca adı geçen Valilikçe, ti Trafik Komisyonu kararıyla taksi durak yerlerinin tespit 

edildiği ve karar dahilinde Şoförler Cemiyeti, Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve Vergi Daire
sinden lüzumlu evrakları tamamlayan müracaat sahiplerine tahsis edildiği, Mart 1989 tarihin
den itibaren müracaat eden herkese yer verildiği ve halen 75 adet boş yer olduğu belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

1989 Yılından 18 Eylül 1993 Tarihine Kadar Belediyemizce Satılan Arsa Miktarları Listesi 
Adı Soyadı 

Hüseyin Kabil 
Ahmet Kabil 
Yakup Beşikçi 
\akup Beşikçi 
Yakup Beşikçi 
Ahmet Cengiz ve Hiss. 
Eyüp Kabil-Kamil Sargı 
Ahmet Cengiz ve Hiss. 
Cevdet Varlı ve Hiss. 
Mehmet Yamak ve Hİss. 
İsmet Muta 
Necmettin Kaya 
Hayri Aslan ve Hiss. 
Muharrem Kasap 
Koksal Sevimli ve Hiss. 
Kemal Çolak 
Muharrem Kasap Hiss. 
Hayri Aslan ve Hiss. 
Şükrü Kaya 
Osman Kolçak ve Hiss. 
Canfer Kumbasar ve Hiss. 
Koksal ozan ve Hiss. 
Hasan Morgül ve Hiss. 
Hızır Mürzoğlu 
Yunus Köroğlu 
Mustafa Mercan ve Hiss. 
Ahmet'Kocalı 
Mehmet Kocaman ve Hiss. 

Satış tarihi 

23.5.1989 
23.5.1989 

8.6.1989 
8.6.1989 
8.6.1989 

15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 
15.8.1989 

Birim m' Fiyatı (TL.) 

1 060 000 
1 025 000 

800 000 
800 000 
751 000 

1 605 000 
1 503 000 . 

858 000 
817 000 
784 000 

1 278 500 
1 000000 

722 000 
651000 
973 000 
668 500 
657 600 
685 500 
668 500 
650500 
651 250 
950 000 
897 000 
755 000 
701000 
711 000 
700 500 
721 500 

Toplam satış bedeli (TL.) 

106 000 000 
102500 000 

80 000 000 
80 000 000 
84 750 000 

160 500 000 
187 875 000 
85 800 000 
81 700 000 
78 400 000 

127 850 000 
100 000 000 
72 200 000 
65 100 000 
97 300 000 
66 850 000 
65 760 000 
68 550 000 
66 850 000 
65 050 000 
65 125 000 
95 000 000 
89 700 000 
75 500 000. 
70 100 000 
71 100 000 
70 050 000 
72 150 000 

Yüz ölçüm 

100.00 m2 

100.00 m1 

100.00 m» 
100.00 m1 

112.85 m2 

100.00 m2 

125.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m1 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m2 

100.00 m1 

" 100.00 m2 
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Adı Soyadı 

Papatya Gıda San. . 
Muhittin Aksu ve Hiss. 
Mehmet E Vural ve Hiss. 
Toplu Yatırım Koopt. 
Muharrem Kasap Hiss. 
Ali Rıza Sevimli ve Hiss. 
tsmail Yazıcı 
Fikri Kalça 
Fikri Kalça 
İbrahim Dokumacı Hiss. 
Cevat Tarakçı 
Asnur Turizm A.Ş. 
Asnur Turizm A.Ş. 
Tahsin Dokumacı ve Hiss. 
Yusuf-Sabri Yılmaz 
Yusuf-Sabri Yılmaz 
Yılmaz Kopuz 
Turgut Tarakçı 
P.T.T. Genel Müdürlüğü 
O. Zeki Matarcı 
Sadık Avcı ve Hiss. 
S.S.K. Genel Müdürlüğü 
ibrahim San ve Hiss. 
Hüseyin Atılgan ve Hiss. 
Akif Çolak ve Hiss. 
Mensur ve Eyüp Baş. 
Hamit Delibalta Hiss. 
Hamit Delibalta Hiss. 
ibrahim San ve Hiss. 
Muhittin Bulut Hiss. 
Osman Mete ve Hiss. 
PTT İşletme Genel Müd. 
\akup Akgül ve Hiss. 
Ömer Mete ve Hiss. 
Kerim Aksu ve Hiss. 
S.S. Sözleşenler Kopt. 
F. Nermin Uçak 
Muhammet Mete ve Hiss. 
A. Rıza Sevimli Hiss. 
Yunus Kotiloğlu Hiss. 
Yunus Kotiloğlu Hiss. 

Satış tarihi Dirim m 

23.11.1989 
23.11.1989 
23.11.1989 
23.11.1989 
23.11.1989 
23.11.1989 
23.11.1989 
27.3.1990 
27.3.1990 
13.3.1990 
15.5.1990 
15.5.1990 
15.5.1990 
15.5.1990 
15.5.1990 
15.5.1990 
15.5.1990 
25.9.1990 

25.12.1990 
18.9.1990 
29.1.1991 
5.3.1991 
7.5.1991 
7.5.1991 
7.5.1991 

24.10.1991 
24.10.1991 
24.10.1991 
24.10.1991 
14.11.1991 
14.11.1991 
23.7.1991 
14.11.1991 
14.11.1991 
14.11.1991 
24.10.1991 
26.12.1991 
20.2.1992 
18.2.1992 
18.2.1992 
18.2.1992 

Fiyatı (TL.) 

1 275 000 
1233 000 
1 035 000 
1 386 000 

915 000 
750 000 
778 000 
825 000 

.825 000 
4 380 500 
2 214 300 
3 857 700 
4 315 300 
3 026 100 
2 336 400 
2 767 600 
2 766 500 
2 442 000 
2000 000 

500 000 
7 450 000 
1 775 000 
7006 000 
7 105 000 
5 350 000 
4 816 000 
4 250 000 
4 250 000 
4 230 000 
5 000 000 
4 765 000 
2000 000 
4400 000 
4 400 000 
4 500 000 
1 467 430 

800 000 
5 930 000 
6 050 000 
7 568 000 
7 761 000 

Tbplam «atı? beddi (TL.) 

127 500 000 
123 300 000 
103 500 000 
138 600 000 
91 500 000 
75 000 000 
77 800 000 
74250 000 
74 250 000 

266 903 865 
221 430 000 
385 770 000 
431 530 000 
302 610 000 
233 640 000 
276 760 000 
276 650 000 
244 200 000 

2 400 000 000 
10 768 000 

350 000 000 
5 695 353 750 

756 648 000 
767 340 000 
577 800 000 
520 128 000 
459 000 000 
459 000 000 
456 840 000 
540 000 000 
514 620 000 

3 619 400 000 
475 200 000 
475 200 000 
486 000 000 

2 050 000 000 
102 104 000 
593 000 000 
605 000 000 
756 800 000 
776 100 000 

Yüz ölçüm 

100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
90.00 m 
90.00 m 
60.93 m 

100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 

1 200.00 m 
19.23 m 
46.98 m 

3 208.65 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 

1 809.70 m 
108.00 m 
108.00 m 
108.00 m 

1 397.87 m 
127.63 m 
lOO.OOm 
100.00 m 
100.00 m 
100.00 m 
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Adı Soyadı 

Mehmet Katırcıoğlu 
Hasan Kahraman 
Hasan Kara ve IIiss. 
Yunus îbar ve IIiss. 
Adem Yılmaz 
Koksal Sevimli IIiss. 
Kızılay Genel Mrk. 
Ali Berber ve IIiss. 
Osman Kaptan 
Muhammet Uzun IIiss. 

Satış tarihi 

11.8.1992 
11.8.1992 
11.8.1992 
18.8.1992 

22.10.1992 
7.1.1993 

22.10.1992 
22.7.1993 
19.8.1993 
14.9.1993 

Birim m2 Fiyatı (TL.) 

13 315 000 
8 382 000 
8 907 000 
2 000 000 

13 601 000 
4 010 000 

57 000 
5 000 000 

39 000 000 
9 076 000 

Toplam satış bedeli (TL.) 

1 331 500 000 
838 200 000 
890 700 000 
269 860 000 

1 360 100 000 
3 937 820 000 

22 800 000 
60 000 000 

4 810 041 000 
816 840 000 

Yüz ölçüm 

100.00 m1 

100.00 m2 

100.00 m2 

134.00 m2 

100.00 m2 

982.00 m2 

400.00 m2 

12.00 m2 

110.12 m2 

90.00 m2 

Seyyar Satıcılar tçin Yapılan Yerlerin Listesi 

Sıra No. Hesap No. Adı Soyadı Aylığı (C) 

- 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
, 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

İbrahim Samangül 
Niyazi Usta 
Mehmet Çelik 
tlyas Küçükmustafa 
Mehmet Erbaş 
Ahmet Akpınar 
M. Kemal Şaroğlu 
tsmail Sancaktutan 
Eyüp Topçu 
Yavuz Kopuz 
Mustafa Sarı 
A. Rıza Usta 
Muammer öksöz 
Mehmet Ali Genç 
Dursun Ali Bektaş 
Harun Battal 
Mehmet Karalı 
Şefket Balcı 
Dursun Akın 
Remzi Aslankaya 
Denizer Parlak 
Mustafa Maniplioğlu 
Ahmet Fahrettin Gürel 
Muhammet Necati Balcı 
tsmail Yeniyazıcı 
tsmail Akyıldız 
Hamdullah Kayış 
Selahattin Uğurlu 

200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
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Seyyar Satıcılar tçin Yapılan Yerlerin Listesi 

Sıra No. Hesap No. Adı Soyadı Aylığı (T) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

.39 
40 
41 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

100 
101 N 

109 
no 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

Tacettin Koçan 
Ahmet Harun Gür 
Mustafa Taş 
Mehmet Şen 
Mehmet Kul 
Hasan Yılmaz 
Kadir Baş 
Mustafa Baş 
Ilyas Papaker 
Şaban Balcı 
Şaban Genç 
Halim Aydın 
Muhammet Yılmaz 
Hüseyin Yılmaz 
Harun Feyiz 
Ergül Hacışeker 
Demirhan Burkut 
Telat Tüfekçi 
Ömer Cengiz 
ömerCengiz 
Nurdoğan Koyuncu 
Ekrem Suyabatmaz 
Hilmi Hekim 
Şenal Temiz 
Ahmet Oflu 
Bayram Ali Kavalcı 
Ruhan Mete 
Muammer Dilli 
Ali Topal 
Ahmet Köse 
Fuat Turan 
İbrahim Sarı 
Hasan Alev 
Hüseyin Avni Alev 
Haydar Genç 
ihsan Genç 
Osman Tabak 
Kadir Çetinoğlu 
Şefik Kil 
Mustafa Çekmiş 
Zekeriya Eyüboğlu 

300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 

. 300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
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Hesap No. 

171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 . 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
216 
217 
218 
219 
220 

Adı Soyadı 

Kemal Öztürk 
Adnan Çolak 
Şevket Çolak 
Celal Semiz 
Memuş Semizoğlu 
Keleş Demirci 
Osman Bahri Çolak 
Abdi Agun 
Murat Aşar 
Abdullah Demirkan 
Seyfullah Fırat 
Hayra Sandalcı 
Mustafa Katmer 
Ali ihsan Beyazıt 
Yaşar Ali Beyazıt 
Servet Yenigün 
Ömer Çilli 
Ali Demirci 
Ahmet Zaimoğlu 
Muhsin Bakır 
İbrahim Genç-Ali Atasever 
Bekir Karaman 
Esat Kalça 
Emin Suyabatmaz 
A. Rıza Sarı 
Yaşar Tabak 
Mustafa Güngör 
Mehmet Uzman 
Hakkı Çakır 
Kenan Çolak 
Mustafa Çolak 
Mustafa Çolak 
Birol Feyiz 
D. Ali Saruhan 
Erol Saruhan 
Serap Saruhan 
Zeki Sandalcı 
Genç Ali Sandalcı 
Erkan Topal 
Halil Uzarlı 
Yusuf Berber 

Aylığı (T) 

300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 

, 300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 . 
300 000 
300 000 
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Sıra No. 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

Hesap No. 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 

Adı Soyadı 

Mehmet Sönmez 
Selçuk Kutlu 
Hüseyin Uzun 
Salih Kar 
Haluk Yazıcılar 
Hakkı Can 
Hüseyin tslamoğlu 
Hadiye Altun 
Mustafa Erbaş 
Suat Yılmaz 
Şenal Kopuz 
Ramazan Genç 
Muammer Küçükmustafa 
Cahit Kap 
M. Ali Sili 
Bayram Çilli 
Tahir Uzun 
Ali Koksal tsta 
Lütgi Cüce 
Celal Dilsiz 
Celal Dilsiz 
Ali özgün 

Aylığı (T) 

300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, İSKİ yolsuzluğu ile ilgili olarak yürü
tülen soruşturmaların selamati açısından Adalet Bakanının görevden alınıp alınmayacağına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1875) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması hususunda gereğini arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Hemen hemen bir aydan buyana kamuoyunu meşgul eden tSKt yolsuzluğunda hakların
da soruşturma açılan ve ayrıca ifadelerine başvurulan zatlara siyasî kimlikleri itibariyle farklı 
soruşutrma usulleri uygulanmaktadır. Diğer taraftan tSKt yolsuzluğunun tek sorumlusu ola
rak gösterilen Ergün Göknel'in ilk ifadeleriyle, sonraki ifadeleri arasında çelişkiler bulunmak
tadır. Her ne kadar Ergün Göknel'in ifadeleri kişisel ise de, gerek soruşturmayı yürüten Savcı 
ve gerekse Ergün Göknel'in ifadelerindeki değişiklik kamuoyunda kendilerine Adalet Bakanlı
ğınca bazı teminatların verildiği izlenimini uyandırmaktadır. Zira Adalet Bakanı SHP'lidir. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı SHP'lidir. Ergün Göknel SHP'ye büyük bağışlarda bu
lunmuştur. 
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Olaya adı karışan ve ISKl'den ayda 150 milyon aylık aldığı iddia edilen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay SHP'lidir. SHP Kongrelerinin, özellikle Sayın Erdal İnö
nü'nün Genel Başkan adayı olduğu kongrelerde delegenin İSKİ kaynaklarından finanse edil
diği iddiaları vardır. İSKİ yolsuzluğunun bütün bu boyutlan SHP'nin bütünüyle hadisenin içinde 
olduğu kanaatini kuvvetlendirmektedir. 

Bu denli geniş boyutları bulunan bir yolsuzluk hadisesinin soruşturulmasında Adalet Ba
kanlığı görevinde bir SHP'li bakanın bulunmasındaki sakıncalar ve uygulamadaki siyasî ta
raflılık ve korumacılık ortadadır. 

Soru 1. ' İSKİ yolsuzluğunun tahkikatının ve yargılamasının objektif hukuk kurallarına 
uygun olarak yürütülebilmesini temin açısından, Adalet Bakanı bugüne kadar istifa etmediği
ne göre gerek idari ve gerekse adli soruşturmanın selameti açısından Anayasal yetkilerinizi kul
lanarak Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın görevden alınmasını düşünüyor musunuz? 

Soru 2. SHP'li Adalet Bakanı Bakanlık görevini sürdürdüğü müddetçe soruşturmanın 
bağımsız ve objektif yürütülebileceğine ne kadar inanıyorsunuz? 

Soru 3. Her ne kadar yargı bağımsızlığı var ise de netice itibariyle Cumhuriyet Savcıları
nın ve hâkimlerin de birer Devlet memuru olduğunu düşündünüz mü? 

Soru 4. İSKİ yönetim kurulu başkanı olan ve dolayısıyla yolsuzluk olaylarının içinde 
bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nurettin Sözen kendiliğinden istifa et
mediğine göre en azından soruşturmanın sonuna kadar bu zatı görevden almayı düşünüyor-
musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00619 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 tarihli ve A,01.0.GNS.0.10.00.02-7/1875-5818/26994 sayılı yazı. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tara

fımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/1875 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda verilmektedir. 

Anayasamızın 138 ve 139 uncu maddelerinde mahkemelerin her türlü dış etkiden uzak 
olmaları amacıyla yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlıkları sağlanırken hâkim ve 
savcıların özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle de kişisel bağımsızlık ve güvenceye kavuşturul
malarına özen gösterilmiştir. Ayrıca yine Anayasa'nın 159 uncu maddesinde yürütmeden ve 
yasamadan tamamen bağımsız "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" oluşturularak, hâkim
lerin ve savcıların özlük hakları üzerinde söz söyleme yetkisi bu kurula verilmiştir. 159 uncu 
madde incelendiğinde görüleceği gibi kurulun Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
dışında üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulu'nun, iki asıl ve iki yedek üyesi de Da
nıştay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday için
den Cumhurbaşkanınca dört yıl için seçilmektedir. 

İSKİ olayı yönünden idari soruşturmayla zaten bir ilgisi olmayan, adli soruşturma yö
nünden de yukarıda belirtilen Anayasa ilkeleri doğrultusunda herhangi bir etkilemenin söz ko
nusu plamaycağı bir hukuk düzeninde Adalet Bakanının hangi partiden olduğu büyük bir önem 
taşımamaktadır. Aksi halde her partili Bakan'ın yargıyı kendi partisinin çıkarları doğrultusunda 
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etkilemesi olasılığı gündeme gelir ki bu da yargının bağımsız olmadığının sonucunu doğurur. 
Oysa Anayasamızın belirtilen ilkeleri ve buna dayanılarak yapılan yasal düzenlemeler karşısın
da kamu görevlisi olmakla birlikte diğer devlet memurlarından farklı olarak Anayasal ve yasal 
düzenlemelerle özel bir statüye kavuşturulmuş olan hâkim ve savcıların yürütme erkinden et
kilenmeleri için haklı bir nedenleri bulunmamaktadır. Zira sistemin işleyişi buna engeldir. Bu 
nedenle ortada Adalet Barkanı'nın görevden alınmasını veya istifasını gerektirecek bir durum 
söz konusu değildir. 

Aksi bir anlayış; Adalet Bakanlığı'nın hiçbir siyasi partiye mensup olamayacağı sonucu
nu doğurur ki bu durum ne demokratik parlamenter sistemle ne de Anayasa'nın bugUnkü yü
rürlükteki hükümleri ile bağdaşır. 

Türkiye'de Adalet Bakanlığının hiçbir siyasî partiye mensup olamayacağına ilişkin bir an
layışın bugüne kadar uygulandığı bir döneni de zaten söz konusu olmamıştır. 

İSKİ olayı ile ilgili olarak tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hakkında soruşutr-
ma veya kovuşturma açılması halinde geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar görevden uzak
laştırılması keyfiyeti ise, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca doğrudan doğ
ruya İçişleri Bakanı'nın kişisel takdir ve değerlendirmesine giren bir husustur. Ancak ortada 
soruşturma veya kovuşturmanın selameti açısından bir sakınca görülmediği hallerde bu yetki
nin kullanılmayacağı da tabiidir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

13. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa ili dahilinde görevinden alınan ve 
görev yeri değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1904) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulann Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 
Faruk Saydam 

Manisa 
Sorular : 
1. Kasım 1991 tarihinden buyana Manisa tli dahilinde kaç memur ve müdür görevinden 

alınmış veya yeri değiştirilmiştir? Memurların veya Müdürlerin görevden alınma sebepleri ne
dir? Bunlar hangi yolsuzluk veya usulsüzlük olayına karışmışlardır? 

2. Kasım 1991 tarihinden bu yana görevini sürdüren Müdür varmıdır? Varsa kaç tanedir 
ve hangi görevleri yürütmektedir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 15.11.1993 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : B050İLİ0070001.303.2/6325 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.10.1993 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/1904-5887/27276 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 20.10.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-4012/5338 sayılı yazısı. 
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Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın ilgi (b) yazı ekinde alınan; "Kasım 1991 tari
hinden bu yana Manisa tünde : 

1. Kaç memur ve müdürün görevden alındığı veya yerinin değiştirildiğinin, memur ve mü
dürlerin görevden alınma sebepleri ile bunların hangi yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarına karış
tıklarının, 

2. Kasım 1991 tarihinden bu yana görevini sürdüren müdür varsa adedi ve görevlerinin, 
açıklanmasına" dair yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Kasım 1991 yılından bu yana Manisa da görevini sürdüren, görevden alınan veya görev 
yeri değiştirilen memur yada müdürleri gösterir cetvel ilişikte sunulmuştur. 

2. Manisa Valiliğince, belirtilen bu süre içerisinde hizmet gereği olarak normal yer değiş
tirmelerin dışında her hangi bir tasarruf yapılmamıştır. 

Ancak, ilişik listede belirtildiği üzere görevden alınmalar veya yer değiştirmeler ilgililerin 
bağlı olduğu Bakanlıkça ya soruşturmaya müsteniden veya hizmet sürelerinin dolması veyahut 
da uzun süre aynı görevde kalmış olmaları nedeniyle yapılmıştır. Söz konusu tasarruflar önce
sinde Valilikten herhangi bir görüş de alınmamıştır. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 
•• İçişleri Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İdeal Kuru Pil Fabrikasını satın alan firmaya 
Kalkınma Bankasınca açılan krediye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/1930) 

15.9.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
— Bilecik ili Osmaneli ilçesinde bulunan İdeal Kuru Pil Fabrikasını satın alan Toz Metal 

Firması, Kalkınma Bankasından 50 Milyar TL. kredi almış mıdır? 
— Verilen Kredi yasalara uygun mudur? 
— Kredilerle ilgili prüsedür tamamen uygulanmış mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00747 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nm 8.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1930-5934/27397 

sayılı yazı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 

cevaplandırılması tensip edilen 7/1930 esas nolu yazılı soru önergesinde; Bilecik İli Osmaneli 
ilçesinde bulunan İdeal Kuru Pil Fabrikasını satın alan Toz Metal Firnası'nın Kalkınma Ban
kası'ndan 50 Milyar TL. kredi alıp almadığı sorulmaktadır. Türkiye Kalkınma Bankası'ndan 
alınan bilgilere göre adıgeçen firmaya herhangi bir kredi kullandırılmamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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15. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengiln'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci derecede 
öncelikli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1931) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Soru : Erzurum ili kalkınmada ikinci derecede öncelikli iller arasında yeralmaktadır. İkinci 

derecede öncelikli il olmasına rağmen getirilen teşvikler sonuç vermemiş, özellikle özel sektör 
yörenin kalkınmasına etki yapabilecek düzeyde bölgeye yatırım yapmadığı gibi sermaye göçü 
de devam edegelmiştir. Erzurum Belediyesinin büyükşehir belediyesi statüsüne alınmasıyla ve 
hayat standardı ve diğer bazı vergilerde artışların meydana gelmesiyle birlikte Erzurum cazibe
sini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durumda Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınması zaruridir. 

Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır, varsa Erzurum'un kalkınmada birinci derece
de iller arasına alınması uygulaması ne zaman başlayacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00592 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.10.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1931-5935/27373 sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Sayın Başbakana yönelttiği ve tarafımdan 

cevaplandırılması tensip edilen 7/1931 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda 
sunulmaktadır. 

İllerin gelişmişlik düzeylerinin tespiti ve buna dayalı olarak kalkınmada öncelikli yörele
rin belirlenmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından muhtelif aralıklarla "tilerin Eko
nomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması" yapılmaktadır. 

En son olarak 1991 yılında yapılmış bulunan bu araştırmalarda, illerin ekonomik ve sos
yal yapısını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ve bunun sonucunda gelişmişliğin sebep 
ve sonucu olarak ortaya çıkan çok sayıda gösterge kullanılmaktadır. Bu araştırmaların sonuç
ları, kalkınmada öncelikli yörelerin belirlenmesine yardımcı olduğu gibi, illerin zaman içeri
sinde gösterdikleri gelişme yönlerinin saptanması açısından da yararlı olmaktadır. 

Bu araştırmalar ve izlenen politikalar temel alınarak, kalkınmada öncelikli yörelerin be
lirlenmesi Bakanlar Kurulu Kararlarıyla olmakta, yıl içinde yapılabilecek değişiklikleri Yük
sek Planlama Kurulu yapmaktadır. 

1991 yılında yapılmış bulunan "İller Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti 
Araştırması" na göre Erzurum ilimiz 73 il içerisinde 56 ncı sırada yer almaktadır. Dolayısıyla 
Erzurum'a ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöre olmasına rağmen, gerekli gelişme sağla
namadığından özel bir ilginin gösterilmesi gerekir. Her ne kadar, kalkınmada öncelikli yörele
rin, belirlenmesindeki temel politika, değerlemeye ilişkin göstergelerin belirli zaman aralıkları 
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ile irdelenerek, gelişme gösteren yörelerin kapsamdan çıkartılması ve yöre sayısının azaltılması 
yönünde ise de, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili olarak sürdürülmekte olan yeni araştırma
larda Erzurum ilimizin yeniden değerlendirileceği tabiidir. Bekir Sami Dace 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. D e v I e t B a k a m 

16. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, İstanbul Atatürk Havalimanında yaşa
nan sorunlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1962) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İstanbul Atatürk Hava Limanının dış hatlarda son günlerde gelen ve giden uçaklara nor
mal hizmet verilmediği yolcuların saatlerce yolcu salonlarında bekledikleri ve bu görüntülerin 
Türkiye'yi tanıtımı açısından olumsuz etkiler yaptığı belirtilmektedir. 

1. İstanbul Hava Limanının normal çalışması için ne gibi önlemler almayı düşünüyor sunuz? 
2. Yeni Hava Limanıyla ilgili çalışmalar ne durumda bulunmaktadır? 
3. Turizm yönünden ne gibi kayıplar olmuştur? 

T.C. 
Ulaşürma Bakanlığı 12.11.1993 

Sayı : B.11.0.MÜŞV.0174 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının 11 Ekim 1993 tarih ve 7/1962 sayılı yazılı 

soru önergesi. 
İstanbul Atatürk Hava Limanı'nın mekân ve hizmet yetersizliğine ilişkin soru önergesi 

incelenmiştir. 
Atatürk Hava Limanı giriş katında 22, çıkış katında 24 adet bilgisayarlı pasaport banko

su bulunmakta olup, bunlardan giriş katındakilerden tümü çıkış katındakilerden 16 tanesi de
vamlı, 6 tanesi de yoğunluğun yaşandığı saatlerde takviye olarak çalıştırılmaktadır. 

Hava limanımızda sabah ve akşam saatleri uçak trafiğinin en yoğun olduğu saatler olup, 
özellikle bu saatlerde uçak şirketlerinin aynı anda Chek-ın işlemi yaptığı buralarda yolcu yo
ğunluğu olduğu gibi, bir de yolcu uğurlayıcılarının bu alana rahatlıkla girip çıkmalarından 
dolayı Chek-ın alanında bekleme ve izdiham olduğu gözlenmektedir. 

Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bakanlık İlgili Kuruluşu DHMt Genel 
Müdürlüğü, uçak şirketlerini bu yoğunluğun önlenmesi ve homojenleştirilmesi amacıyla defa-
atle uyarılarda bulunmuş, varış limanlarına iniş saatleri de gözönüne alınarak yolcuların Chek-ın 
işlemlerini yaptırmaları gereken saat ve uçakların kalkışları buna göre ayarlanmaya çalışılmış
tır. Ayrıca, daha önce düzensiz şekilde yolcu taşıyan Charter uçaklarının da belli bir tarife da
hilinde havaalanına inmesi ve zamanında havaalanından hareket etmesi sağlanmıştır. Bakanlı
ğımız girişimleri ile de, bu yoğunluğun olduğu zamanlarda emniyet görevlilerinin takviyesi sağ
lanmıştır. 

Hava Limanı Dış Hatlar Terminali 5 milyon yolcu-yıl kapasitelidir. 1992 yılında yolcu tra
fiği kapasitenin üzerine çıktığından kargo terminalinin 5 000 m2 lik iki modülü, hem gümrük
lü 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 m1 
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ve 3,5 milyon yolcu-yıl kapasiteli bu terminalin 1994 yılı Yaz ve TUrizm Sezonu'na yetiştirilme
si planlanan terminalin ihalesi ikmal edilmiştir. 

Atatürk Hava Limanı'nın 4 üniteden müteşekkil olan mevcut Master Planı'nın kademeli 
olarak yılda 50 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde revize edilmesi konusunda çalışma
lar sürdürülmektedir. 2. Üniteyi teşkil edecek olan yeni Dış Hatlar Terminal binasının Yap-
îşlet-Devret Modeli kapsamında realizesi için ihale ilanına çıkılmış ve çalışmalar hızlandırılmıştır. 

istanbul'a, startejik açıdan ve sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak ikinci bir hava 
alanı ihtiyacı gözönüne alınarak; istanbul'un Anadolu Yakası'na Havaalanı bağlantılı ileri tek
noloji endüstri parkı (tTEP) ve Havaalanı projesi çalışmaları Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
koordinatörlüğünde başlatılmıştır. Bu kapsamda projenin üç ana amacı sözkonusudur. 

ileri teknoloji endüstri parkı (TEKNOPARK): Serbest Bölge olarak tesis edilecek Tekno-
park'ta, ileri teknolojiyi gerektiren sahalarda Savunma Sanayii amaçlı yerli ve yabancı firma
ların faaliyet göstermesi öngörülmektedir. 

Havaalanı : istanbul'un yeni bir Havaalanına olan ihtiyacının da proje ile bütünleştiril
mesi öngörülmüştür. Havaalanının Anadolu Yakası'nda ve Atatürk Hava Limanını tamamla
yıcı 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 DHMt Genel Müdürlüğü'nün de iştirak ettiği çalışmalar ne
ticesinde Kurtköy mevkiinde yer seçimi yapılan projenin Master Plan çalışmaları da tamam
lanmış bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızla, Genel Kurmay Başkanlığı arasında yapılan iş
birliği sonucu istanbul'a bir saatlik mesafede bulunan Çorlu Askerî Meydanı'nın sivil termi
nale kavuşturularak Dış Hat seferlerine de açılması, bu şekilde Atatürk Hava Limanı'nın yü
künün azaltılması planlanmış ve 1994 Turizm sezonundan önce gerçekleştirilmesine çalışıl
maktadır. 

Havaalanında gerçekleşen dışhat yolcu trafiğine ait aşağıdaki bilgilerden anlaşılacağı üze
re; Meydan, dışhat trafiğinde geçmiş yıllara nazaran bir azalma sözkonusu değildir. Bu neden
le Turizm yönünden de Meydandan kaynaklanan bir kayıp sözkonusu değildir. 

Gelen Giden 

1991 1 768 107 1 866 205 
1992 2 586 492 2 680 061 
1993 (İlk 8 Ay) 2 226 689 2 186 603 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin Millet Meclisi içtüzüğünün 96. Maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. ' ' Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

17. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'ih, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Ayaş Vakfına para gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1996) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba-
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kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağı
da belirtilen konuda/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 kurumları ara

sında 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, yönetirdik, tüzük ve kanun de

ğişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş / konu /p ro je /yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nda Ayaş Vakfı'na para gönderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00594 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.11.1993 tarihli ve . 
A.OÎ.O.GNS.0.10.00.02-7/1996-6053/27817 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/1996 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak, 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan, Ayaş ilçe Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'ndan, Ayaş ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 
1991, 1992 ve 1993 yıllarında gönderilen paraların miktarlarına ve konularına göre dağılımı 
aşağıdaki gibidir. „ • „ „ " • ' 

9 . 1991 1992 1993 
X Periyodik aktarma 45 600 000 180 000 000 300 000 000 
-^-Tedavi 18 167 000 .4 436 000 
— Doğal Afet — 11534 000 — 
— Sakat Arabası ..— 8 276 000 — 
— Fakir vatandaşlara muh. yardım (Gı
da, giyecek v.b.) — • 5 500 000 50 000 000 

Toplam 63 767 000 209 746 000 350 000 000 
Toplam Gönderilen ' 623 513 000 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. Bekir Sami Daçe 
-' Devlet Bakanı 

"x Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla İl/İlçe nü
fusu ve gelişmişlik kriterleri gözönünde bulundurularak yapılmaktadır. 
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18. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinççrler'in, Ayaş-Tekke Köyünün telefon santralı ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2007) 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Meh
met Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. ,. M . Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba

kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağı
da belirtilen konuda/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 kurumları ara

sında 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 de

ğişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş / konu / proje / yatırım 
Ayaş Tekke Köyü PTT kabloları çekildi. Telefon santralı verilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.11,1993 

Sayı : B.11.0.MÜŞV.0173 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Diçerlerin'in 27.9.1993 tarih ve 7/2007 sıra 

sayılı yazılı soru önergesi. 
İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Ayaş-Gökler Merkezinde 250 hatlık Elif-1 tipi santral mevcut olup, Tekke Köyü sözkonu

su santraldan beslenmektedir. 
Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. Maddesi gere

ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Kösteben 
Ulaştırma Bakanı 

19. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek 'in, Cumhurbaşkanının hediye ettiği silahlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menieşe'nin yazılı cevabı (7/2050) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki soruların Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 

ederim. ., 
Saygılarımla. 

Melih Gökçek 
Ankara 

1. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demire! Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemin
de toplam kaç silah hediye etmiştir? 

2. Bu silahlar kimlere hediye edilmiştir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01. 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. . ' , . • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :* a) TBMM Başkanlığının 14.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2050-6109/27902 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 gün ve 

B.02.0.KKG/106-4149/5577 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Baş

bakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin 
cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde; 
Milletvekillerine 114, serbest meslek sahiplerine 90 ve Emniyet Teşkilat personeline 30 olmak 
üzere toplam 234 adet silah hadiye etmiştir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

20. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teş
vik Fonundan Çamlıdere Vakfına yardım yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2086) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi-
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len "Ankara 3 üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağı
da belirtilen konuda/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 ara

sında 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 de

ğişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş / konu / proje / yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Çamlıdere Vakfına para gönderilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.11.1993' 

Sayı : B.02.0.006.0/00597 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının' 14.10.1993 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2086-6146/27957 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/2086 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak, 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan, Çamlıdere İlçe Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1991,1992 ve 1993 yıllarında gönderilen paraların miktarla
rına ve konularına göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

1991 1992 1993 

x Periyodik aktarma 38 400 000 1R0 000 000 . 300 000 000 
— Tedavi 3 026 000 — 109 291000 
— Sakat Arabası ~ — 19 548 000 

Toplam 41426 000 180 000 000 428 839 000 
Toplam Gönderilen 650 265 000 

x Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla ti/İlçe nü
fusu ve gelişmişlik kriterleri gözönttnde bulundurularak yapılmaktadır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

21. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlerin'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan Beypazarı Vakfına yardım gönderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2097) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba-
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kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M V e h b i Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçlkda yeralan işlerden aşağı
da belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

1 

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 ara

sında 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 de

ğişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş / konu / proje / yatırım 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmaya Teşvik Fonu'ndan Beypazarı Vakfı*na para gönde

rilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı . . 11.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00599 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.10.1993 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2097-6157/27968 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/2097 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak, 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan, Beypazarı ilçe Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1991, 1992 ve 1993 yıllarında gönderilen paraların miktarla
rına ve konularına göre dağılımı .aşağıdaki gibidir. 

1991 1992 1993 
X Periyodik aktarma 91 200 000 180 000 000 315 264 000 
— Tedavi 56 918 000 — — 
— Doğal Afet — 20 000 000 — 
— Fakir vatandaşlara muh. yard. (ayda , 
giyecek v.b.) — 50 000 000 102 544 000 
— Fakir öğr. muh. yar. (kitap, kırtasiye 
v.b.) — — 90 000 000 
— Fakir vat. barınma yar. — — , 250 000 000 
— Hahcılık-Kilimcilik projesi — 400 000 000 — 

x Periyodik aktarmalar, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım yapılması amacıyla İl/İlçe nü
fusu ve gelişmişlik kriterleri gözönünde bulundurularak yapılmaktadır. 
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1991 1992 1993 

— Arıcılık projesi — 156 410 000 225 000 000 
— 300 kişilik öğrenci yurdu inşaatı 3 776 167 000 1 479 164 000 202 919 000 

Toplam 3 924 285 000 2 .285 574 000 1 185 727 000 
Toplam Gönderilen 7 395 586 000 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

22.— Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlerin'in, Beypazarı-Uruş Belediyesince yaptırı
lan otel ve işyeri inşaatına yardım yapılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente- K 

şe'nin yazılı cevabı (7/2115) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. * 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba

kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağı
da belirtilen konuda/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 kurumları ara
sında 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 de
ğişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş / konu / proje / yatırım 

Beypazarı Uruş Belediyesince yapımına 1987 yılında başlanan ve kaba inşaatı biten otel 
ve işyeri projesinin ikmali için 50 milyon (Ellimilyon) TL. yardım yapılması, 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.11.1993 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1054 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Mehmet 
Vehbi. Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 14.10.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2115-6175/27986 

sayılı yazısı. . 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı İlçesi Uruş Belediye

since yaptırılan otel ve işyeri inşaatına yardım yapılmasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak : 

Bakanlığım bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Fonundan 1987 yılında nüfusu 25 000'in 
altında olan belediyelere proje keşif tutarı 50 000 000.- TL .'sini geçmeyen hizmet ve yatırımla-
nn azami % 70'Iik kısmına yardım yapılmakta idi. 

Bu çerçevede Uruş Belediyesinin keşif bedeli 44 277 982.- TL. tutarında olan otel ve işyeri 
projesine 19.11.1987, 26.1.1988 ve 11.7.1988 tarihlerinde 10 ar milyon TL.'hk Üç dilim halinde 
keşif bedelinin % 70'i olan toplam 30 milyon TL. tutarında yardım yapıldığı ve inşaatın bitiri
lerek hizmete açıldığı Ankara Valiliğinin 1.11,1993 gün ve B04VLK4060700-13-2761 sayılı yazı
sından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

23. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlerin'in, Beypazarı-Kırbaş Kasabası Dükkân 
Projesine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2116) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler „ 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağı
da belirtilen konuda/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 kurumları ara

sında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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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 de
ğişikliklerine ihtiyaç var mıdır?. : ' . 

Sorulan iş / konu / proje / yatırım 
Projesi Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sunulan Beypazarı-Kırbaşı Kasabası Dük

kân Projesi için bakiye 35 Milyon (otozbeşmilyon) TL. verilmesi. 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 16.11.1993 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050.MAH0650002/1052 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Mehmet 
Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 14.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/2116-6176/27987 

sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı İlçesi Kırbası Belediye

si dükkân projesine ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 
Bakanlığım bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Fonundan 1991 yılında nüfusu 50 000'in 

altında olan belediyelere proje keşif tutarı 100 000 000.- TL.'sını geçmeyen hizmet ve yatırımla
rın azami % 70'lik kısmına yardım yapılmakta idi. 

Bu çerçevede Kırbası Belediyesinin keşif bedeli 200 000 000.- TL. olan dükkân projesinin 
100 000 000.- TL.Mık kısmına 5.7.1991 ve 30.9.1991 tarihlerinde 35 er milyondan toplam 70 
milyon TL. yardım yapıldığı ve inşaatın bitirilerek hizmete açıldığı Beybazarı Kaymakamlığı
nın 14.4.1992 gün ve 13-282 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Nahit Menteşe > 
İçişleri Bakanı 

jgg&z 
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Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının, M.K.E.K. ve Savunma Sa
nayii Müsteşarlığı Arasındaki İlişkileri ve Bu Kuruluşların Sorunlarını Tespit Etmek Amacıy
la, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 

Açılmasına İlişkin Önergesi (10/150) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Savunma Sanayii, genel ekonomik yapının bir parçası olarak diğer sektörlerdeki faaliyet

lere benzerlik göstermekle birlikte kendine has bazı farklılıkları ihtiva etmektedir. Bu farklar, 
ileri teknoloji, yüksek kalite, politik etkilere maruz dış pazar ve genellikle tek müşteriye hitap 
eden iç pazar, büyük ve özel yatırımlardır. 

Savunma Sanayii faaliyetlerini tahrik eden kritik unsur "tehtit"tir. Ancak teknolojik ve 
ekonomik şartların müsait olmadığı zeminlerde tamamen millî ihtiyaçlara yönelik olarak ku
rulan savunma sanayiinin, pazar, teknoloji ve kaynak sınırlamaları altında ezildiği görülmektedir. 

Türkiye'nin savunmaya tahsis edebildiği kaynak, yıllık 6 milyar Dolar civarında olup bu
nun personel ve diğer cari harcamalar dışında kalan kısmı 2,5-3 milyar Dolar civarındadır. Acil 
ihtiyaçlar dikkate alındığında kalan miktarın modern savunma sistemlerinin kurulması ve ida
mesi için yeterli olmadığı anlaşılacaktır. 

Bilimsel ve teknolojik'alt yapısı henüz arzulanan seviyeye ulaşamamış olsa dahi, ülkemi
zin sanayileşme ve rekabet gücü açısından komşularından iyi ve bazı AT ülkeleri ile kıyaslana
bilir durumda olduğu; ancak, yüksek teknoloji pazarında bir isim yapamadığı ve dünya ticare
tindeki payının hala çok küçük olduğu malumlarınızdır. 

Türkiye'nin politik hedefleri ordusu ve ihtiyaçları büyük olduğundan, temel Savunma Sa
nayiinin geliştirmesi gereklidir. Bunun için belli bir sanayi alt yapısı vardır. Ancak, yüksek tek
noloji, moderm yönetim teknikleri ve büyük kaynak gerektiren Savunma Sanayii alanında za
afları vardır. Bu zaaflardan kurtularak başta Nato ülkeleri olmak üzere diğer pekçok ülke ara
sında "sürekli alıcı" konumundan çıkılması için gelişen teknolojilere adapte olabilecek, dina
mik ve modern Savunma Sanayii alt yapısı teşekkül ettirilmelidir. 

Savunma Sanayii, geleneksel olarak teknolojinin itici güçlerinden biri ve askerî üstünlük 
ile politik etkinliğin elzem araçlarındandır. Bu bakımdan kâr amacı güdülmeden çeşitli devlet
lerce bu sanayie finaris desteği sağlanmaktadır. 

Ülkemizde Savunma Sanayii denilince akla ilk gelen isim, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumudur. Bu Kurumun çekirdeğini Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan top dökümha
nesi oluşturmuştur. Osmanlı Devleti zamanında kurulan küçük çaplı işletmeler. Kurtuluş Sa
vaşının zaferle sonuçlanmasından sonra Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü bünyesine alın
mış, Kırıkkalede askerî fabrikalar kurulmuştur. 

15 Mart 1950 tarih ve 5591 sayılı Kanunla "Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat, 
araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak ye bu amaçla tesis, personel ve malzemeyi hazır bulun
durmak üzere" Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kurulmuş ve Cumhuriyetin ilanından 
sonra kurulan fabrikalarla 500 yıllık bir geçmişe sahip olan askerî fabrikalar bu kuruma dev-, 
redilmiştir. 



Bir İktisadî Devlet Teşekkülü olan Kurum, "her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, 
makine, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık, verimlilik esaslarını gözönüne ala
rak savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlamak ve ekonomik bir şekilde üretmek 
ve pazarlamak amacı "ile yeniden teşkil edilmiş ve ana statüsü 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 18 fabrika, 2 Müessese, 1 İşletme ve 2 Bölge Müdürlüğü ile 
faaliyette bulunan kurum, temel faaliyet alanı olan "Savunma Sanayii" alanıfida daha esnek, 
daha verimli ve rekabet gücüne sahip bir yapıya kavuşturulmak amacıyla Holdingleşmeye yö
neltilmiştir. 

Kurum bünyesindeki müessese ve fabrikalar, bağlı ortaklık haline dönüştürülürken, 1990 
yılında lağvedilen "Ağır Sanayi ve Otomobil Kurumu"nun bünyesinde bulunan Taksan, Tü-
mosan ve Asil Çelik şirketleri de Kuruma devredilmiştir. 

Bu düzenlemeler neticesinde Kurumun fabrika, müessese ve işletmeleri, faaliyet konuları
na göre, Anpil, Av Fişek. Barutsan, Çelbor, Elsa, Etağ, Çansaş, Hafif Silahsan, Fişeksan, Asil 
Çelik, Taksan, Tümosan, Çeliksan, Elkosan, Hurdasan, Mühimmatsan, Mitrosan ve Pirine-
san Anonim Şirketleri halinde yapılandırılmıştır. 

Diğer taraftan, Kurumun °/o 51'den az hissesine sahip olduğu Nitro-mak, Roketsan, As-
taş, Liman İşletmeleri ve Nakliyat, Tüstaş, Mercedes-Benz Türk, Ortadoğu Teknopark Ano
nim Şirketleri ile RCD Limited Şirketinde İştiraki bulunmaktadır. 

"Rekabetten ari olarak Devlet tekeli içinde güncel teknolojiden uzaklaşmış kaynak" şek
linde nitelendirilen MKE Kurumu 536 torna, 61-freze, 35 planya, 284 taşlama, 235 delici, 185 
pres gibi tezgâhların yanında daha birçok testere, bohrvverk, CNC, NC, kaynak, fırın, tesis, 
hat gibi makine ve teçhizata sahip olup saç tokasından sıhhi tesisat armatürüne; mobilyadan 
parke imalatına; makineli tabancadan çelik konstrüksiyona; çay paketleme makinesindan hid
rolik silindire; pik dökümden tinere; dizel motordan takım tezgâhına; tabancadan otomotiv 
dişlisine; baruttan rokete birbiri ile ilgili veya ilgisiz bir yığın malı imal ederken, bir yandan 
da bünyesindeki fabrika, müessese ve işletmeleri şirketler şeklinde yapılandırmak için emek 
ve zaman harcamış, bu arada çok büyük bir ihmale uğramıştır. 

Kurumun 2,5 Trilyon Liralık sermayesinin 2/3'ü ödenmeyerek darboğaza girmesine sebep 
olunmuş, bu arada 1985 yılından itibaren yurtiçi satışlarda azalma görülmüş, 1985 fiyatlarıyla 
satış 65 Milyar TL.'den 1992 yılı sonunda 48.5 Milyar TL.'ye düşmüştür. Buna karşılık, piyasa 
satışlarında bir miktar artış gözlenmiştir. 

Sipariş üzerine üretim yapan Kurumun, Millî Savunma Bakanlığının siparişlerindeki azalma 
sebebiyle imalat hatlarındaki kapasite kullanım oranı devamlı olarak düşmüş, neticede Kurum 
726 Milyar Lira zarar etmiştir. 

Kurum yatırımlarının finansmanı için gerekli kaynak sağlanmadığından, 1987'den beri an
cak idame yatırımları gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple Kurumun bir çok hattı, kapasite ve 
kalite açısından yeterli veya ekonomik olmamaktadır. 1985 yılında 18 000 olan personel sayısı 
Ağır Sanayi ve Otomobil Kurumundan katılan 2 500 kişiye rağmen 13 000 civarına düşmüş, 
istihdama olan katkısı gittikçe azalmıştır. * * • • . • 
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı fonlarından Kuruma kaynak aktarılması bir yana, Kurmun 
imal edebileceği bazı malların diş pazarlardan tedariki veya inşaat şirketine harp araç ve gereç
lerinin imal ettirilmesi cihetine gidildiği görülmüştür. 

Ülkemiz, kendine has özellikleri ile bir çok uluslararası politik organizasyonun üyesi olup 
teknoloji odakları ile irtibat halinde, planlı, dinamik bir pazarlama ile yeni pazarlar geliştire
bilecek durumdadır. Diğer taraftan bölgede etkinliğini arttırmakta ve bu gayretleri, uluslara
rası camiada takip edilmektedir. Bu hususun gerek komşu, gerekse müttefik bazı ülkelerin eko
nomik veya politik planları ile çelişmesi halinde bazı sınırlamalarla karşılaşması, yani, bedeli
ni vermeye hazır olsa bile istediği silah sistemini alma veya istediği teknolojiyi transfer etme * 
tercihine sahip olmaması mümkündür. , 

Böyle bir sonuçla karşılaşmadan. Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine önem verilmesi, ye
tenekli personel istihdamı, laboratuvar, kompütirize dizayn bürolar ve prototip atölyeler ile 
fabrikaların teçhiz edilmesi, iletişim kolaylığı sağlanması gerekirken; Kurumun, bürokratik iş
lemler içinde boğulduğu, kapasite kullanımının çok düşük olduğu, üst yönetimin kayıtsız ve 
yabancı olduğu gelişigüzel atanan sıradan yöneticilerin üretim sorumluluğunu işçilere aktar
dıkları, kalitesiz ve verimsiz işler sebebiyle Dünyada ve iç pazarda rekabet gücünün tamamen, 
ortadan kalktığı, 22 yaşındaki insanların bağlı ortaklığa "Denetleme Kurulu Üyesi" olarak 
atandığı, görülmüştür. 

Savunma Sanayii alanındaki köklü kuruluş MKE, bu durumdayken, 3238 sayılı Kanunla 
Kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı ne yapmıştır? Bu Müsteşarlık, "emeklemeden yürümeye" 
çalışarak, inşaat şirketine, fabrikası dahi yok iken zırhlı personel taşıyıcısı imal ettirmeye kal
kışmıştır. Diğer taraftan Genel Bütçeye nazaran önemli bir yekûn tutan parasını faize vererek 
gelir elde etmeye çalışmıştır. Kuruluş Kanunu ile verilen "Mevcut Millî Sanayii, Savunma Sa
nayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek" görevini ihmal etmiş; teknoloji transfer 
etmeye çalışırken dışa bağımlı olmamaya özen gösterilmemiştir. 

Savunma Sanayii alanında kâr amacı güdülmemesi, alıcının tek olması, büyük kaynak 
gerektirmesi gözönünealınarak. Millî Savunma ve Millî Ekonomiyi yakından ilgilendiren Sa
vunma Sanayii Müsteşarlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun birlikte ele alınma
sında, personel, kaynak ve zaman israfının önlenmesinde zaruret bulunmaktadır. 

ı 

Bu bakımdan, 23 fabrikada yaklaşık 1 000 çeşit malı üretmeye çalışan, istihdam yaratma
sı gerekirken gittikçe dar boğaza giren Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yapısından, 
yatırımlarından, talep ve kapasite kullanımından, personel ve araştırma-geliştirme politikasın
dan kaynaklanan sorunları ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile olan ilişkileri ve bu Müsteşar
lığın faaliyetleri hakkında Anayasanın 98/3 ve TBMM îç Tüzüğünün 102 ve 103. Maddelerine 
göre Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

M. Sadık Avımdukluoğlu Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale Kırıkkale 

Et hem Kelekçi 
Afyon 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

M. Haluk Müftüler 
Denizli 



Ahmet Neidim 
Sakarya 

İsmail Amasyalı 
Kocaeli 

Mehmet Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Bahattin Şeker 
Bilecik 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! GÜNDEMİ 
28 İNCİ BİRLEŞİM 16 . 11 . 1993 SALI Saat : 15.00 

' 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İliş
kin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1021) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi: 
9.11.1993) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1992 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük. Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu. (5/12) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

3. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 1993 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/13) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

4. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 1993 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/14) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 
1993 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komis
yonu Raporu (5/15) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

. 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı 
iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 
uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/27) 

2. — Siyasî Parti Grup başkanvekilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bay
burt Milletvekili Ülkü Güney, içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Mil
letvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın; Ankara Milletve
kili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının; Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 26 arkadaşı
nın; Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının; Sivas Milletvekili Muhsin 
Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının; 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların 
sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararla
rın tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırma Ko
misyonu Raporu (10/109, 107, 108, 111, 114) (S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1993) - . . " . . 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

I1* — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum- • 
daki ahlakî 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 Şevket 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 Milbtvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığ: iddialarını açıklığa 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 Kânununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

8. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde boılunduğu 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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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS- ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 !03 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis anıştırması 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, içtüzüğün 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 Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasını 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

lına ilişkin önergesi (10/27) 
16. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre-, 

timi, ithali ve dağıtımı Konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 ye 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

22. — Ankara Milletvekili î. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını 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 Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) . 

24. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya 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 Şendiller 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 inergesi (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 Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarım 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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pıt etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin üuergesi (10/48) 

311,— Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının," yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt lışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
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 imi, İçtüzüğün 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 durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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. — Şırnak 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. — SakajUyıa Miüdfcveklii Cevat Ayten ve 24 arkadaşının, sanayıiteşme 
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98, inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

3.9. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdag 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 araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) , 

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

41'. — 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 uyaranca 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 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, Şekerbank'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 araştırmacı açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

47. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili 
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
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 iddialarım 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 Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek .amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 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 genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

52̂  — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın 
Samanpazan Semtindeki Saraçlar Çarşisı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmalına 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, İçtüzüğün 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 sorumlu!ar,ını 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 esnafm karşılaştığı problemlerin tespiti 
ve çözüm yollarının bulunmas,ı amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin öenrgesi (10/79) 

57. — 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 DMci 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.] — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 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 ilişiklin önergesi (10/85) 

6 1 . ' — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmiş teki 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 öğrencilerimiain 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, CHP'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 Milletvekili Tevfi'k 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

65. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskılan araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 'üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

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 Milletvekili Sadi Pehlivanoğlıı ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

68.j — 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 İçinde bulundukları sorunlaıın çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

70. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı-ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli 'bir trafik düzenlemesinin yapılattı'lmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için̂  alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açüma-
sına ilişkin 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, izmir lli'nin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarım 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 (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 Çöplüğündelki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 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 Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 'bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

76.j— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da 
t korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkün olarak Hükümetin sergilediği ta

vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin "önergesi (10/103) 

77. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü 
iddiasını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

78. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, .bölücülük Ve te
rör olayları konusunda "Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 
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79. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile 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 Is'kân Bakanlığınca yapıkm 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 Yazıcıoğiu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal 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) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli-
tikalaun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

844 — 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, tçtü-, 
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) 
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, 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, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 1Ö3 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 Tcpe'nin oğlunun 
kaçııılarak 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 tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 'nci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

97-j —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhnç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya 
biyoıojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/129) 
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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 Milletvekili 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

100. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133) -

101. — Kars Milletvekili Atilla Hun 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. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldın olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunaJbilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/135) 

103. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan 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 Alınak 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 (10/137) 

105. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

106.1 — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynaklan 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. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri-Yük-
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
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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 Altmova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının Ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, içtüzüğün 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 vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

110,— Varı 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) 

' 111. — Siirt 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) 

112. — 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, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

113. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

114. —.Yozgat Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

115. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi' (10/147) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre-Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, "içtüzüğün 102 ve ,103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl-

' masına ilişkin önergesi (10/148) 
117. —• Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meyda

na gelen ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'm ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak 
ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*2. — istanbul Milletvekili Halit 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. — istanbul 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< — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*6. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) * ' • 

*7. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü som önergesi (6/325) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hü-
yüklü Köyü Sağlrkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)-

*9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve 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) • ; ' • ' • • 

*11. — 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. — İstanbul;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. — Karaman 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. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya, ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) • 

23i —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman 
tapulanmasından 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 Bakanından 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 üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

28. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 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 Talahani'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 Yakın'ın, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı ban
kalar tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/444) 

35. — Denizli, Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, 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 Seçkiner'in, Bursa'nm Çekirge Bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 
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38i—İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, îlhami Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin nedeh olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

39̂  — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan «Hayali İh
racat Komisyonu, Sağlar'ı gündemine aldı» başlıklı habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (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. — istanbul 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 ilişkia Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

44. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü
dürü Bozkurt Kunıç'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'ın, 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

48.1 — 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, Karayollarında yapım ve bakım 
işlerinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/465) 

53. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) , 

54| — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*55. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

*56. — Kocaeli Milletvekili iBülent Atasayan'ın,/Adana Belediye Sinyalizasyon 
Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin.İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

*57, — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki' konut inşaatları 
ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/480) 

58. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ay
çiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*59. —'• Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkir Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

60. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Jevrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/485) 

61. —: Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî 'hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

*62. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk,. Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

63. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'din İstaribui 'balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 
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64, — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

65, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılım doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

66, — 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) 

*67. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başar&«ı'ın, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haiberde ortaya atılan iddialara ilişildin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) . 

68. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor» 'başlıklı habere ilişkin (Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) 

69. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) 

70. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/499) 

71.j — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe. Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/500) ' \ 

72. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sanyer-Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanindan sözlü soru önergesi (6/501) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dokülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

74. — izmir 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) 

*75. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan' sözlü soru önergesi (6/503) 
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*76i — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine» ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

*77. — 'Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette 'bulünaeı «İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü som önergesi (6/505) 

78. — 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) 

19i — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

*80. ;— Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline iiişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) <1) ' 

81. — Bayburt Milletvekili 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) 

82. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı id'dtia edilen 'bir 'beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

83. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksiz olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi 
İpekçi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili 'bazı .iddialara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergeisi (6/513) 

86i — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

87.) — İstanbul Milletvekili- Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 
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89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

90. —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) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) ' 

92. — 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) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

94. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) 

96. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

97. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) • 

98. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki 
sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/586) (1) . ' 

99. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

100. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüv 
güne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) 

101. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü* soru önergesi (6/535) 
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102. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

1035 — 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) 

104. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

105. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi -İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

*1Ö6.—Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi inceöz'ün, Amasya İline "entegre et tesisi 
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/589) (1) 

107. — 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) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

109. — 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) 

110. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

l l l j — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

112. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) . ,. 

113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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114. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) , 

115. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M;M. bünyesinde ve
rilen sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
som önergesi (6/560) 

116. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

117. — 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) 

118. -—'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) . 

119. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber 
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/564) , • .. ^ . 

120. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

121. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

.122. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) - . 

123. — 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) 

124. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör ahrm ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/571) 

125. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

126. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel. 
malî protokole ilişkin Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
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127i —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1), 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/574) 

129. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

130. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak si
yaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

.(6/575) 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) " 

132. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/576) 

133. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

135,; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) . m 

136. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

137. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

138. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı. Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

139. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 
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140. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) -

141. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

143i — 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) 

İ44. — 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) 

145. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

146. — 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) 

147. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan 
kadrolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

148. — 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) 

149. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının, bulunduğu, iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

150. — 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) 

1513 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
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152. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

153. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

154. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/597) -

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

156. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp • İlçesi, 
Ağılİı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uça&ları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından-sözlü som önergesi (6/735) (1) 

157. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/599) 

158. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

160. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarüarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) ' ' 

163. — •İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakand&ffi sözlü soru önergesi (6/604) 

164. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 
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165. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

166. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç-
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanındansözlü soru önergesi (6/782) (1) -

1672 — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğa»!gaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

168. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden 
mezun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

169. — İstanbul Milletvekili Algan Hacalöğlu'nun, §ırnafc olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Baişbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

170. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nııı, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında O YAK. inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/607) . • 

171. — Kayseri Milletvekili Seyfi §abin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler .'birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

172. — 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) 

173. — İstanbul Milletvekili. Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verileri 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyderi hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

175i — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, i. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

176. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddüalarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/611) 

177. — 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) 
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178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişikin İçişleri Bakanından sözlü soru önergemi (6/801) (1) 

179. —' İstanbul Milletvekili Halk Duhıankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan iha-
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

İSO. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesü (6/612) 

181. — İstanbul Milletvdkili Halil Orhan iErgüder'in, SSK tarafından 'bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

182. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 

. 183.. — 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) 

184. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca 
satm alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

185. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

186..— istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

. 187. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

188. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

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

190. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, yeni Harman Sigara-
smın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü, soru önergesi (6/622) 

191 j — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 
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192. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841): (1) 

193. — Artvin Milletvekili Süleyman I-Iatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) . . ' . -

194.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

195. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

196. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

197. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul 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) . 

198. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/815) (1) 

199. — 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 (6/816) (1) 

200. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

201. —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) 

202. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) -

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 
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204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

205. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapı 
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)) 

207i — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

209. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

210. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

211. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) 

212. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

213. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni'kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

214. — 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) 

215.' — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

216. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

217. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf'Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 
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218. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişlerıı Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

219. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü-soru önergesi (6/649) . 

221. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ıın, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

222. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

223.Î — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) ... 

224. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (D 

225. —-Elazığ Milletvekili' Ahmet Cemil Tünç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

226. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına, 
ilişkjn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) ' 

227. —~ 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) 

228. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

229. — 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) 

230. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) " " . • • . ' : ' •: 
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23 L — Nevşahir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e, yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

232. — 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) 

233. — 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) 

234. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

235. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

236. — 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) 

237. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştımıa Bakanından sözlü som 
önergesi (6/662) 

238. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

239j — 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) 

240. — 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) 

241. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

242. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/667) 
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243. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Erteldn'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668). 

244. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/669) 

245. — 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) • 

246- — 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) " 

247y — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

248. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nm, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık, Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

249. — 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) • 

250. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve. hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

251. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

253. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'iri, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

254. — Konya .Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, Sımak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

255. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

256. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 
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257. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma 'başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

258. - - İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneregesi (6/682) 

259. — Bolu Milletvekili Ab'bas İnceayan'm, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru örıergesli (6/836) (1) 

260. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleş
mesi» imzalayan 'bir firmaya ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

261.; — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özr.oy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

262. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesli (6/686) 

263. — istanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına.ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) 

264. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Bitlis-Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasma ilişkin1 İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) . 

265. — istanbui Mliiletvekili Halit Dumanlkaya'nın, istanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) , 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

267. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kartal-Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

268. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

269. -.- İstanbul Milletvekili Halit Dumanlan'a'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan döktoriar hakkındaki iddialara ilişiklin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

270. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

271. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) 
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272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün 'bir doktora kiraya veriildiği iddiasına ilişikin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) • 

273. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

274. — Ordu Milletvekili- Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin MMİye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/698) 

275. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

276. - Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) . . . ' • ; ' 

277. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olü«ı nedenlere ilişikin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/70il) 

278. -— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

281. — İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

282. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş.-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

283. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve iKöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

284. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamaların
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

285. — Artvin Milletvekili Sü'leyma«ı. Hatıinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

286. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/710) , 

287. — İstanbul Miilletvefcfi Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişikin MaDiye vç Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 
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288. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zamim başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

289. — 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) 

290. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

291. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık, ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/739) 

293. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit Kö
mürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) . -

294. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

295. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarırun asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

296. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

v . . • 

297. — 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) 

298. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

299. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim, beyannamesindeki, vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 
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301. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

302. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yard.ım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

303. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

304. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751) 

305. —Kahramanmaraş Milletvekili'Hasan Pikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

306. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

307. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) • ' • ' . , - • 

308. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü'soru önergesi (6/755) 

309. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

310. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/757) ; 

311. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde" alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) _ . • 

312. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/759) 

313. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağ
lı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 
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316. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/763) 

317. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) ' 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir dojctora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

321. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

322. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmad,ığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769) 

323. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da 
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

324. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

325. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri' Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

326. — 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) 

327. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) ._ 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin" bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) , 

330. - - 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) ; 
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331. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) ' • . * . , ' • ' • . . . ' 

333. —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) 

334. —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) 

335. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

336. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) „ 

337. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784), 

338. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulufun, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlulularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

339. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

340. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

341. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

342. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

343. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

344. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

345. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim eleman
larınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 
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346. — Şmıak 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) 

347. — 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) 

348. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

349. • — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü sorou önergesi (6/808) 

350. — 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) 

351. — 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) 

352. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

353. — 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) 

354. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

355. — 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) 

356. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

357. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara illişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

358. — 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) (1) . 
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359. — Ankara Milletvekili Mehmet. Vehbi Dinçerler'iıı, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

360. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Öüzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

361.. — 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) 

362. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve'İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

363. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nün, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

364. — Aydın Mülletvekili Cengiz Altınkaya'mn, • Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan-yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

365. — 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) 

366. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve 'Kamulaştırma 
Fonundan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/887) (1) 

367. — 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) . 

368. —>- Kütahya Milletvekili Mustafa"Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

369. — 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) 

370. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Grdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma'Fo
nu'ndan Bartın Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/ivPl) (1) 
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371. —İzmir Milletvekili İlhan Kaya'mn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

372. — 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) 

373. — 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) 

374. — 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) 

375. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

376. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'rmn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

377. — 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) 

378. — 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) 

379. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

380. — 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) 

381. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı di teşkilatlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin. Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesii (6/832) 

382. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) • 
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383. — 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) 

384. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme .ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

385. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân, 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) * 

386. '— İstanbul 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) 

387. —: Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi.(6/928) (1) 

388.— 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) 

389. — 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) 

390. — istanbul Millet vekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonundan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

391. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

392. — 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) 

393. — 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) 

394. — 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) 
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395. — 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) 

396. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

397. — İstanbul Milletvekili Sabri 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) 

398i — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

399. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) _ ' . • - . 

400. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/840) 

401. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

402. — .Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal, Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

403. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/854) 

404 — 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) 

405. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sağ
lık personeline ilişkin Sağlık. Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

406. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrüan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857) 
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407. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki -verilmemesinin nedenin© ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) . . . . . . 

408,. — Manlİsa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manısa-Saruhanh'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği "iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

' 409. — Bilecik Milletvekili Mehmet SevKi'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığ'.na ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

410. — istanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'm, Side'de yaşanan bazı idarî sorunlara 
ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/861) • . - . . - • 

411. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Diklici'nin, Salip-Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından ^sözlü soru önergesi (6/862) 

412 -r Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şaalıurt'a'b bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) • 

413. -— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertugrul. Gazi Türbesi've meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü sora önergesi (6/864) 

414. __ 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) 

415. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevendin, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

416. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, .Yahya.Demirel'in• gckcrbânk'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

417. __. Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, görevden alınan'İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

.418. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

419, _ İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'm, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

420. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar' Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) ' , 

— 46 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

421. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 'bir işadamının SSIC'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/872) 

422. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî ih
racatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ihşlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

423. —• Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Ycrllkaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç: 

ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/8.74) ' 

424. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Ali bey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlide güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/875) ' 

425.; — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapmar Köyü İmamının işkence d!e öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

4261 — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) ' 

427. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som 
önergesi (6/878) ' 

428. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

429. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora,önergesi (6/8S0) 

430. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

431. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

. 432. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met, binası ihtiyacına ilişk-n Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

433. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 
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434. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) ' 

435. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

436. ̂ — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

437. — İstanbul Milletvekili Halil- Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

438. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılmç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

439. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

440. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) ' 

441. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906). 

442. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

443. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/908) 

444. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bîr Dışiş
leri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/909) 

445. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tarafın
dan yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi'(6/910) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun 'Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci. Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hülonünde Kararname ve 
Plan ye BüUçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7,1992) . 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (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
şiklik 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 : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile 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 ile 190 Sayılı Kanım Hükmünde 

Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-

— 49 — 28 inci Birleşim 
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•klnda 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 Üçpınarlâr ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla 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) 

10. —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 Kamu ve Özel Radyo '- Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi 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) 

X 11. —.. 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) 

12. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) 

' • . . > • 

13. —'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) 

14. — 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) 

15. ••— 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
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

' . • .— 50 — ' 
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16. — Konya üvasi 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) 

17. —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 18. — 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) 

: 19. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) . 

20.; — 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) 

21. — İnsan Hakları 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) 

22. — 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) 

23. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları Q/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) 

X 24. — 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 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliği 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) 

— 51 — 
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X 26. —•' Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 27. — 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 28. — 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) 

29̂  — 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) 

ıX 30. — 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 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457).(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32,— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 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) ; 

33. —• 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 34. —• 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) 
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35. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak tçin 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 36. — Hizmet .İlişıosine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
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 37. — 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 38. — 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.1 : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 39. —Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
- (CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının 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 40. — 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 41. — 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 42. — 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 43. — 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) 
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X 44. —Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, 1yi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 45. — 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 46. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma .ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453) 
(S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

48- — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992).- ' • . • ' • ' 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ye Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

51. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve -
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı f 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Say,ılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 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) 

53. — 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) 
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X 54. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında. Değişildik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve- Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

55. — 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) • ' • • • . : 

56. —> Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde
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 57. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

58. — 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) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tiioğlu 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 Teklifi 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) 

60. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

61. — 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) 

62. — 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 
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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) 

63. — 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) 

64. — 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) 

65. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) . 

66. — Tababet ve ^uabatı 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 .; 6.3.1992) 

67. — 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) 

68. — Adıyaman Milletvekili Cçlâl 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) 

69. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiileri 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) 

70. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
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nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — 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) 

.72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

73. — 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) 

74. — Denizli Milletvekili 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) 

75. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
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), 

76. — 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) 

77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ye Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — 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 
tarjhi : 21.9.1992) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 7ek-
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lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

80. — Edirne Millecvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç 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) 

8 1 . — 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) 

82. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
• 1516 Sayılı İstanbul 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) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar 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) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) " 

85. — 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) 

86. — Denizli Millötvökili 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) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orfoon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde .DeğişiMtik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

'-. 88. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 'Maddesi Ge-
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reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S.- Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

89. — 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 tarihî : 5.11:1992) 

90. —• Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

9 1 . — İçel Milletvekili Fevzi Aricı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasîna Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi: 5.11.1992) ' 

92, — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992). 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94/— İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun, İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek--
rik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet' Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkımda Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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 \\ 9.11.1992) -
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98. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirikn sine Dair 
2.7.1992 Tarihti 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) 

99, — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçidi 7 nci Maddesinin İkinci Fıikrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

100. — Eskişehir Milletvekili 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) (jDağıtma tarihli: 7.12.1992) 

101. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye ' Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerier 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 Tünkiye 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 102. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131-, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1.1993) , v 

103. — Şırnalk Milletvekili Mahmut Alınak'ıh, 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

104. — 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) 

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
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ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyon1]an Taponları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi: 26.1.1993) 

106. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihî : 
26.1.1993) 

•108. — 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) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

110. — Şırnak 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) 

111. —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) 

112. — 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) 

113. — 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) 

114. — 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) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S, Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 
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116. — Hatay- Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
Haç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 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) 

118. — 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) 

119. — 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) -

120. —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) 

121. — 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) 

122. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3..1993) 

123. ~ 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 Rapora (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — 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-' 
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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) 

125. — 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, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 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) 

126. — 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) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım. Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(t/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, tskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

131. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi .ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve'Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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X 133. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X134. — Tehlikeli Atıkıajın Sınırlarötcsi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapprları (1/478)'(S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 

X 135. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) ODağıtma tarihi : 9,4.1993) 

136. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arka şadının, 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 137. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun BuTunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu R.aporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 12.4.1993) 

X 138. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Ulusl^arası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun' Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) <S. Sayısı : 331),(Dağıtma tarihi: 12.4.1993) 

139. — Manisa Milietvelkili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Vir Mad.. 
dcsinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — Denizli Milletvekili Nabi Sa'buncu'nım, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi vı Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 30 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı: 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

141. — 2886 Sayılı Devlet 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) 

142. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

143.. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 
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. 146. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel^ Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Telclifi""ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma taritiİY-O&fesfr) '-*'r'* «V-K^KO ^~K (X> 

X 147. — 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) '•*----'-,,:Jş,:%/ti;,*...^^^ 

148. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

149. — 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) 

150. — 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 : 117.1993) 

151i — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaıldırüması 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) 

152. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

.. m — 28 inci Birleşim 
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153. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi: 
9.11.1993) 

154. —• Çorum Milletvekili Cemal- Şalhin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun. 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve' Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işlerj gösterir. 

«>-«• •"•• ™ m a g H > " ® - < 42ssaaw-



Dönem: 19 

T. B. M. M. (S. ..Sayısı 

CumnurbHşkanlığı 1992 Malî Yılı ICesinnesap C 
nulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sek 
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapla 

•Komisyonu Rapora (3/Î02Î) 
Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği 

B.01.0J>ER.OM00.03 
MMD. : 68-11-92/411 

Konu : 1992 "fili kesinhesap cetveli 
N o : 8 7 \ •'.;'••. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ 
1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyar 

lunan Cumhurbaşkanlığı 1992 yılı kesinhesap cetveli, 20 Ocak 1992 tarih 
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı K 
maddesinin 2 nci fıkrası "Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan har 
T.B.M.M. Hesaplan İnceleme Komisyonu tarafmdan, mal yılın sonund 
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tasdik edilen kesinhesap cetvell 
hükmüne göre işlem yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 
. Arz ederim. 

Necdet S 
Cumhurb 

Genel S 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

— S — 

ÖDENEK V E HARCAMAMIN P R O G R A M L A R A DAĞIL 

Prog. ' Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI
LAMAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

47 152 170 000 

2 300 050 000 

49432 220 0)0 

Toplam 
harcama 

45 322 509 000 

1585 264000 

45S07 773GSD 

İptal edilen 
ödenek 

1 829 661 000 

714 786 000 

2544 447GS0 

öd 
h 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367 



İTA AMtRLERt CETVELİ 
(Adi veya Vekil) 

Kuruluşun 
Adı -

CUMHURBAŞKANLIĞI 

BÎRtNCt DERECE tTA AMİRİNtN 

Adı Soyadı 
İşe Başlama 

Tarihi 
Ayrılma 
Tarihi 

M. Kemal Yamak 01.01.1992 Devam ediyor 

Adı S 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367 



Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

— 7 — 

ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIM 

. 

ödenek ' • 
türü A Ç I K L A M A 

1 CARÎ HARCAMALARI (a+b) 
a) PERSONEL GİDERLERİ 
.b) DİĞER CARÎ GİDERLERİ 

2 ITIRIM HARCAMALARI 
3 TRANSFER HARCAMALARI 

BİR ÖNCEKİ YIL UYGULAMASI 

Genel ödenek 
Toplamı 

25881050 000 
18 745 400 000 
7 135 650 000 
2 665 725 000 
1411550 000 

Toplam 
Harcama 

25 408 121000 
18 287 149 500 
7120 971500 
2 664 523 200 
1 121335100 

Yılı İçinde 
Bütçe Başlangıç Eklenen (+) 

ödeneği Düşülen (—) 

33 783 000 000 +13 369 170 000 
20 700 000 000 +11 300 000 000 
13 083 000 000+2 069170 000 

— — ' 
1495 000 000 + 805 050 000 

TOPLAM 29 951325 ı 29 193 979 3C0 35 278-000 0CÖ + 14 174 220 

Türkiye Büyük Millet, Meclisi (S. Sayısı : 36 



DAİRE 
Kurumu 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞI 

Kodu 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
000 

A Ç I K L A M A 

Personel Giderleri 
Yolluklar 
Hizmet Alımları 
Tüketim M. Malz. Al. 
Demirbaş Alımları 
Makine Teç.-ve T. Al. 
YapıTes. Bü. On. Gid. 
Diğer Ödemeler 
Transferler 
özel Ödenek Hare. 

Genel Ödenek 
Toplamı 

18 745 400 000 
417170 000 

2 040 115 000 
4 264 030 000 

414 335 000 
2 665 725 000 

• — -

— 
1 411 550 000 

—' 

Toplam 
Harcama 

18 287149 500 
415 958 000 

2 031 816 000 
4 259 260 300 

413 937 200 
2 664 523 000 

— 
— 

1 121 335 000 
— 

Bütçe Başlangıç 
ödeneği 

Yılı İçinde 
Eklenen (+) 
Düşülen (—) 

20 700 000 000 +11 300 000 000 
511000 000 

4082 000 000 
7 415 000 000 
1 075 000 000 

— 
.. — 

, — 
1495 000 000 

— . 

+ 194 890 000 
+ 129180 000 
+ 1375 850 000 
+ 369250 000 

— 
— 

' — 
+ 805 050 000 

— 

TOPLAM 29 958 325 GÖO 29193 979 300 35 278 000 000 + 14 174 2201 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 36 



Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

9 — 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞI 

Program A Ç I K L A M A 

, Bütçe Yıl İçinde Genel 
Başlangıç Eklenen ( + ) ödenek Toplam 
ödeneği Düşülen (—) Toplam Harcama 

101 GENEL YÖNETİM VE -
DESTEK HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

TOPLAM 

33 783 000 000 +13 369 170 000 47 152 170 000 45 322 509 000 

1 495 000 000 + 805 050 2 300 050 000 1 585 264 000 

35 272 003 GÛÛ +14 174 220 CCO 43 452 220 000 45 907 773 009 

Türkiye Büyük Mille.t Meclisi (S; Sayısı : 36 
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Daire . 'CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

YEL S O N U GENEL ÖDENEK V E HARCAMASININ H A R C A M A KALEML 

Ö D E N E K L E R H 

Harcama Cari "hatırım Transfer Toplam Cari 
Kalemi A Ç I K L A M A' (1) (2) (3) (1+2+3) '• (1) 

110 Aylıklar 6436 532 00 
120 Sözleşmeli Personel Ücreti 7 908 059 00 
130 İşçi Ücreti ^ •-'-"' . — -.• 
140 Sosyal Yardımlar 2 748 923 00 
150 Ek Çalışma Karşılığı v . . . "5 798 194 00 
160 Tazminatlar ve Ödüller ' 6 847 959 00 
170 Ödenekler • 780 000 00 
180 Tedavi yardımı ve eenaze 

giderleri . _ 1037 627 00 
190 Diğer personel giderleri — 

100 PERSONEL GİDERLERİ 
TOPLAMI 32 000ÛOOOOO — — 32 000 000 000 31557 294 00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayışı : 367) 



Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEM 

Ö D E N E K L E R 

Harcama 
Kalemi A Ç I K L A M A £ Cari 

(D 

Yatırım 
(2) 

Transfer 
0) 

Toplam 
(1+2+3) 

Cari 
(D 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

m 
310 

320 
330 

Yurtiçi Geçici Görev 
Yolluklan 
Yurtiçi Sürekli Görev 
Yolluklan 
Yolluk Karşılığı 
Verilen Tazminatlar 
Yurtdışı Geçici 
Görev Yolluklan 
Yurtdışı Sürekli 
Görev Yolluklan 
Tahliye Giderleri 

YOLLUKLAR TOPLAMI 
Müşavir Firma veya 
Kişilere ödemeler 
Ulaştırma Giderleri 
.Taşıma Giderleri 

• 705 8S8CS0 
-

396 374 

36 471 

93 274 

340 Tarifeye Bağlı ödemeler 

TU m m 531115 

1 341528 
33 711 

215 959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Say ı s ı : 36 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

. YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEML 

Ö D E N E K L E R 

Harcama 

Kalemi A Ç I K L A M A 
Cari 

(D 
Yatırım 

(2) 

Transfer 

(3) 

Toplam 
( 1 + 2 + 3 ) 

Cari 

(D 

350 Kiralar 
360 Makine Tec. Demirbaş 

Taşıt Bakım ve Onarım 
370 Bina Küçük Onarımı 
380 1050 Sayılı Kanunun 

48. Maddesi Giderleri 
390 Diğer Hizmet Alımları 

11 096 00 

1922 287 00 
134 490 00 

14 842 00 

300 HİZMET ALIMLARI 
TOPLAMI 

410 Kırtasiye Baskı ve 
Yaym Giderleri 

420 Yakacak Alımları 
430 Akaryakıt ve Yağ. Gid. 
440 Elektrik Su ve Havagazı 

Giderleri 
450 Yiyecek ve Yem Alımları 
460 özel Malzeme Alımları 
470 Savunma Alım ve Giderleri 

4 211 180 000 4 211 İSO 030 3 682 913 00 

1132 463 00 
3 383 385 00 
1537 232 00 

911574 00 

17 005 00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 



Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALE 

Ö D E N E K L E R 
Harcama 
Kalemi A Ç I K L A M A 

Cari 
(D 

"Hatırım 
(2) 

Transfer 
(3) 

Toplam 
(1+2+3) 

Cari 
(D 

480 Temsil, Ağırlama, Tören, 
Fuar ve Tanıtma Giderleri 

490 Diğer Tüketim Mal. ve 
Malzeme Alımları 

853 80 

440 64 

m 
510 
520 
530 

590 

5CÖ 

610 
620 

TÜKETİM MALLARI VE 
MALZ. ALIM. TOPLAMI 
Büro Malzemeleri Alımları 
Büro Makinalan Alımları 
Yan gmdan Korunma 
Malzemeleri Alımları 
Diğer Demirbaş Alımları 

DEMİRBAŞ ALGILARI 
TOPLAMI 
Taşıt Alımları 
Makina Teçhizat 
Alımları ve Büy. On. 

8 7SÖ850 0ÛÖ 

1 444 250 000 

7S0 SSD C0O 8 2751 
152 8 
420 0 

16 5 
685 5 

1444 250 000 1275 0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 



— 14 — 

Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEML 

Harcama 
Kalemi A Ç I K L A M A 

630 Dış Alım Kredilerinin * 
Devredi. Ar. Karşılığı • 

Cari 
(1) 

Ö D E N E K L E 

Yatırım Transfer 
(2) (3) 

R 

Toplam 
(1+2+3) 

Cari 
(i) 

600 MAKİNE TEÇHİZAT VE 
ALIM TOPLAMI 

710. Yapı Tfesis ve Büyük 
Onarım Gid. 

720 . NATO Enfrasrüktürün 
İnşaa ve "Ies. ile Ü. Gid. 

730 Taahhütlerden Devren 
Artıklar Karşılığı 

700 YAPI TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİD. TOP. 

810 Vergi Resim ve Harç. 
$20 Diğer ödül İkramiye ve 

Benzeri ödemeler 
830 Gizli Hizmet Giderleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALE 

Ö D E N E K L E R 

Harcama Cari I t ır ım Transfer Toplam Cari 
Kalemi A Ç I K L A M A (1) (2) (3) (1-1-2+3) (1) 

840 Ulus. Proje. Uzman. 
Memur ve. öğ. Müba. G 

850 Karanti. Alınma ve Em. 
Nezaretin. Bulun. Gid. . 

860 NATO Giderleri 
870 Tablo Heykel ve Eski , 

Eser Al. ile Arke. Gid. 

i£3 DÎĞER ÖDEMELER 
TOPLAMI 

910 Kamulaştırma ve Bina 
Satın alımlan .. * 

920 Kurumlara Katılma 
Pay ve Sermaye'Tes. ^ 

930 iktisadî Transfer ve 
Yardımlar 

940. Malî Transfer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 3 
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Daire . 'CUMHURBAŞKANLIĞI 
- Kurum : — • . . - • • ' - . 

YIL SONU GENEL ÖDENEK V E HARCAMASININ HARCAMA KALEML 

Ö D E N E K L E R H 

Harcama Cari Yatırım Transfer Toplam Cari 
Kalemi A Ç I K L A M A (1) (2) (3) ( 1 + 2 + 3 ) (1) 

.950 Sosyal Transferler • • ' • — ' 
" 960 Borç Ödemeleri — 

900 TRANSFERLER TOPLAMI 2 300.650 000 2300050000 -

_000 Özel Ödenek Harcamalan 

GENEL TOPLAM 47152170 000 • - 2 300 050 000 49 452 220 000 45 322 509 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

T E R T İ P 

lîfîîıîlî! A Ç I K L A M A 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kamını 
Bütçe Kanuni ile Yapılan 

ile M e n Kesinti $ . 
TL TL 

Ek ve Olağanüstü 
Ödenek -

TL. 

1050 S I . 
48. ve 59. Md. 

Gereğince 
TL. 

YILI ÎÇ 

1050S 
83.Ma 
Gereğin 

TL. 
101 GENEL YÖNETİM VE 

DESTEK HİZMETLERİ 
01 GENEL YÖNETİM 

1 
- 0 0 1 Cumhurbaşkanlığı 

100 Personel Giderleri 
170 Ödenekler 

'002 Yönetim Hizmetleri 
100 Personel Giderleri 
110 Aylıklar 
120 Sözleşmeli Per. Üc 
140 Sosyal Yardımlar . 
150 Ek Çalışma Karşılıkları 
160 Tazminatlar 

• İSO Tedavi Yardımı ve . 
Cenaze Giderleri 

33 783 000 000 
21 211 öûö 000 

. 21 211 000 000 
780000000 
780 000 000 
780 000 000 

20 431 000 000 
19920 000 000 

130 830 000 
5 110 000 
5 110 000 

5 110 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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H E S A P C E T V E L İ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 
Geçen Yıldan Yılı İçinde Yılı İçinde İptal 

Devreden Alınan Edilen 
TL. TL. TL. 

_ _ _ . _ • • 

— -' , — _ — 
. — — - • . — • • 

— — — 

— — — • 

_ _ - • _ _ 

• 

•fil Sonu 
Harcamalar 

Toplamı 
(Naklen ödenen 

•fil Sonu veya 
Geoel Ödenek - Emanâe' 

Toplamı Alınan) 
TL. TL 

47 152173W. 43322S89GC3 
327058^.0^ nrnmm 
32 705 890000 32088413 000 

"" 780 000 000 780000000 
780000000 780000000 

7800ÖÖ000 
31925 890 000 31308413 000 
31220009000 30777294000 

6 436 532 000 
7 903 059 000 
2 748 923 000 
5 793 194 000 
6 847 959 000 

1037 627 OÛ0 

İptal Edilecek 
ödenek 

TL. 

1829 651060 
617 477 0C0 
617 477 0C0 
: — 

. _ — 
— ' • 

617 477 000 
442 706 000 

— 
— 
— 
'— 

Türk iye Büyük Millet Meclisi (S. 

Ödenek Dı 
Harcamala 

TL. 

' — 
' — 
— 
— 
— -
— • 

— 
'.— . 

"" 
. . — 

—. 

Sayısı : 3 



Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

T E R T İ P 
-

1 ? M | g 

• - - " ^ " AÇIKLAMA 
. 200 Yolluk 

210 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 
220 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 
240 Yurtdışı Geçici. Görev Yolluğu 

02 DESTEK HİZMETLERİ 
1 

001 Destek Hizmetleri 
300 Hizmet Alımları 

. 320 Ulaştırma Giderleri 
330 Tkşıma Giderleri 
340 Tarifeye Bağlı Ödemeler 

— 350 Kiralar ' 
360 Makine, teçhizat, demirbaş, 

' •, • - taşrt, bakım ve onarımı 
• 370 Bina Küçük Onarımı 

350 Diğer Hizmet Alımları 

• 

Başlangıç ödeneği 

Bütçe Kasara . 
ile Men 

TL 
511 000 000 

12572033 033 
12572000 000 
12572000 000 
4082000000 

Bütçe Katara 
ile Karılan' . Ek ve Olağanüstü 
Kesinti ft Ödenek 

TL TL 
5 110000 —' 

125 720 009 -
. 125 720 000 - ". 

125 720 000 -
40 820 000 • -

: ' . • • . - • 

1050 SI . 
48. ve 59. Md. 

Geregnce 
TL. 

• ' . — . 

- — 
— 
— 

* 

YILI 

1050 
83.M 
Gereğ 

TL 
-

-
-
-
-

T ü r k i y e B ü y ü k Millet Meclisi (S . Sayısı : 367) 



. HESAP CETVELİ 

• . . — - - . _ • • 

• / 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

. Geçen Tfildan Yılı İçinde 
Devreden Alınan . 

TL. TL. 

Yılı İçinde İptal 
Edilen 
TL. 

'• YA Sonu 
Gecdödîç^ 

TftpgTTIl 

: TL 

^ölScsa 
Hâîtîffiîsir' 

(Nsiltn ödîEîs • 
• • • ^ a 

Abıân) 
TL 

IjtslEdifectk 
ödend" 

TL. 

ödîESİD 
Harcamal 

TL. 

705 890 000 

14 446 280 000 
14 446 280 OOO 
14 446 280 000 

4211180 000 

531119 000 
396 374000" 

3S471QQ0r 
93274CÜO. 

13 2340S6G00 
13234096 000 
13 234095 000 
3 682913 000 
1349 528 000 

33 711000 
216 959 000 

11096 000 

174.771000 

1212 184 000 
1212 184 000 
1212184 000 

523 267 000 

1922 287 000 
134490 000 

14 842 OOO 
Türk iye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 
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Başlangıç Ödeneği YILI 

- ' ' . ' ; • • , 

ş . BKçeKsnum. 1Ö50SK. 1050 
J I-a - | İ-a - BKçe Kamım. ile Yapılan Ek ye Ok̂ nOstO 48.w59.Md. 83.M 
I | | ^ | § | | | 1 - ilebilen Kesinti % Ödenek Gereğince Gereğ 

,~;*. " ~~*. AÇIKLAMA . ' • TL TL TL. TL. TL 
400 Tüketim Mal ve Malzeme Alımlan 7 415 000 000 74 150 000 - - -
410 Kırtasiye Baskı ve Yayın Giderleri 
420 Yakacak Alımlan -
430 Akaryakıt, ve Yağ. Gid. 
440 Elektrik Su ve Havagazı Giderleri ' • ' - -

. 460 Özel Malzeme Alımlan 
480 Tenısü, Ağırlama, Tören, 

Fuar ve Tanıtma Gider. . • 
490 Diğer Tüketim Mal ve 

Malzeme Alımlan . . ; 

500 Demirbaş Alımlan 1075 000 000 10 750 000 - - -
510 Büro Malzemeleri Alım. * -
520 Büro Makineleri Alım. 
530 Yangından Korunma 

Malzemeleri'Alımlan 
590 Diğer Demirbaş Alımlan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 

Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

http://48.w59.Md
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HESAP CETVELİ 

-

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 
Geçen Yıldan Yılı içinde Yılı İçinde İptal 

Devreden Alınan Edilen 
TL. TL. TL. 

Yıl Sonu 
Genel ödenek 

Toplamı 
TL. 

Yıl Sonu 
Harcamalar 

Toplamı 
(Naklen ödenen 

veya 
Emanete 
Alınan) 
. TL. 

İptal Edilecek 
ödenek 

TL. 

ödenek Dışı 
Harcamalar 

TL. 

790 850 000 8 276 114 000 
1132 463 000 
3 383 385 000 
1 537 232 000 

911574 000 
17 005 000 

514 736 000 

853 807 000 

1 444 250 000 

440648000 
1275 069 000 

152 858 000 
420 076000 

169 181 000 

16 579 000 
635 556 000 

Tü rk iye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 36 



Daire : C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 
Kurum :'— ' . .-

T E R T İ P 

"._••>. Bâ angıç Ödeneği ; 

-.-• * ' - • • BOçeKanurü 
1 ? I V Bütçe Kanuni ile t̂ptlsn Ek ve Olağanüstü 

I | | f 1 o | 3 İ l " ileMen Kesinü % Ödenek. 
S £ * s Ş « - « ! . s 5 _ . AÇIKLAMA - T L TL TL. 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
MĞITTLAMAYAN TRANSFERLER 1495000000 14950000 -

04 SOSYAL TRANSFERLER 1417000030 14170000 -
3 . 1417 000 000 t 14170 000 - - . 

421 . Memurların ö|le yemeline yardım 442000000 4420000 — 
900 Transferler 442000000 4420000 • • - . 
950 Sosyal Transferler 

' 423 Diğer, dernek, birlik, kurum, kuruluş . . 
ve benzer teşekküllere yardımlar . 975000000. 9750000 -

• 900 Transferler 975 000Ç00 9750 000 . . - " - . . 
950 Sosyal Transferler ' . _ ' ':. 

05 BORÇ ÖDEMELERİ 78 000 OÛO , 7S0 000 -
3 " ' - 78 000 000 780 000 -

521 Personel Giderleri 
Geçen Yıllar Borçlan 20000000 200000 -

900 Transferler . 20000000 200000 -
960 Borç Ödemeleri 

522 Diğer Cari Giderler 
Geçen Yıllar Borçlan 58000000 5S0000 - . v 

Türk iye Büyük Millet Meclisi 

1050 SI. 
48. ve 59. Md. 

Gereğince 
TL. 

— . • 

— 
. — ' • 

— 
— 

. . _ . • — . 

— 

— - • 

— .-' 

— 
—. 

— 
(S. Sayısı : 

YILI 

1050S 
83. M 
Gereğ 

TL 

-
... _ 

— 
-
— 

' ; — 
— 

— 
-

: 
. - . , . ' • -

-

-
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 
Geçen Yıldan Yılı İçinde . Yılı İçinde İptal 

Devreden Alınan Edilen 
TL. TL. T L 

YılSona 
Genel ödenek 

Toplamı 
TL. 

YdSomı 
Harcamalar 

Toplamı 
(Naklen ödenen 

veya 
Emantft 
Ahnan) 

TL. 

İptal Edilecek 
ödenek 

TL. 

ödenek Dış 
Harcamalar 

TL. 

2 SCO 050 OÛÛ 
140283DCCO 
1402 830 000 
437 580 000 
437 580 000 

1535 264CGD' 
762 524 GÎO 
762 524 000 
268 243 000 
268 243 000 
268 243 000 

714 7SSCÜÖ 

640 306 000 
169 332 000 
169 332 000 

565 250 000 
955 250 000 

897 220 CCO 
897 220 000 

494 276 000 
494 276 000 
494 276 400 
822 740 CSO 
822 740 000 

470 974 000 
470 974 000 

74 4SÖGC0 
74 480 000 

69 800 000 
69 800 000 

59 879 000 
59 879 000 
59 879 000 

9 921000 
9 921000 

127 420 000 75 083 000 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

52 337 000 
(S.ySayısı 36 
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Daire : C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I > 
Kurum : — 

T E R T İ P , • • ' • • ; . ' . • • 

Başlangıç Ödeneği \ \ YILI İ 

1050 S 
83. Ma 
Gereğin 

TL. 

900 Transferler ' 58 000 000 580000 - - . -
960 Borç Ödemeleri . 

528 2978 Sayılı Kanun Gereğince 
Yapılacak Ödemeler - - - - - -

900 Transferler - ---":- .";. ' - - -
960 Borç Ödemeleri 

? 

ılıf Jılî i .;• A Ç I K L A M A 

Bütçe Kanunu 
ile Yerilen 

TL 

, Bütçe Kanunu 
ile-Yapılan 
Kesinti $ 

TL 

Ek ve Olağanüstü 
Ödenek 

TL. 

1050 S I / 
48. ve 59. Md. 

Gereğince 
TL, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 



— 27 — 

H E S A P C E T V E L İ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 
Geçen Yıldan 

Devreden 
TL. 

- — 

_ 
— 

Yılı İçinde 
Alınan 

TL. 

— 

— • 

Yılı İçinde İptal 
Edilen 
TL. 

— 

__' 
- * - • 

Yıl Sonu 
Genelödenek 

Toplamı 
TL. 

127 420 000 

700 000 000 
700 000 000 

YüSoraı 
Harcamalar 

Toplamı 
(Naktea ödenen 

veya 
Emânete 
Alınan) 

TL 

75 083 000 
75083 000 

687 7 7 8 0 » 
687778000 
687 778 000 

İptal Edilecek 
ödenek 

TL. 

52 337 000 

12 222 000 
122220C0 

ödenek Dış 
Harcamalar 

TL. 

— 

-' _ 

• — 

T ü r k i y e B ü y ü k Millet Meclisi (S . Sayısı : 3 6 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : — 

T E R T İ P 

lifti!!! 

Başlangıç ödeneği 

A Ç I K L A M A 

Bötçe Kamnı 1050 SL" 
Bûtçs Kananı ile Yapılan Ek ve OiağaoûstO • 48. ve 59. Md. 

ile irilen Kesnü^ Ödenek Geregnce 
TL TL TL TL. 

1Ö5 
83. 
Ger 

T 

101 

900 

A PROGRAMLAR ÎTtBARİYLE . 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ , 33 783 000 000 130 830 000 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 1495 000 000 14 950 000 

TOPLAM 35 278 000 000 145 7S0 000 -

A/l 
A/2 
A/3 

B ÖDENEK TÜRLERİ 
İTİBARİYLE 
CARİ HARCAMALAR . 
YATIRIM HARCAMALARI - -
TRANSFER HARCAMALARI -1 495 000 000 14 950 000 

33 783 000000 130 830 000 

TOPLAM 35 278 000 000 1451® 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 367) 



H E S A P C E T V E L İ ' 
# , , , 1 . . . 

İĞİScaa. 
Haıomahr.. 

ihpiynı . 
(Naiîea ödfâsı 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE -Tül Sonu' w a '••'•'' 
Geçen Yıldan Yılı İçinde Yılı İçinde İptal • Genel ödeatk . '.. Emaae / iptal E t o k ö t e k D ı j 

Devreden Alınan Edilen Toplamı AhısaT) . ödenek Harcamala 
TL. TL. TL. •> TL TL TL. TL. 

- 47152170 02) 45 322 509 '000 1 8 3 60 000' 

- 2300050000 ,1585254000 714785000 
" " • ' • ' r ' 

- 49452220000 46S07773CÖ0 2544447000 

- 47152170000 45 322509.000 1 8 2 661,000 

—" 2300050000 ' 1585254000. 7147K000"' . / 

- 49 452 220000 46907773 000 2544447000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S . Sayısı : 3 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
PROGRAM 

ALT PROGRAM 

FAALİ YET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

DAİRE 

KURU 

Cumhurbaşkanlığı 1992 yılı hizmetleri program bütçe esaslarına uygun olarak 2 program üzerinde 
Hizmetleri" ile "Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler "den oluşan bu iki program için al 
düşülenler dahil), bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcamalar ile iptal edilen ödenekleri gösterir ta 

Program 

a) 101 
b) 900 

TOPLAM 

Alınan Ödenekler 

47 152 170 000 
2 300 050 000 . 

49 452 220 000 

Harcamalar Toplamı 

45 322 509 000 
1 585 264 000 

46 907 773 000 

İptal Edilen ö d 

1 829 6 
714 7 

2 544 44 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinde görüleceği gibi 
a) Cari harcamaları kapsayan ve 01 ile 02 Alt programlarından oluşan 101 (Genel Yönetim ve Des 

lira ödenek alınmış bu miktarın 45 322 509 000 lirası harcanmış ve 1 829 661 000 liralık ödenek de yıl s 
% 96.1 olmuştur. 

b) Transfer harcamalarını kapsayan 900 (Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler) progr 
bu miktarın 1 585 264 000 lirası harcanmış ve kullamlmayan 714 786 000 lirası yıl sonunda iptal edil 

Genel olarak iki program için alınan toplam 49 452 220 000 liralık ödeneğe karşılık 46 907 773 000 
2 544 447 000 liralık ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı °/o 94.9 iptal oram ise % 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜT 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERL 

• ' • • . ~ D A İ 

KUR 

Alınan ödenekler Harcamalar Toplamı İptal Edilen 

Cari Harcamalar 47 152 170 000 45 322 509 000 1 829 
Yatırım Harcamaları — . — — 
Transfer Harcamaları ' 2 300 050 000 1 585 264 000 714 

TOPLAM 49 452 220GOO 4S 907 773 000 2 544 

Tablodaki rakamların tetkikinde Cari Harcamaların % 96.1, Transfer Harcamalarının % 69 o 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367 



GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

ALT PROGRAM 01 GENEL YÖNETİM 

FAALİ YET-PROJE 001 CUMHURBAŞKANLIĞI 
002 YÖNETİM HİZMETLERİ 

BÜTÇE 

DAİRE 

KURUM 

Bu programın Genel Yönetim alt program a) Cumhurbaşkanlığı b) yönetim Hizmetleri faaliyetlerin 
ları kapsamaktadır. * 

a) Cumhurbaşkanlığı faaliyetine yalmz Cumhurbaşkanı ödeneği için ödenek alınmış olup, ödenek 
kalemi düzeyinde aşağıda gösterilmiştir. -

Harcama Bütçe Toplam Harcamalar H 
' Kalemi Açıklama. Ödeneği Ödenek Toplamı O 

100 Personel giderleri 780 000 000 780 000 000 780 000 000 
b) Yönetim Hizmetleri faaliyetleri için alman ödenekler, harcamalar ve oranlar harcama kalem 

Harcama 
Kalemi 

100 
\ 200 

A ç ı k l a m a 
Personel Giderleri 
Yolluklar 

Bütçe 
ödeneği 

19 920 000 000 
505890 000 

Aktarı 
Eklenen 

11 300 000 000 
200 000 000 

çalarla Tnplam H 
Düşülen ödenek 
— 31220 000 000 30 
— 705 890 000 

TOPLAM 20 425 890 000 11500 000 000 — 31925 890 000 31 
1992 yılında personel ve harcırah kanunlarının uygulanmasında bütçe kanunu ile yapılan katsayı ve 

teki bütçe başlangıç ödeneklerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinden 11 500 000 000 lira ödenek 
lira ödeneğin 31 308 413 000 lirası harcanmıştır. Gerçekleşme oram % 98.1 olmuştur. 200 yolluklar har 
tekamül eden 174 771 000 lira tasarruf amacıyla harcanmayarak iptal edilmiştir. - . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 



.GÎDEE KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT PROGRAM 

FAALÎYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

02 DESTEK HİZMETLERİ 

' " . • ' " 

BÜTÇ 

DAİR 

KUR 

Destek Hizmetleri programı; 
Destek Hizmetleri faaliyeti ile Cari Harcamaları karşılamak üzere bütçe ile alman ödenekler, yı 

ödenek toplamı, harcamalar ve oranlar harcama kalemi düzeyinde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

TOPLAM 12 446 230 000 3 030 000'.000 1 030 G00 Gûö 14 446 280 000 1 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinde görüleceği gibi; 
Toplam Î4 446 280 000 lira ödenekten 13 234 096 000 liralık harcama yapılmıştır. Harcama or 

Harcama 
Kalemi 

300 
400 

500 

A ç ı k l a m a 
Hizmet Alımları 
Tüketim Mallan ve 
Malzeme Al. 
Demirbaş Alımları 

Bütçe 
ödeneği 

Aktarmalarla 

Eklenen Düşülen 
Toplam 
ödenek 

4 041 180 000 1 200 000 000 1 030 000 000 4 211 180 000 

7 340 850 000 
1 064250 000 

1 450 000 000 
380 000 000 

8'790 850 000 
1 444 250 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi * (S. Sayısı : 36 



GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

• ALT PROGRAM 

FAALÎYET-PROJE 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLE 
BÜT 

04 SOSYAL TRANSFERLER 
05 BORÇ ÖDEMELERİ 

-

DAİR 

KUR 

Harcama Bütçe 
Kalemi Açıklama ödeneği 

Aktarmalarla 
Eklenen Düşülen 

a) 900-04-3-421-900 
b) 900-04-3-423-900 
c) 900-05-3-521-900 
d) 900-05-3-522-900 
e) 900-05-3,-528-900 

Transferler 
Transferler 
Transferler 
Transferler 
Transferler 

437 580 000 
965 250 000 

19 800 000 
*7 A0(\ rtflrt 

50 000 000 
70 000 000 

700 000 000 

Toplam 
ödenek 
437 580 000 
965 250 000 
69 800 000 

127 420 000 
700 000 000 

TOPLAM 1480 050 000 820 000 000 — 2 300 050 OOO 
a) Bu harcama kaleminden memurların iş günlerindeki öğle yemeği ile nöbetçi ve görevli pers 

akşam yemekleri devlet katkısı olarak 437 580 000 lira ödenek alınmış, bu ödeneğin 268 248 000 l 
oranı ise % 38.7 olmuştur. % 38.7 iptal oranına tekamül eden 169 332 000 lira tasarruf amacıyla 

b) Bu harcama kaleminden bütçe kanunu "R" cetvelindeki açıklama muvacehesinde öğrenimlerind 
muhtaç durumdaki vatandaşlara ve çeşitli okullara yardım yapılmış, alman toplam 965 250 000 lira ödene 
edilen öğrenci sayısı' tasarruf amaayla sınırlı tutularak, toplam ödeneğin % 48.8'ne isabet eden 470 974 0 

c) Bu harcama kalemine toplam 69 800 000 lira ödenek alınmış, bu ödeneğin 59 879 000 lirası 
ise 14.2 olmuştur. 

d) İlgili malî yıl geçtikten sonra gelecek PTT., Elektrik ve Su gibi giderlerin karşılanabilmesi için 
alınmış, 75 083 Ö00 lirası harcanmıştır. Geçen yıla ait ödemelerin tahminlerimizin altında olması sebebi 
lira ödenek harcanmayarak iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı 58.9, iptal oranı ise 41.1 olmuştur. 

/• e) 2978 Sayılı Vergi İadesi Kanunu uyarınca personele yapılan Vergi İadelerini karşılamak üzer 
687 778 000 lirası harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 98.3, iptal oranı ise % 1.7 olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 36 
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YILI İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE 
YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

KURULUŞU : CUMHURBAŞKANLIĞI 

DAİRE 
KODU 

.02' 

D A Î R E A D I 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Yılı İçindeki 
Harcamalar 

46 907 773 000 

H A R 

Mahsup Sü 
Harca 

__ 

GENEL TOPLAM 46 907 773 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367 



Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplannı İnceleme Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Karar No : 2 
Esas No: 2 
Sayı No : 96 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhurbaşkanlığı 1992 Malî Yılı kesin hesaplarım ihtiva eden bu cetvellerin içindekiler incelener 
olup, tç tüzüğümüzün 156 n a maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığ 

Komisyon Başkam 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

Denetçi 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 

C 

Üye 
İsmail Amasyalı 

Kocaeli 

Başkan Vekili 
Sadi Pehlivanoğlu 

Ordu 

Üye 
Mikail Aydemir 

Ağrı 

" ; - • - • 

Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 

Sözcü 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Üye 
Salih Ergün 

İstanbul 

:UHE>-= 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367 



Dönem: 19 Yasama Yılı : 3 

T, B. M. M. (S. Sayısı: 366) 

Türkiye.Büyük Mllet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve 
Aralık 1992 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/12) 

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu 27.10.1993 

Karar No. : 4 
Esas No. : 4 

Sayı: 97 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Lira K. 

Ekim 1992 başında bankada mevcut para 4 033 167 759.— 
Ekim-Kasım-Aralık 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 278 427 673 638.— 

TOPLAM 282 460 841 397.— 
Ekim-Kasım-Aralık 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 276 540 413 458.— 

Ocak 1993 başında bankada mevcut para * 5 920 427 939.— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim-Kasım-Aralık 1992 aylarına ait hesap
ları incelendi; ' . ' . . . 

Ekim 1992 de Ziraat Bankasındaki 4.033.167 759.— TL. mevcudu ile Ekim-Kasım-Aralık 
1992 aylarında hazineden 278 427 673 638.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 282 460 841 397.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 276 540 413 458.— TL. tenzil 
edildikten sonra Ocak 1993 başında Bankadaki kasa mevcudu 5 920 427 939.— TL.'dan ibaret 
olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evralcının birbirine Uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
, Başkan Başkanvekili 

Ahmet Neidim C Sadi Pehlivanoğlu 
Sakarya Ordu 
Sözcü , '. Denetçi 

İsmail Coşar Mustafa Yılmaz 
Çankırı Gaziantep 

Üye Üye 
Mikail Aydemir Zeki Nacitarhan 

Ağrı Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 366) 





Dönem: 19 Yasana® Yılı: 3 

X B. M. M. (S. Sayısı: 365) * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymaıılığııııii Ocak, Şubat w 
Mart 1993 .Aylan Hesabım Ait Türldye Büyük Millet 

Meclisi Hesaplanma İnceleme Koıtsisyoııiî Rapora (S/13) 

Y.B.M.M. HesaplanEII îıtccleni&e Koınisyorcıı Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarım inceleme Komisyonu 27.10.1993 

Karar No. : 5 
Esas Na : 5 

Sayı: 97 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Lira K. 

Ocak 1993 başında bankada mevcut para 5 920 427 939.— 
Ocak-Şubat-Mart 1993 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 321 166 385 017.— 

; . . _ 
TOPLAM 327 086 812 956.— 

Ocak-Şubat-Mart 1993 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 326 170 091 861.— 

Nisan 1993 başında bankada mevcut para 916 721 095.— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak-Şubat-Mart 1993 aylarına ait hesapla
rı1 incelendi; 

Ocak 1993 de Ziraat Bankasındaki 5 920 427 939.— TL. mevcudu ile Ocak-Şubat-Mart 
1993 aylarında hazineden 321 166 385 017.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatınlan meblağ 
cem'an 327 086 812 956.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 326 170 091 861.— TL. tenzil 
edildikten sonra Nisan 1993 başında Bankadaki kasa mevcudu 916 721 095.— TL.'dan ibaret 
olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili 

Ahmet Neidim C. Sadi Pehlivanoğlu 
Sakarya . Ordu 
Sözcü Denetçi 

İsmail Coşar Mustafa Yılmaz 
Çankırı Gaziantep 

Üye Üye 
Mikail Aydemir Zeki Nacitarhan 

Ağrı , Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 365) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 364) 

ve. 
Haziran 1993 Aylan Hesabıma Ait Türkiye 
Meclisi Hesaplanın İnceleme Komisyonu Rapora (S/14) 

T.B.M.M. Hesaplannı İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
T.BM.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu . 27.10.1993 

Karar No. : 6 
Esas No. : 6 

Sayı : 97 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Lira K. 

Nisan 1993 başında bankada mevcut para 916 721095.— 
Nîsan-Mayıs-Haziran 1993 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 424 716 827 482.— 

TOPLAM 425 633 548 577.— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1993 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 416 436 610 373.— 

Temmuz 1993 başında bankada mevcut para 9 196 938 204.— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan-Mayıs-Haziran 1993 aylarına ait he
sapları incelendi; 

Nisan 1993 de Ziraat Bankasındaki 916 721 095.— TL. mevcudu ile Nisan-Mayıs-Haziran 
1993 aylarında hazineden 424 716 827 482.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 425 633 548 577.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 416 436 610 373.— TL. tenzil 
edildikten sonra Temmuz 1993 başında Bankadaki kasa mevcudu 9 196 938 204.— TL.'dan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili 

Ahmet Neidim C Sadi Pehlivanoğlu 
Sakarya Ordu 
Sözcü Denetçi 

İsmail Coşar Mustafa Yılmaz 
Çankırı Gaziantep 

Üye Üye 
Mi kail Aydemir Zeki Nacitarhan 

Ağrı Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 364) 





Dönesa : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayışa 2 363) 

Türidye Büyük Miîkf Meclisâ'Saymanlığııuıı Temmuz, Ağustos 
-w Eyliİ 1993 Aylen Hesabına .Ait Türkiye Büyük .-Millet' 
Meclisi Hesaplarımı İnceleme Komisyonu Raporu (5/15) 

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.MM. Hesaplarını İnceleme Komisyonu 27.10.1993 

Karar No. : 7 
Esas No. : 7 -

Sayı : 97 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Lira K. 

Temmuz 1993 başında bankada mevcut para 
Temmuz-Ağustos-Eylül.1993 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

TOPLAM 
TkmmuzTAgustos-Eylül 1993 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

Ekim 1993 başında bankada mevcut para 1 445 208 412.— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz-Ağustos-Eylül 1993 aylarına ait he
sapları incelendi; 

Temmuz 1993 de Ziraat Bankasındaki 9 196 938 204.— TL. mevcudu ile Temmuz-Ağustos-
Eylül 1993 aylarında hazineden 368 424 222 895.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ cem'an 377 621 161 099.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 376 175 952 687.— TL. 
tenzil edildikten sonra Ekim 1993 başında Bankadaki kasa mevcudu 1 445 208 412.— TL.'dan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili 

Ahmet Neidim , C Sadi Pehlivanoğlu 
Sakarya Ordu 
Sözcü Denetçi 

İsmail Coşar Mustafa Yılmaz 
Çankırı Gaziantep 

Üye Üye 
Mi kail Aydemir Zeki Nacitarhan 

Ağrı Kars 

9 196 938 204.— 
368 424 222 895.— 
377 621 161 099.— 
376 175 952 687.— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 363) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. ,B. M. M. (S, Sayısı: 369) 

2 Temime 1993 Günü Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Se
bep ve Sorumluları île Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıka
rılması ve Maddî ZararlarınTespiti Amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştır

ması Komisyonu Raporu (10/107, 108, 109, 111, 114) 

3.7.1993 

i TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta cereyan eden ve 40'a yakın vatandaşımızın ölümü ile 

sonuçlanan olayların nedenleri, açmış olduğu yaraların sarılması, sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. Saygılarımızla. 

GEREKÇE 

1 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal'ı anmak için yapılan geleneksel toplantıdaki konuş
malar bahane edilerek Cuma Namazı sonrası, bazı güçler tarafından yönlendirildiği açık olan 
kişilerin saatler süren ve güvenlik güçleri tarafından yeterince müdahale edilmeyen hezeyanları 
sonrası, akşam saatlerinde Madımak Otelini yakmaları sonucu 40'a yakın insanımızın öldü
rülmeleri, insan canına duyarlı tüm insanlarımızı yasa boğmuştur. 

Son iki yıldır, bir çok Cuma Namazı sonrası ortaya çıkan lâik cumhuriyet karşıtı görüntü
ler, ne yazıkki bu defa kana bulanmıştır. 

Düşünce, anlatım ve inanç özgürlükleri demokrasilerin temel noktalarıdır. Parlamenter 
sistemlerin varlık nedenleridir. 

Ne yazıkki, toplumda derin yaralar açan, dünün etnik kökenli katliamlarını anımsatan 
./ 

Sivas olayını, bazı yetkililer ve siyasetçiler hafife almışlar, yanlış teşhisler koymuşlar; kapalı, 
izinli meşru toplantıda özgürce ortaya konan bazı düşünceleri katliama neden olarak ortaya 
koymuşlardır. Bu çok sakat, çok yanlış demokrasimizi yaralayacak, toplumda inanç ve etnik 
köken farklılıklarına dayalı bölünmelerine neden olacak çok sorumsuz bir tavırdır, 

Hükümetin olayların bastırıılmastnda basiretsiz davrandığı yetersiz kaldığı anlaşılmakta
dır. Hükümetin bu tavrı benzeri olayların yarında tekrarlanmasının zeminini oluşurabileceğini 
düşünüyoruz. Bu nedenlerle Meclis araştırması ile gerçeklerin ortaya çıkarılmasını zorunlu gö
rüyoruz. 
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H. Uluç Gür kan 
Ankara 

Fuat Çay 
Hatay 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

M. îstemihan Talay 
tçel 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Adnan Keskin 
Denizli 

AtillaHun 
Kars 

İbrahim özdiş 
Adana 

Veli Aksoy 
tzmir 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sivas İlimizde halk edebiyatımızın büyük ozanlarından Pir Sultan Abdal için düzenlenen 
şenliklere katılan ülkemizin değerli yazarlarının, ozanlarının, çeşitli dallardaki sanatkârlarının 
ve birçok yurttaşımızın Türkiye'yi kapkara bir rejime sürüklemek ve Cumhuriyetin getirdiği 
laik, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yönetim biçimini değiştirmek isteyen güç
lerce hunhar bir biçimde öldürülmüş ya da yaralanmış olması Cumhuriyet tarihimizin en va
him olaylarından bindir. 

Devletimizin temel rejimini çok yakından ilgilendiren bu ve buna benzer olayların bir da
ha olmaması, bu olayları tertipleyenlerin hak ettikleri cezalara en seri şekilde çarptırılmaları 
ve yeni olayları tertiplemelerine meydan verilmemesi, konuya Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
el koyması ve olayın bütün boyutlarının araştırılması ve hiçbir kimsenin de kayırılmamasınm 
sağlanması zorunlu görülmektedir. / 

Olay günü ayrıca Atatürk anıtına da saldırılarda bulunulmuş ve Pir Sultan Abdal heykeli 
iddiaya göre Ankara'dan verilen emirle sökülmüştür. 

Bu itibarla olayın bütün boyutlarıyla incelenmesini, Cumhuriyet rejiminin karşı karşıya 
bulunduğu tehlikelerden arındırılarak korunmasını, olayda zarar gören yurttaşlarımızın mad
dî zararlarının tespit edilerek karşılanmasını, olaya sebebiyet veren kişi ve odaklarla ihmali bu
lunanların tespitinin sağlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
5.7.1993 
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Ali Dinçer 
Ankara 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

îrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Hasan Akyol 
Bartın 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Faik Alt un 
Antalya 

Haydar Oymak 
Amasya 
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Kamer Genç 
Tunceli 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Ural Köklü 
Uşak 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

Atilla Mutman 
İzmir 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Timurçin Savaş 
Adana 

Erdal Koyuncu 
Siirt 

Fahri Gündüz 
Uşak -

Ali 

Ali Uyar 
Hatay 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Muzaffer Arı/can 
Mardin 

ibrahim Gürsoy 
İstanbul 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Cemal Şahin 
Çorum 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Güler İleri 
Tokat 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Ender Karagül 
Uşak 

İbrahim Tutu 
Erzincan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olaylar milletimizi derinden üzmüştür. Mil
letçe bir daha karşılaşmamayı temenni ettiğimiz bu müessif olaylann sebep, saik ve sorumlula
rı ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması amacıyla İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz . 

Tlırhan Tayan 
DYP Grup Bşk. V. 

Ülkü Güney 
ANAP Grup Bşk. V. 

Aydın Güven Gürkan 
SHP Grup Bşk. V. 

Şevket Kazan Uluç Gürkan 
RP Grup Bşk. V. CHP Grup Bşk. V. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Egemen sınıflar tarih boyunca mezhepsel çelişkiler yaratarak, halkı alevi - sunni diye ayı

rarak çatışmalar çıkarmaya çalışmışlardır. Pir Sultan Abdal'ı Sivas caddelerinde astıran Sivas 
Valisi Hızır Paşa zihniyeti her zaman olmuştur. Omarilı Tarihi boyunca onlarca alevi katliamı 
olmuştur. Kuyucu Murat Paşa, onbinlerce alevi vatandaşı sağ sağ kuyulara doldurup öldürdü
ğü için "Kuyucu" lakabını almıştır. 
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Cumhuriyet döneminde alevi vatandaşlara yönelik saldırılar periyodik olarak devam et
miştir. Kahramanmaraş, Malatya, Çorum olaylarında yüzlerce alevi vatandaş yaşamını yitirmiştir. 

Son Sivas olayları; ülkemizde gelinen noktayı göstermesi açısından ibret verici bir durumdur. 
Sivas'ta insanlığa karşı suç işlenmiştir, kültüre karşı suç işlenmiştir. Bu işlenen suçta dev

letin kusuru vardır, payı vardır. 
Aziz Nesin bahane edilerek bi alevi-sunni çatışması çıkarılmak istenmiş, çoğu seçkin olan 

yazar, sanatçı 36 insanımız katledilmiştir. ; 
Olayların örgütlü ve planlı bir şekilde çıkarıldığı, fanatik militanların daha Önceden çevre 

illerden getirildiği söylentileri yaygındır. 
2 Temmuz 1993 günü camiden çıkan 400-500 kişilik fanatik grubun taşkınlıklarına göz 

yumulmuş, olayların büyümesine seyirci kalınmıştır. 
Devlet yetkilileri, Pir Sultan Abdal heykelinin sökülmesine izin vererek, Pir Sultan Abdal 

gibi kültürümüze mal olmuş bir halk ozanının manevî şahsiyetinin rencide edilmesi fanatik 
grubun esas emellerine ortak olmuşlardır. Orada sürüklenen Pir Sultan Abdal'ın heykeli değil, 
Anadolu kültürüdür, evrensel kültürdür. . , , 

Sivas Belediye Başkanı, Sivas Valisi, Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı görevlerini 
yerine getirmemiş, sorumluluk ve vebal altındadırlar. 

paha geçen gün Van'da bir otelin yakılması sonucu 15 vatandaşımız hayatını kayıp eder
ken, arkasından Sivas olaylarının yaşanması ister istemez insanın aklına çeşitli sorular getir
mektedir. , 

özel bir televizyon kanalına çıkarılan cami imamı, 60 milyon insanın gözlerinin içine ba
karak alevi vatandaşarımız için "sapık insanlar" demesi, diyebilme cesaretini göstermesi 20 
milyonluk alevi vatandaşlarımıza hakaret değil midir, tahrik değil midir? 

Aziz Nesin'in konuşması, tahrik olarak gösterilmektedir. Cami imamının televizyonda yap
tığı konuşma, Pir Sultan Abdal gibi insanlığa mal olmuş bir halk ozanının heykelinin sürük
lenmesi alevi vatandaşı rencide ve tahrik etmiyor mu? 

Sivas olayları, laik, demokratik, çağdaşlık iddiasında olan Türkiye için şansızlıktır. Tür
kiye'nin insan Hakları konusundaki saygınlığı yurt ve dünyada tartışıldığı bir dönemde, 36 
insanımızın katledilmesi Türkiye'nin tnsan Hakları konusundaki saygınlığını kuşkuya düşür
müştür. Şehit olan insanların çoğu bilim adamıdır, sanatçıdır, yazardır. Türkiye'nin seçkin in
sanlarıdır. ' 

1992 Nevroz kutlamalarında sadece halay çeken insanların Üzerine panzerler sürülerek, 
silahlar sıkılarak yüze yakın insan öldürülürken, Sivas olaylarında fanatik gruba su bile sıkıl-
mamıştır. 

Devlet olaylara seyirci kalmıştır, göz yummuştur. 
Sorumlular ortaya çıkarılmalı, en ağır cezaya çarptırılmalıdır. 
Sivas olaylarında hayatını kaybeden çoğu sanatçı, bilim adamı ve yazar olan 36 vatanda- . 

şın katillerinin bulunması, suçlu ve sorumlu olan yetkililerin tespiti için Anayasanın 98, TBMM 
iç tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

• * ' , • • 5.7.1993 
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Muzaffer Demir 
Muş 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Sırrı Sakık 
Muş 

Selim Sadak 
Şırnak 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Ahmet Türk 
Mardin 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Naif Güneş 
Siirt 

Nizamettin Tbğuç 
Batman. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sivas'ta meydana gelen ve 40'a yakın vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili 
olarak İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılması için gereğini arz 
ederiz. J 

Gerekçe : Olayda 40'a yakın vatandaşımız ölmüştür. Olayların devam etme ve yayılma is
tidadı hala mümkün ve muhtemel gözükmektedir. Olaylar her türlü provakasyona müsait olup 
bir mezhep çatışmasına, millî birliği tehdit eden boyutlara ulaşabilir. 

Bir yandan Güney Doğu ve diğer bölgelerimizde terörist eylemler sürerken öte yandan bu 
olayların oluşması ciddiyetle üzerinde durulması, sebeplerinin, faillerinin, tahrikçilerinin tes
pit edilmesi, gerekli karar ve tedbirlerin alınması son derece önemlidir. . 

Bu nedenle talebimizin öncelikle ele alınması ve işleme konulması için gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Muhsin Yaucıoğlu 
Sivas 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

İsmet Gür-
Aksaray 

Musa Demirci 
Sivas 

Recep Kırış 
Kahramanmaraş 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 
Ahmet özdemir 

Tokat 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya 

•' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 
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Sivas Olayları İle İlgili (10/107, 108, 109, 111, 114) Esas Numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayı : •A.Ol.İGEÇ. 10/107, 108, 109, 111, 114 

Konu : Raporun verilmesi hakkında. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde 248 
sayılı Kararı ile kurulan 10/107, 108, 109, 111, 114 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nu görevini tamamlamış, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanan rapor ilişikte su
nulmuştur. ı 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Komisyon Başkanı 

RAPOR 

Konu : 
Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi ve Cum

huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Baybyurt Milletve
kili Ülkü Güney, tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 
Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların 
sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çakarılması, Ankara Milletvekili Ali Dinçer 
ve 16 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çı
karılması, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 26 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların 
incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarının ve sorumluların tespiti, Sivas 
Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların araştırılma
sı, Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların so
rumlularının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzeri
ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde alınan 
248 sayılı Karar. 

GİRİŞ : 

1. Komisyonun Kuruluşu ve Üye Seçimi : 

Komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.7.1993 tarihli 123 üncü 
Birleşiminde alınan 248 sayılı Karar üzerine kurulmuş; sözkonusu karar da 2 Temmuz 1993 
günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya 
çıkarılması ve maddî zararların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması yapılmasına, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 
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bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, görev süresinin, Komisyoynun 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 15 gün olmasına ve 
gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine karar verilmiştir. Genel Kurulun 8.7.1993 
tarihli 125 inci Birleşiminde de Komisyona üye seçimi yapılmıştır. 

2. Komisyonun Çalışmaları : 
8.7.1993 günü toplanan Komisyoynumuz görev bölümü yaparak, aynı gün aldığı kararla 

2 Temmuz 1993 tarihli olayları incelemek ve araştırmak maksadıyla Sivas'a gitmeye karar ver
miştir. 

12-15.7.1993 tarihlerinde 11 kişilik heyetle Sivas'ta aralıksız ve yoğun incelemeler yapan 
komisyon buradaki incelemeleri esnasında; Vilâyet, Sivas'taki bütün siyasi partilerin il baş
kanları, Sivas meslek kuruluşları, odalar ve sendika temsilcileri, Sivas Belediye Başkanı, Sivas 
mahalli basın sahipleri, Emniyet ve diğer kamu görevlileri, Sivas Müftüsü, Kültür Müdürü, 
Millî Eğitim Müdürü, Cumhuriyet Başsavcısı, Sivas merkez mahalle muhtarları, Tugay Komu
tanlığı ve çok sayıda Sivas'tı vatandaş ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır. 

Sivas'ta bir basın toplantısı düzenleyen Komisyonumuz, incelemelerine devam etmek üze
re Ankara'ya dönmüş; Parlamento'da kendisine ayrılan salonda yaptığı toplantılarda Sivas es
ki Valisini, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenliklerini düzenleyenlerden ve olay esnasında otelde 
bulunanlardan bazı kişileri ve Emniyet eski Genel Müdürünü dinlemiştir. . 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişlerince yapılan soruşturma dosyayarını, olaylar es
nasındaki telsiz konuşmalarının bant çözümlerini, 1 Temmuz 1993 günü Kültür Sarayında ya
pılan konuşmaların bant çözümlerini, olaylar esnasında çekilen video kasetlerini, olaylar es
nasında meydana gelen hasarlarla ilgili mahkeme kararlan ve bilirkişi raporlarını, Sivas'taki 
mahalli gazetelerin olay öncesi ve olaydan sonra yayınlanan nüshalarını, olaylardan sonra göz
altına alınanların listesini ve konuyla ilgili muhtelif evrakı incelemek üzere Komisyona celbet-
miştir. 

I. — SİVAS OLAYLARININ OLUŞ ŞEKLİ : 
A) OLAYLAR ÖNCESİ GELİŞMELER : 
1. Pir Sultan Abdal etkinliklerinin bu yıl Sivas İl Merkezinde yapılacağı hususu ve etkin

lik programı kamuoyuna duyurulmuş; Aziz Nesin'in bu etkinlikler çerçevesinde Sivas'a gelece
ği ilan edilmiş; bu kişinin bir süredir basın-yaym yoluyla ifade ettiği ve kamuoyu tarafından 
bilinen fikirleri Sivas'ta yaklaşık bir hafta öncesinden itibaren konuşulmaya ve basında tartı
şılmaya başlamıştır. (1) 

2. 30.7.1993 Çarşamba günü "Müslüman Kamuoyuna" başlıklı "Müslümanlar" imzalı 
bir bildiri dağıtılmış; bu bildiride Aziz Nesin'den söz edilerek din düşmanlarına karşı mücade
le edilmesi gerektiği yolunda gün belirtilmemekle beraber bir eylem yapılması gerektiği mesajı 
verilmiş (2), bundan bir gün sonra da benzer içerikli bir bildiri daha dağıtılmıştır. (3) 

3. Kültür Bakanlığı tarafından yapılıp halk ozanlarını temsil ettiği belirtilen insan figü
rü ve yanında kangal köpeği bulunan bir heykel Kültür Merkezi önüne dikilmiştir. (4) 

4. Etkinlikler 1.7.1993 Peprşembe günü başlamış; bu gün düzenlenen panelin "Devrim 
Şehitleri" anısına saygı duruşuyla başladığı ve Valinin de bu saygı duruşuna iştirak ettiği şek
lindeki haberler Sivas mahalli basınında yer almıştır. (5) 
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5. Kültür Merkezinde düzenlenen panel esnasında Aziz Nesin'in "....Zaten Türk Milleti 
korkak bir millettir. Alevisi de sünnisi de çoğunlukla korkaktır. O da çok belli. Çünkü başına 
ne zaman kabadayı gelirse sesini çıkarmaz, itaat eder. Çünkü, o da müslümandır eninde so
nunda.", "... ben müslüman değilim. Yoksa, Kur'an'da da güzel sözler var, ama 1300-1400 
yıl önceki sözlerin kimin sözü olursa olsun eskiyeceğine inanıyorum. Bu sözler eskimiştir." 
(6) şeklindeki ifadeleri mahallî basın ve diğer kanallarla kamuoyuna ulaşmıştır. 

6. Millî İstihbarat Teşkilatına 2.7.1993 Cuma günü saat 11.00 sıralarında "bazı kişilerin 
kendi aralarında Vali ve Aziz Nesin'e karşı protesto eylemi yapmak üzerine konuştuklarına dair" 
bir istihbarı bilgi gelmiş; Millî İstihbarat Bölge Başkanı saat 11,30 sıralarında bu bilgiyi başka 
kimseyi bulamadığı için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir polise şifahi olarak iletti
ğini, Müsteşarlığa da bildirildiğini söylemiştir. (7) 

7. 2.7.1993 Cuma günü Buruciye Medresesinde kitaplarını ve Aydınlık Gazetesinin bazı 
nüshalarını imzalayan Aziz Nesin'e burada tepkiler oluşmuş; TGRT tarafından kendisiyle ya
pılan röportajda kendisine basında çıkan beyanlarının ve Selman Ruşti'nin eserinin Aydınlık 
Gazetesinde yayınlanmasının müslümanları rencide ettiğinin söylenmesi üzerine "Alışsınlar.... 
Ben müslüman olmak zorunda değilim... öyle 'hırr' diye adama saldırmazlar" şeklinde bê  
yanda bulunmuştur. (8) 

8: 2.7.1993 Cuma günü Cuma ezanının okunması esnasında Buruciye Medresesinde dü
zenlenen etkinlikler sırasında davul çalınmış; hemen bitişiğinde bulunan Kale Camiinden ge
len müzik yayınının durdurulması yönündeki ikazlar üzerine güvenlik görevlilerince Buruciye 
Medresesinin kapıları kapatılmıştır. (9) 

B) 2.7.1993 CUMA GÜNÜ OLAYLARIN BAŞLAMASI VE GELİŞMESİ : 
2.7.1993 Cuma günü saat 13.30 sıralarında Cuma namazının ardından halk camiden ay

rılmaya başlamıştır. (10) 
Bu arada Paşa Camiinden dağılanlar arasına bazı ifadelere göre dışarda bekleyen ve na

maz kılmamış olan 20-25 kişilik bir gurup sür'atle intikal etmiş ve Amerikan bayrağı yakarak 
"Vali istifa' sloganları atmaya başlamıştır. Aynı esnada "Türkiye'de PKK Dünya'da Amerika" 
mesajını taşıyan bir pankartın asılı olduğu görülmüştür. (11) 

Paşa Camii önünden harekete geçen resmî beyanlara göre 500 kişilik, Komisyonumuzun 
incelemelerinden edindiği izlenimlere göre 80-100 kişilik topluluk Atatürk Caddesi üzerinden 
"Vali istifa" sloganlarıyla Vilayetin önüne doğru ilerlerken polis tarafından kalabalığın dur
durulması için barikat yapılmış; fakat eylemciler 10-15 polis tarafından oluşturulan barikatı 
yararak saat 13.30-13.45 sıralarında Hükümet Binası önüne intikal etmiştir (12) 

Burada "İslama uzanan eller kırılsın.", "Dinsiz Vali istemiyoruz.""Şerefsiz Vali", "Vali 
istifa", "Şeytan Aziz", "Sivas Aziz'e mezar olacak", "Ya Allah Bismillah", "Allahu Ekber", 
"Kanımız Aksa da Zafer İslamın", "İslamiyeti ezdirmeyeceğiz", "Müslüman Türkiye" şek
linde slogan atmaya devam eden eylemciler polisin engellemesi üzerine dağılarak Osman Paşa 
Caddesinden Buruciye Medresesi yönüne dönmüştür. (13) 
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Bunun üzerine polis tarafından Buruciye Medresesinde bulunanlar boşaltılarak kapılar 
kapatılmış; buraya gelen eylemciler geri dönerek İstasyon Caddesinden Osman Paşa Caddesi
ne yönelmiştir. (14) 

Bu sırada saat 14.00 sıralarında bir siyasî parti Merkez İlçe Başkanı topluluğa dağılmaları 
yönünde bir konuşma yapmış; burada duraklayarak kısa bir süre oturan ve dağılma eğilimi 
gösteren, fakat bir süre sonra yeniden harekete geçen eylemciler İstasyon Caddesine geri döne
rek Kültür Merkezine hızla ilerlemiştir. (15) 

Topluluk sloganlarla KüItürMerkezi önüne geldiğinde polis tarafından Kültür Merkezi 
tutulmuş, içerdeki programa katılmak üzere gelen dinleyiciler dışarı bırakılmamıştır. (16) 

Eylemciler burada polisin oluşturduğu barikatı yarmış; ancak polis tarafından zor kulla
nılarak engellenen topluluk burada tekrarlanan dağılınması yönündeki konuşmaların ardın
dan tekrar geri dönerek Vilâyete yönelmiştir. (17) . 

Vilayetin önünde jandarma ve asker tarafından tedbir alındığından Vilâyete yürüyüşü en
gellenmeyen topluluktan bir gurup Buruciye Medresesine sapmış; buradan dönerek saat 14.50 
sıralarında Vilayetin önüne ulaşmıştır. (18) Buradan Madımak Otelinin bulunduğu bölgedeki 
Afyon sokağı yönüne yürüyen eylemciler polisin barikatıyla karşılaşarak tekrar Vilâyetin önü
ne gelmiş; buradaki Pir Sultan Abdal etkinlikleriyle ilgili bir pankart indirilerek yakılmıştır, (19) 

Vilâyetin önünden Atatürk Caddesine yönelerek buradaki bir Cafe'yi taşlayan (20) eylem
ciler tekrar Afyon Sokağını zorlamış, buradaki barikat yarılmış; sloganlarla koşarak ilerleyen 
eylemciler yeniden saat 15.50 sıralarında Kültür Merkezine ulaşmıştır. (21) 

Kültür Merkezi önünde polisin otolarla kurduğu barikatın önüne gelen topluluk slogan 
atmaya devam etmiş; bu arada Kültür Merkezindeki dinleyiciler de dışarıya çıkmış; karşılıklı 
olarak taş, sopa atılmaya başlanmıştır. 

Polisin müdahale ederek çatışmayı engellemesi üzerine topluluğun bir kısmı İstasyon Cad
desine yönelmiş, bir kısmı Kültür Merkezi önünde kalarak taş atmaya devam etmiştir. (23) 

Saat 16.00 sıralarında Valiliğin isteği üzerine Belediye Başkanı eylemci topluluğa hitap ederek 
dağılmaları yönünde bir konuşma yapmış (24); bu konuşma üzerine eylemciler dağılmaya baş
lamış; yavaş yavaş kaldırımlara doğru yürüyerek sakinleşmiştir. (25) 

Kültür Merkezinden ayrılan bu grubun eylemlerine son vererek sakin bir şekilde kaldırım
lara doğru yürümeye ve dağılmaya başladığı esnada yakın bir mevkide bulunan Madımak Ote
li önündeki küçük bir grubun attığı sloganlar (26) duyulmaya başlamıştır. 

Dağılmak üzere olan eylemciler bu defa Madımak Oteline yönelmiş; burada çok küçük 
bir grubun saat 16.30 sıralarında başlattığı sloganlara iştirak edenler giderek artmış, mesai sa
atinin bitişiyle beraber buradaki gurup hızla çoğalmış ve otel taşlanmaya başlanmış; ilerleyen 
saatlerde de otel karşısındaki binanın çatı katına çıkan bir gurup buradan otelin üst katlarını 
taşlamıştır. (27) 

Daha sonra Belediye Başkanı buraya toplanan guruba dağılmaları yönünde tekrar bir ko
nuşma yapmış, ancak bu defa etkili olunamamıştır. (28) 

Madımak Oteli önündeki eylemciler, Kültür Merkezi önüne dikilen heykelin kaldırılması 
yönünde slogan atmaya başlamış; durum yönetim tarafından görüşülmüş; Vali tarafından ön
ce uygun bulunmayan "heykelin kaldırılması görüşü" daha sonra kalabalığın teskin olabilece
ği düşüncesiyle kabul görmüştür. (29) 
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Saat 19.00'da kaldırılarak kamyona yüklenen sözkonusu heykel, Belediye Garajına ulaştı-
nlmak üzere götürülürken Emniyet Müdürünce verilen emir üzerine, kalabalığın heykeli göre
rek, heykelin kaldırıldığına inanacağı, dolayısıyla da dağılacağı mülahazasıyla heykel Kültür 
Merkezinden alınarak Madımak Oteli yakınındaki Vilâyetin önüne getirilmiştir. (30) 

Ancak, eylemcilerin tepkisi düşünüldüğünden farklı olmuş, heykel bir gurup tarafından 
kamyondan indirilerek parçalanmış, topluluğun bulunduğu yöne sürüklenmiş ve bu da eylem
cilerin taşkınlıklarını arttırmıştır. (31) 

Ayrıca, daha önce polis tarafından oluşturulan barikatla otel arasında geniş bir boşluk 
olmasına rağmen heykelin gelişi ile birlikte oluşan dalga, barikatı yarmış; polis saat 19.30 sıra
larında otel yönünde geri adım atmış ve yeniden bir barikat oluşturmuştur. (32) 

Otel önünde bulunan 3 arabaya saldırı olmuş ve arabalardan biri devrilmiş, arabanın ben
zin deposu patlayaybilir düşüncesiyle polis tarafından delinmiştir. (33) Bu arada poşet ve bi
donlarla benzin getirenlere polis müdahale etmiş; (34) saat 19.45 sıralarında otelin lobisine tır
manan birkaç kişi içerdeki eşyeları dışarıya atmaya başlamıştır. (35) öte yandan eylemcilerin 
otelin perdelerini tutuşturma teşebbüsleri de bir polisin müdahalesiyle engellenmiştir. 

Topluluğun içerisinden bazı kişilerin süngerleri, paçavraları benzine batırıp otel önüne fır
latmaya başlamasının ardından saat 19.50 sıralarında otel önündeki arabalar tutuşmuş; otelin 
bütün camları kırılmış olduğu için yangın kısa sürede üst katlara sirayet etmiştir. (36) 

Saat 20.08'de Tugay komutanı sevk edilen acemi erlerle beraber topluluğun bulunduğu 
bölgeye gelmiş; topluluk tarafından asker lehine tezahürat yapılmış; Tugay Komutanının ara
bası sarsılmış, Tugay Komutanı olay yerinden ayrılmış, ancak erler topluluğun arka tarafında 
beklemeye başlamıştır. (37) 

Video çekimlerine göre saat 19.45 sıralarında olay mahalline yakın bir mevkiye gelen itfa
iyenin olaya müdahalesi eylemciler tarafından engellenmiş; itfaiye araçlarının önüne yatmak 
veya kapılarını tutmak suretiyle durdurulmaya çalışılmış; yangın video çekimlerine göre saat 
20.05, Emniyetin olay tutanağına göre 19.50 civarında başlamış, itfaiyenin yangına müdahale
si Emniyetin olay tutanağına göre saat 20.05"te, video çekimlerine göre 20.20'de gerçekleşebil
miştir. (38) 

* Topluluğa otelde polislerin yanmakta olduğu söylenerek geri çekilmeleri sağlanmış, bu sı
rada otelin ön Cephesinde gözüken Aziz Nesin ve bir başka kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıl
mış; ancak, Aziz Nesin'in kurtarılışı esnasında bir itfaiye eri tarafından saldırıya uğramış ve 
güvenlik güçleri bu duruma müdahale etmiştir. (39) 

Aziz Nesin'in kaçırılışının ardından eylemciler otelin önünü terk ederek Vali aleyhinde slo
ganlar atarak Vilâyete yönelmişler; bu boşluktan istifade ederek oteldeki misafirlerin tahliye
sine başlanmıştır. (40) 

Vilâyetin önüne toplanan eylemciler Valilik Makamında bulunan Alay Komutanının emir 
vermesi üzerine Alayda yedekte tutulan bir özel timin 3 dakika içerisinde havaya ateş açarak 
Vilâyetin önüne gelmesiyle beraber kaçışmaya başlamış ve kısa sürede dağılmışlardır. (41) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 



— n —. 
Yangın başlamasının ardından otelde güvenlik görevlisi olarak yalnız kalan bir komiser 

. otel binasının 2 nci katından bitişikteki binada bir partinin il başkanlığına ait binasına yol bu
larak 31 kişinin bu yoldan kurtarılmasını sağlamış; (42) bu arada üst katlara çıkan ve gelen 
taşlardan çekinerek arka odalara geçen misafirler arabaların yanması ve otelin iç kısmının da 
tutuşmasının ardından yoğunlaşan dumanın altında kalmışlar, daha sonra hastahaneye kaldı
rılan 93 kişiden 35'inin dumandan boğularak ölmüş olduğu görülmüştür. (43) 

Ayrıca, topluluğun dağıtılması maksadıyla havaya silah sıkılması esnasında otel dışındaki 
mevkilerde 6 kişi kurşunla yaralanmış, 2 kişi de ölmüştür. (44) 

II. — OLAYDAN DOĞAN MADDÎ HASAR : 
2.7.1993 Guma günü Sivas'ta meydana gelen olaylar esnasında zarar gören kamuya ve özel 

kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili hasar tespiti adlî mercilerce yaptırılmış ve 43 muh-
• telif yerde toplam 2 537 303 717.- TL.'lik maddi zarar meydana geldiği görülmüştür. (45) 

III. — OLAYLARIN TAHLİLİ VE OLAYLARIN SEBEP VE SORUMLULARI : 
A) OLAYLARIN BAŞLAMA VE GELİŞMESİNE SEBEP OLAN FAKTÖRLER : 
1. Sivas'ın Sosyal Dengelerinin Hassaslığı : 
Komisyonun siyasî parti il başkanları, meslekî kuruluş temsilcileri ve diğer kişilerle yaptı

ğı görüşmelerde Sivas'ın sosyal dengelerinin son derece hassas olduğu, 1921'de Sivas'ta ciddi 
bir toplumsal olay olduğu, 1968 Sivas spor-Kayseri spor hadisesinde de Sivas'ın büyük yara 
aldığı, 1978'de de toplumsal olayların yaşandığı, (46) Sivas'ta tahrik ve propagandanın çok 
çabuk etkisini gösterebileceği (47) beyan edilmiştir. 

Vali'nin ifadesine göre otelde kalan misafirlerin tahliyesini görüşmek üzere gönderilen Tu
rizm Müdür Yardımcısının da oteldeki konuklara "Siz Sivas'ı bilmezsiniz. Burada olaylar bir
den patlak verir, büyür." (48) demiş olması, ayrıca basında yer aldığı gibi bir Sivas Milletveki
linin şenliklerin Sivas İl Merkezine taşırılmaması ikazında bulunmuş olması (49) söz konusu 
hassaslığın bilindiğini göstermektedir. 

2. Aziz Ncsin'in Sivas'a Gelişi : 
Pir Sultan Abdal şenlikleri çerçevesinde Aziz Nesin'in Sivas'a geleceğinin ilan edilmesinin 

ardından Sivas kamuoyunda belli bir gerginliğin oluşmaya başladığı, (50) Aziz Nesin'in bir 
süredir Türk Milleti ve din hakkında söyleyegeldiği bilinen sözlerinin Sivas'ta tekrarlanacağı
nın endişesinin halk tarafından bir hafta öncesinden beri yaşandığı mahalli basının yayınların
dan ve dinlenen kişilerin ifadelerinden anlaşılmaktadır. (51) 

Aziz Nesin'in panel konuşmalarında söylediği sözlerin basın yoluyla duyurulması Sivas'
taki kitap sergisi esnasında da Aydınlık Gazetesinin "Şeytan Ayetleri" isimli kitaptan alıntıla
rın yer aldığı yasaklı nüshalarını imzaladığının (52) basın temsilcilerince iddia edilmesi, ya da 
bu hususun basında bu şekilde işlenmesi, (53) ek olarak Aydınlık Gazetesi ile "Şeytan Ayetleri" 
isimli kitabın birbiriyle özdeşleştirilmesi (54) Aziz Nesin'e karşı oluşan tepkilerin yoğunlaşma
sına sebep olmuştur. 

öte yandan Aziz Nesin'i korumakla görevli komiserin ifadesinde, 2.7.1993 Cuma günü 
Aziz Nesin'e kimsenin sahip çıkmadığını gördüğünü söylemesi, (55) Millî İstihbarat Teşkilatı 
Bölge Başkanlığına olay günü saat 11.00 civarında gelen istihbarî bilgiden bazı kişilerin kendi 
aralarında Vali ve Aziz Nesin'i protesto etmeye yönelik konuştuklarının anlaşılması, (56) 
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ayrıca; TGRT tarafından olay öncesinde Aziz Nesin'Ie kitap sergisi esnasında yapılan röpor
tajdan da anlaşıldığı gibi kendisine çevreden müdahaleler olduğunun görülmesi, yine olaylar 
esnasında çekilen video kasetleri izlendiğinde en çok "Şeytan Aziz", "Sivas Aziz'e mezar olacak" 
sloganlarının atılmış olması (57) eylemcilerin dışa vurulan temel hedeflerinden birinin Aziz 
Nesin olduğunu göstermektedir. 

3. Pir Sultan Abdal Şenlikleri : 
> önceki yıl Banaz'da yapılan ve bu yıl Sivas II Merkezine alınan Pir Sultan Abdal etkinlik
leri çevçevesindeki Pir Sultan'la ilgili olmayan ve kutlama amacı dışında gözüken bazı faaliyet
lerin gerginliği tırmandırdığı gözlenmiştir.' 

- Sözkonusu etkinlikler esnasında Buruciye Medresesindeki kitap sergisinde bazı yasaklı ki
taplar sergilenmiş; Che Quavera, Lenin, Mahir Cayan, Dev-Sol, Kızıl Yıldız Amblemi gibi bazı 
kişi ve örgütlere ait bez afişler asılmış ve satılmak üzere tezgâh üzerine konulmuştur. (58) Pir 

, Sultan Abdal Derneği Başkanı sözkonusu posterlerin kendileriyle ilişkisi olmadığını ifade et
miştir. (59) 

Olaydan bir gün önce Kültür Merkezinde yapılan panelde "Devrimciler ölmez" sloganı
nın atıldığı, (60) "Devrim şehitleri anısına' yapılan saygı duruşuna Valinin de iştirak ettiği (61) 
iddiasıyla karşılaşılmış; ancak, her ne kadar Vali "Atatürk'ün anısına" saygı duruşunda video 
çekimleri izlendiğinde saygı duruşu anonsunda "Atatürk" isminin geçmediği kesin bir şekilde 
tespit edilmiştir. ( 

Olay günü Buruciye Medresisihde yapılan etkinlikler esnasında Cuma namazı kılınırken 
davul çalındığı; Medresenin karşısındaki Kale Camiinden tepkiler geldiği, (63) Asayiş Şube Mü
dürünün ifadesine göre bunun üzerine seslerin dışarıdan duyulmaması için Emniyet görevlile
rince Medresenin büyük kapılarının kapatıldığı, (64) Cuma namazı kılmayanlardan bazı kişi
lerin oraya gelip içerdekilere gözdağı vermek istediği, (65) bilahare Pir Sultan Abdal Dernek 
Başkanının ifadesine göre, gelen ikazlar üzerine davul çalınması durdurularak programa tef 
çalınmak suretiyle devam edildiği, (66) anlaşılmaktadır. 

4. Olayda Provokasyon Etkisi : 
Olayların başlaması ve gelişmesi aşamalarında provokasyon olup olmadığı araştırıldığın

da eylemci topluluğu yönlendiren çekirdek bir provokatör gurubun var olduğuna inanıldığı ve 
bu inancı destekleyecek bazı bilgilerin mevcut olduğu görülmüştür. 

Olayların başladığı yer Paşa Camiinde namaz kılanlardan aldığı bilgiyi aktaran bir siyasî 
parti il başkanı, olayları camiiden sür'atle intikal eden 20-25 kişilik bir tupluluğun başlattığını 
söylemiştir. (67) 

Yangın bir kesim tarafından doğruluğuna inanılan bu bilginin gerçeklik derecesi araştırıl
mış; Emniyet Müdürünün, bu iddianın gerçeklik payının olabilceğini, bu olayı kendisinin de 
öğrenmeye çalıştığını; ancak bu konuda kesin bir bilgi elde edemediğini; olay mahallindeki gö
revli ekibin iki camii birden kontrol altında tuttukları için tam başlangıç anını iyi görememiş 
olabileceklerini ifade ettiği görülmüştür. (68) 

öte yandan Emniyet Müdürü olayda kesin provokasyon olduğuna inandığını, (69) dışarı
dan gelme bir takım güçler olduğunu, ilk defa Paşa Camiine gittiğinde.camii avlusunda karşı
laştığı, ikaz ettiği topluluktaki kişileri 2-3 saat sonra göremediğini (70) belirtmiştir. Ayrıca, ey
lemci topluluğun dağılması yönünde birkaç defa konuşma yapmış olan bir siyasî parti merkez 
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ilçe başkanı da kendisi konuşurken bazı kişilerin kalabalık arasından kendisine müdahale etti
ğini, konuştuğu zabıta arabasından indikten sonra bir kişinin kendisine vurmak üzere geldiği
ni; ancak o kişiyi kolundan tutan partisinin il başkan yardımcısının sözkonusu kişiye "Ben 
buranın yerlisiyim. Seni hiç tanımıyorum. Sen nereden geldin." diye sorduğunda o kişinin şaş
kına döndüğünü ve geri çekildiğini, (71) söylemiştir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da eylemci topluluğun hem Emniyet Müdürünün 
hem de diğer kişilerin ifadesine göre ilk olarak Osman Paşa Caddesinde, ikinci olarak Kültür 
Merkezi önünde olmak üzere bir kaç defa dağılma eğilimine girmesi ve dağılmaya başlaması
dır. (72) Topluluk dağılmaya başladığında topluluk içerisinden "Nereye gidiyorsunuz. Tekrar 
toplanıyoruz." gibi sözlerle (73) ve sloganlar atarak topluluğu yeniden harekete geçirenlerin 
ve tupluluğun dağılması için konuşma yapanları küfür ve hakaret yoluyla engellemeye çalışan
ların: (74) bu suretle topluluğu yönlendirenlerin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. " 

2.7.1993 Cuma günü Sivas'ta meydana gelen olaylarda provokatörlerin kimler olduğu, tu
tuklananlar arasında bu kişilerin de mevcut olup olmadığı ve örgütsel bağlantılarının var olup 
olmadığı, varsa ne olduğu hususu adlî mercilerce yapılmakta olan soruşturmalar sonucunda 
ortaya çıkabilecektir. 

5. Eylemcilerin Psikolojik Durumu : 
Eylemcilerin içerisinde bulunduğu psikolojik ortam tahlil edildiğinde, olaylar öncesi oluş

turulan gergin ortamın etkisiyle bazı kişilere tepki olarak başlayan eylemlerin zaman geçtikçe 
yeni olay ve tahriklerle pekiştiği ve topluluğun zaman içerisinde artık hiçbir telkin ve tedbiri 
dinlemediği görülmüştür. 

Sınırlı sayıda bir gurupla başlayan gösteriler topluluk şehir içinde dolaştıkça çevreden merak 
edenlerin katılımıyla sürekli büyümüştür. 

Eylemciler Kültür Merkezi Önüne geldiğinde kısa bir süre karşılıklı taş sopa atılmasının 
(75) ardından çatışma olmasının engellendiği anlaşılmış, ancak olay mahalline yakın yerlerde 
bekleyen başka gurupların da harekete geçerek göstericilere katıldıklarının (76) ifade edildiği 
görülmüştür. 

Bu gelişmeden başka dağılmak üzere olan topluluğun sloganlarla yeniden bir araya gel
mesi de (77) göstericileri eyleme daha fazla konsantre eden faktörlerin sürekli yaşandığını gös
termektedir. 

Ayrıca, "Ozanlar anıtının" kaldırılışı ve getirilişi esnasında topluluğun artık çılgınca ha
reket ettiği, (78) kontrol edilmesi güç bir konuma geldiği anlaşılmakta; (79) dolayısıyla eylem
lerin durdurulmayarak, kontrol altında tutulduğu gerekçesiyle devam etmesine göz yumulması 
ile ilk sıralarda dağıtılabilecek konumda olan topluluğun bir süre sonra eyleme iyice konsantre 
olmalarına yol açıldığı görülmektedir. ' 

6. Vali Aleyhinde Oluşan Kamuoyu : 
Olaylar esnasında en çok "Şeytan Aziz" sloganının yanısıra "Vali istifa" sloganlarının 

atıldığının video kasetlerinin izlenmesinden anlaşılması; sloganların, sonunda "Vali istifa" slo
ganında birleştiğinin ve bu slogan atıldığında daha büyük bir gürültünün koptuğunun bazı 
kişilerce belirtilmesi (80) Valinin kamuoyu gözünde istenmeyen kişi durumuna düştüğünü gös
termektedir. 
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Vali, Komisyonumuza tarafsız olarak her türlü etkinliğe iştirak etme gayreti içinde oldu
ğunu, halka güven yeren saydam bir yönetim oluşturmaya çalıştığını (81) ifade etmiş olsa da 
Sivas'ta yapılan incelemeler sırasında; bir meslekî kuruluş başkanının ifadesine göre Valinin 
kendilerine görüşlerinden dolayı hakarete varan sözler söylediği, (82) merkez mahalle muhtar
larıyla yapılan görüşmelerde de Valinin muhtarları dinlemediği, görüşme taleplerine olumlu -
cevap vermediği, (83) şeklinde beyanlarla karşılaşılmıştır. 

öte yandan Vali aleyhinde mevcut olan bu kamuoyuna ek olarak, olaylardan önce dağıtı
lan bildirilerin "Aziz Nesin'in Vali tarafından davet edildiğine dair", (84) Vali'ye göre (85) ve 
gerçekte de doğru olmayan bir bilgiyi içermesi Vali aleyhinde oluşan tepkilerin alevlenmesine 
zemin hazırlamıştır. . 

7, Eylemcilerin Hedefinin Tespit Edilememesi : 
Olayların bilinen şekilde sonuçlanmasına yol açan faktörlerden birisi de eylemcilerin ger

çekleştirmek istedikleri fiilî hedeflerinin ilgililerce tespit edilememesi olmuştur. 
Emniyet Müdürü eylemcilerin seçmiş oldukları yön ye hedeflerinin belli olmadığını (86) 

ifade etmiştir. 
Buruciye Medresesi, Kültür Merkezi, Vilâyet ve Madımak Oteli etrafında dolaşan toplu

luğun hedefinin bu binaların kendileri mi olduğu yoksa bu yerlerdeki bazı kişi ve faaliyetlerin 
mi hedef seçildiğinin tahmininin yapılamadığı anlaşılmaktadır. 

tik defa Vilâyetin önüne gelen eylemcilerin açığa vurulan hedeflerinden birinin Vali oldu
ğu eylem boyunca sürekli atılan sloganlardan anlaşılmaktadır. 

Sivas'ta görüşülen bazı temsilciler olayda gerçek ve tek hedefin Aziz Nesin olduğunu (87) 
ifade etmişler; kendisine Aziz Nesin'in Zara Gölünü görmeye gideceği şeklinde gerçekleşme
yen bir bilgi ulaştırılan Vali de (86) Aziz Nesin'in Madımak Otelinde olduğunu öğrenince endi
şeye kapıldığını (87) beyan etmiştir. 

Madımak Otelinin önünden "Sivas Aziz'e mezar olacak" sloganlarıyla geçen eylemcile
rin Prof. Cevat Geray (88) ve Emniyet Müdürünün (89) ifadesine göre Otele bakmadan, ilgi
lenmeden oradan geçtikleri anlaşılmakta ve bu durum hedefin binası olmadığını göstermektedir. 

Saat 16.00'dan itibaren küçük guruplar halinde toplanan, Prof. Geray'ın ifadesine göre 
başlangıçta 200-300 kişi olan gurup burada atılan sloganlarla beraber kalabalıklaşmaya başla
mıştır. (89) 

Bazı ifadelerden*otel önünde sloganlar atarak bekleyen sınırlı sayıdaki topluluğun Aziz 
Nesin'in otelde kaldığının anlaşılması üzerine kalabalıklaştığı ve giderek büyüdüğü anlaşılmak
tadır. (90) 

Eylem boyunca "Aziz Nesin" aleyhinde sürekli slogan atılması; ayrıca, yangının ilerleme
sinden sonra Aziz Nesin'in kurtarılarak kaçırılmasının ardından eylemcilerin otelin önünden 
dağılıp sloganlarla Vilâyete yönelmesi, eylemcileri yönlendirdiklerine inanılan provokatörlerin 
gerçek niyetleri farklı olsa da, eylemcilerin fiilî hedeflerinden birinin Aziz Nesin'in şahsı oldu
ğunu göstermektedir. 

Nitekim, Vali binanın yanmasıyla ve Aziz Nesin'in oradan kaçırılmasıyla topluluğun Vi
lâyete yöneldiğini ifade etmektedir. (91) Bu durum Aziz Nesin'in otelden daha erken kaçırılmış 
olması ya da Zara Gölünü görmeye gitmiş olması halinde olayların bilinen şekilde sonuçlan
mayabileceğim göstermektedir. 
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8. Mesai Çıkışı Oluşan Kalabalık : 
Madımak Oteli önünde saat 16.00'dan sonra slogan atarak birikmeye başlayan topluluk 

saat 17.00'den sonra mesainin bitişiyle beraber çok hızlı bir şekilde kalabalıklaşmaya başlamıştır. 
Mahalli basın temsilcileri eylemcilerin dağıtılmaması halinde saat İ7.00'den sonra toplu

luğun çok kalabalık^aşabileceğini bildiklerini, (92) bir meslekî kuruluş başkanı saat 16.30 -17.00 
sıralarında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını arayarak eylemcilerin dağıtılmaması ha
linde mesai çıkışı olduğu için saat 17.30'dan sonra topluluğun çok kalabalıklaşabileceği ika
zında bulunduğunu (93) ifade etmiştir. 

Eylemcilerin uzun süren saatler boyunca neden dağıtılmadığı hususu ayrıca incelenecek 
olmakla beraber Vali 500 kişilik bir grubun birdenbire bu kadar artacağının tahminini yapa
madığını (94) söylemiştir. 

Sivas emniyeti olarak saat 19.00'a kadar tamamen bu olaya hâkim olduklarını, (95)'saat 
19.00'a kadar ne personel sıkıntısı ne de başka türlü bir güçlükleri olmadığını (96) söyleyen 
Emniyet Müdürü de "Olayların bu boyuta gelebileceğini bilse idik elbette gereken tedbiri alı
rız.' ' ifadesinde bulunmuştur. (97) 

B) OLAYLARDA YÖNETİMİN TEDBÎR VE TAKTİK HATALARI : 
1. Eylemcilerin Durdurularak Dağıtılmaması : 

Saat 13.30 sıralarında başlayan eylemler çeşitli şekillerde devam etmiş; video kayıtlarına 
göre saat 20.55 - 21.05 arasında, Emniyetin olay tutanağına göre 20.25 sıralarında havaya ateş 
açılması üzerine eylemcilerin kaçışarak dağıldığı (98) anlaşılmıştır. 

Bu arada geçen yedi buçuk saat boyunca eylemciler dağıtılmamış; Emniyet Müdürünün 
ifadesine göre topluluk saat 13.30'dan 19.00'a kadar tamamen kontrol altında (99) tutulmuştur. 

Daha önce irdelenen ifadelerde de geçtiği gibi topluluğun dağıtılmamasının büyük tehli
kelere yol açabileceği endişesi sık sık dile getirilmiştir. 

Tugay Komutanı, Vali ile üç defa makamında görüştüğünü "Neden müdahale edip dağıt
mıyoruz. Ele başlarını almıyoruz. Neden bekliyoruz." şeklinde sorduğunu, (100) Vali'nin de 
her defasında kendisine eylemcilerin şimdilik kontrolleri altında olduğunu, konuyu değerlen
dirdiklerini, emniyet Müdürüyle temasta olduklarını, böyle bir teşebbüse girmeleri halinde top
luluğun kontrolden çıkacağını ve daha taşkın olaylar olacağını söylediğini (101) ifade etmiştir. 

Vali ise, mezhep çatışması çıkması ihtimali üzerinde durduğunu (102) Kültür Merkezinde 
oluşacak bir çatışmanın otomatik olarak şehirde mezhep çatışması meydana getireceğini, (103) 
Kültür Merkezinde meydana gelecek çatışmada birkaç kişinin ölmesinin bile kentin birbirine 
girmesi için yeterli olacağını, (104) eylemci grubun kontrol altında tutulması ve özellikle dağı
tılmaması için özen gösterdiklerini (105) ifade etmiştir. 

öte yandan bir basın temsilcisi gazetesinin yazı işleri müdürünün de bulunduğu bir büro
dan Emniyet Müdürünün telefonla Vali'yi arayarak durumun vahim olduğunu söylediğini ve 
topluluğun dağıtılması için yetki istediğini; Vali'nin "hayır bekleyeceksiniz" dediğini (106) be
yan etmiştir. , , 

Ancak, Emniyet Müdürü, Vali'nin kendisine engel teşkil eden bir konuşma yaptığını zan
netmediğini (107) ifade etmiş; öte yandan telsiz konuşmaları incelendiğinde Emniyet Müdürü
nün saat 17.45'ten sonra 2. kanaldan Vali'yi arayarak Madımak Otelinin önündeki kalabalı-
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ğın gitgide.arttığı, Tugaydan takviye kuvvet talep ettiği ve zor kullanmak istediği, Vali*nin de 
"Zor kullanın" talimatını verdiği anlaşılmıştır. (108) 

Ayrıca, irdeleneceği gibi Sivas'ta mezhep çatışmasına yönelik bilinen bir kutuplaşma ve 
gerilimin var olduğuna dair hiçbir istihbari bilgi gelmediği görülmüş; olayların meydana geldi
ği esnada bile mezhep çatışması olduğu yolunda bir delil ve emare olmadığı gibi, aksine olay
lar esnasında bu boyutun oluşmadığı yönünde beyanatlar olmuştur. (109) 

Emniyet Müdürünün yangın çıkmadan önce topluluğun dağıtılması için tazyikli su sıkma 
niyetiyle itfaiye istemiş olması (110) topluluğun özellikle dağıtılmadığı görüşüyle çelişmektedir. 

Emniyet Müdürü "saat 19.00'a kadar hiçbir güçlüğümüz yoktu" dediğine göre bu zama
na kadar Tugay Komutanının Vali'den talep ettiğini söylediği gibi, zor kullanarak ve eylemcile
rin elebaşlarını gözaltına alarak eylemcilerin dağıtılması imkân dahilindedir. 

Ayrıca, sis bombası ya da göz yaşartıcı bomba kullanılmak suretiyle eylemcilerin dağıtıl
masının da mümkün olacağı açıktır. Bu husus bütün ilgililere ısrarla sorulmuş, net bir cevap 
alınamamış; Vali, göz yaşartıcı bombanın svar olduğunu, bomba kullanılmasıyla ilgili emir ve
rilmediğini, emniyetin elindeki bombanın hangi türde olduğunu bilmediğini, bu bombanın açık 
mekânlarda etkili olmayacağı söylendiği gerekçesiyle bu konuda emir verilmediğini söylemiş
tir. (111) V 

öte yandan Emniyet Müdürünün son anda düşündüğü gibi, eylemcilerin tazyikli su sık
mak suretiyle dağıtılması da mümkün olduğundan, yangından kısa bir süre önce itfaiye isten
miş, ancak ayrıca ayrıntılı olarak irdeleneceği gibi itfaiyenin getirilmesinde de başarılı oluna
mamıştır. 

Komşu ilçe ve illerden ve Ankara'dan talep edilen yardımların ulaşmasının beklendiği sı
rada eylemcilerin dağıtılması yönünde hiçbir çabanın son ana kadar gösterilmediği, bütün ça
baların topluluğun bir arada tutulması için harcandığı; bunun da bir mezhep çatışması çıkabi
leceği şeklindeki hatalı bir değerlendirmeden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Ancak, otel yandıktan ve Aziz Nesin kaçırıldıktan sonra taşkınlıklarının zirvesinde olan 
eylemcilerin en kalabalık oldukları sırada Vilâyet önüne yönelmeleri üzerine Vilâyette Vali'nin 
yanında bulunan Alay Komutanının Alayda tuttuğu yedek time telsizle talimat vermesi ve söz-
konusu timin 3 dakika içerisinde havaya ateş ederek Vilâyetin önüne gelmesi; bunun üzerine 
topluluğun kaçışmaya başlayarak kısa sürede dağılması (112) eylemcileri dağıtmanın zor olma
dığını göstermektedir. Bilahare meydana gelen gelişmelere bakıldığında da eylemcilerin olayın 
başlarında dağıtılması halinde daha büyük olayların çıkacağı ve kontrol edilemeyeceği şeklin
deki savunmasının yersiz olduğu anlaşılmaktadır. 

2. Oteldeki Misafirler ve Misafirlerin Tahliye Edilmemesi : 

Eylemcilerin otelde kalanlar hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları ve oteldeki misa
firlerin uzun süre boyunca neden tahliye edilmedikleri dikkatle tahlil edilmesi gereken hususlardır. 

Prof. Cevat Geray, Aziz Nesin ve diğer arkadaşlarıyla Zara ilçesine gitmeyi planladıkları
nı, bunun bir güvenlik konusu olduğu için saat' 11.30'da bilgi vermek ve Aziz Nesin'e araba 
sağlanmasını temin etmek maksadıyla Vilâyete gittiğini, fakat araba sağlanmasında başarılı 
olunamadığını (113) söylemiştir. , 
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Ancak, Vali, kendisi Tugayda iken, yemek esnasında kendisine Aziz Nesin'in Zara Gölü
nü görmek için oraya gitmek istediğinin söylenildiğini, kendisinin de "gitsin, koruyun" dedi
ğini, (114) Aziz Nesin'in Zara'da olduğunu bildiği için Zara Emniyet Amiri ve Kaymakamlığı
na talimat verdirerek "Aziz Nesin'in orada korunmasını, kente gelmemesini" istediğini, fakat 
daha sonradan Aziz Nesin'in "yorgunum" diyerek otele çıküğını öğrendiğini (115) beyan etmiştir. 

Aziz Nesin'in yanında 50 kişinin otelde kalan misafirler olduğu diğer kişilerin de olayla
rın başlaması üzerine otele toplanan bazı gençler olduğu anlaşılmıştır. (116) 

Otelin eylemciler tarafından taşlanmaya başlaması ile birlikte içerdeki misafirlerin dışarı
ya bakan odalardan çekilip merdiven boşluğunda bekledikleri, (117) misafirlerin pencereden 
bakmalarının tahrik olması endişesiyle engellendiği (118) ifadelerden anlaşılmaktadır. 

Bu değerlendirmenin yanında, otelden kurtulanlardan biri olan Arif Sağ'ın "Eylemcile
rin otelde ne kadar kişinin kaldığını bilip bilmediği konusunda kesin bir izlenime sahip olmadığı" 
şeklindeki ifadesi; (119) ayrıca, Asayiş Şube Müdürünün "Otelde o kadar insan olduğunu 
bilmediğini" (120) söylemesi dikkate alındığında Aziz Nesin'i hedef alan eylemcilerin oteldeki 
diğer misafirlerin kaç kişi olduklarından haberdar olup olmadıkları sorusu gündeme gelmektedir. 

Bununla beraber Vali ve diğer ilgililerin otelde kalan misafir ve sanatçılardan haberdar 
olduğu (121) anlaşılmaktadır. 

Vali, otelin sahibinin henüz otel sarılmaya başlamadan önce Vali Yardımcısına gelerek ey
lemcilerin ileride otelindeki konuklara yönelik bir saldırıda bulunabileceği, otelinin tahrip ola
bileceği düşüncesiyle otelin tahlij esini talep ettiğini; bu durum kendisine iletilince uygun bul
duğunu, derhal 2 otobüs ve bir görevli gönderilmesini, sanatçıların otobüslere binerek Yozgat 
istikametine gönderilmelerini istediğini, oteldeki konuk ve sanatçılara Turizm Müdür Yardım
cısı vasıtasıyla bu bilginin tebliğ edildiğini, oteldekilerin de toplanarak "Bunu kendi aramızda 
konuşalım" dediklerini; Müdür Yardımcısının "Siz Sivas'ı bilmezsiniz, burada olaylar birden 
bire patlak verir, büyür. Bunu kendi aranızda fazla tartışmayın, burayı hemen terk edin. Biz 
de size yardımcı olalım." dediğini, bunun Üzerine "biz bunu aramızda konuşalım, Vali'ye ka
rarımızı ileteceğiz." dediklerini, ancak toplantının uzun sürdüğünü ve kendisine bir kararın 
ulaşmadığını (122) ifade etmiştir. 

Prof. Cevat Geray saat 16.00 sıralarında bir kişinin turizm tesisinin mahfolacağı iddiasıy
la otelden çıkmalarını istediğini, otobüsten bahsedilmediğini, toplantı yapan arkadaşları fikri
ni sorduklarında güvenlik önlemleri alınması halinde çıkmalarının en doğrusu olacağını söyle
diğini, kendisinin saat 17.00'ye doğru Vali'ye telefonla ulaştığını; otelden çıkmak istediklerini 
bunun için güvenliklerinin sağlanmasını'istediğini; ancak Vali'nin kendisine "gerekli takviye 
gelmedikçe çıkmanızı tavsiye etmem. Çünkü, güvenliğinizi sağlayamam." "takviye bekliyoruz, 
sabırlı olun kurtaracağız." (123) dediğini kendilerine tahliye edilmeleri yönünde bir talep gel
mediğini (124) beyan etmiştir. 

Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı otel önünde eylemcilerin küçük gruplar halinde top
lanmaya başladığı sırada otelden çıkıp, slogan atanların arasından geçerek Vali'ye ulaştığını, 
telefonla kendilerine ulaşamadıklarını, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ilettiğini ve otele 
döndüğünü, taş atılmaya başlanması üzerine toplantıyı yarıda kesip koridora taşındıklarını, 
bu arada görevini bilmedikleri bir kişinin ısrarla kendilerine "sizi buradan çıkaralım" dediği
ni, otobüs gönderilmediğini, öyle bir durum olması halinde çıkmalarının mümkün olabilece
ğini (125) beyan etmiştir. 
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Arif Sağ ise tanımadıkları bir kişinin kendilerine "sizi otobüslerle götürelim" dediğini, 
(126) bu kişiye güvenemediklerini, çünkü resmî bir tebliğin kendilerine gelmediğini; Valilikten, 
"arkadaşlar yukarıda toplansınlar, bir arada olsunlar biz kurtaracağız, yardım bekliyoruz" şek
linde bir bilgi geldiğini (127) ifade etmiştir. * 

Vali, otele yönelik o anda hiçbir emare olmadığı için zorla tahliyeye karar vermediklerini 
(128) saat 16.00'da otelin sarılmasından sonra artık misafirleri otelden boşaltma imkânını da 
kaybettiklerini, (129) oteldeki görevliler çıkartılırken diğer sanatçı ve edebiyatçıları da çıkar
mayı göze alamadıklarını, toplumun her çıkan insanı parçalayacak kadar çığırından çıktığını, 
dolayısıyla misafirleri otelde muhafaza ederek topluluğu gelecek yeni güçlerle birlikte dağıt
mayı hedeflediklerini (130) söylemiştir. 

Yukarıdaki ifadeler karşılaştırıldığında ortaya çıkan çelişkiler bir tarafa bırakılarak, Pir 
Sultan Abdal Derneği Başkanının otel kapısından çıkıp Vali ile görüşerek geri dönebilmesi, 
Dernek Başkan Yardımcısının, tansiyonun zirvede olduğu, alevlerin oteli sardığı sırada otelin 
ön kapısından çıkarak kurtulabilmesi (131) dikkate alındığında oteîdekilerin bu yolla tahliyesi
nin imkânsız olmadığı görülmektedir. 

: Ote yandan tahliyeye karar verilmesi halinde de ne yapacağı konusunda emir alan mevcut 
askerle bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ortadadır. 

Otelde kalan kişilerin linç edilme ya da yangın çıkma ihtimali karşısında nasıl tahliye edi
lebilecekleri yönünde saatler boyunca hiçbir fikir sarfedilmediği; sadece dışardan gelecek kuv
vetle kalabalık dağıtılarak otelin tahliyesinin beklendiği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, yangın başladıktan sonra otelde güvenlik görevlisi olarak tek başına kalan bir ko
miserin kişisel çabaları sonucu otelin 2 nci katından yan tarafta bir partiye ait olan binaya ge
çiş olduğu öğrenilmiş ve son dakika da 31 kişi bu yolla kurtarılmıştır. (132) 

Misafirlerin otelin ön kapısından çıkarılışı söylenildiği gibi çok büyük risk taşısa bile mi
safirlerin tamamının 31 kişinin kurtarıldığı yoldan kurtarılabileceği; hatta bitişikteki parti bi
nasının tam üstündeki dairenin balkonundan da tahliye edilebilecekleri Komisyonumuzca tes
pit edilmiştir. ' 

Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı 109 nolu odanın bitişiğinde sadece yukarıyı gören 15-20 
metrekarelik bir alan bulunduğunu, buradan bitişikteki bir partiye ait binaya geçilebilmesinin 
mümkün olduğunu; ayrıca bunun tam üstündeki dairenin balkonundan da kurtulmanın mümkün 
olduğunu, bu durumu içerde görevli komisere ileterek Emniyetebildirmesini söylediğini, bu
nun anonsunun yapıldığını, ancak, Emniyetçe yerine getirilmediğini (133) beyan etmiştir. * 

3. İtfaiyenin Durumu ve Yangının önlenememesi : 
Vali, emniyetten gelen öneri çerçevesinde eylemciler üzerine su sıkmak niyetiyle tahminen 

saat 18.00 - 18.15 sıralarında itfaiye istediklerini, polisin itfaiyenin hareket etmediğini bildir
mesi üzerine Belediye Başlcanını arayarak itfaiyeye emir vermesini talep ettiğini, Başkanın da 
kendisine bu grubun dükkan ve işyerlerinde yangın çıkarabileceğini, suyun şu anda kullanıl
ması halinde yangın ihtimaline karşı tedbirsiz kalınacağını ifade ettiğini ve kesin bir cevap ver
mediğini beyan etmiştir. (134) 

Belediye Başkanı ise "itfaiye araçlarının topluluğu su sıkarak dağıtmasının istendiğini, önce 
kendisinin bundan haberdar olmadığını, Vali'nin bilahare kendisine telefon ettiğini ve kendisi
nin 'mutlaka müdahale edilsin' dediğini" ifade etmiştir. (135) 
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Olay tutanağına göre toplulukta yakma isteği belirmesi üzerine Emniyet tarafından saat 
19.20 sıralarında itfaiye tekrar istenmiş, verilen emir üzerine itfaiye meydandan Atatürk Cad
desine giriş yapmış, ancak ilerlemesi topluluk tarafından durdurulmuştur. (136) Ancak, telsiz 
kayıtları incelendiğinde bir çelişki ortaya çıkmakta ve topluluğa tazyikli su sıkmak için itfaiye
nin saat 18.15'te değil, saat 19.20'den sonra istendiği görülmektedir. (137) 

Olay tutanağına göre saat 19.50 civarında yangının başlaması üzerine tekrar itfaiye isten
miş, (138) Vali'ye göre itfaiyenin hareket etmediği kendisine anons edilmiş; kendisi de Belediye 
Başkanını arayarak araçların yakıldığını, yangının önlenmek zorunda olduğunu söylemiştir. 
(139) Vali, Belediye Başkanının kendisine topluluğun itfaiyeyi engelleyerek otelin önüne ulaş
masını engellediğini bildirmesi üzerine bu defa polisi arayarak itfaiyenin olay yerine ulaşması 
için zor kullanmaları talimatını verdiğini (140) beyan etmiştir. > 

Belediye Başkanı yangın çıktığı haberi gelmesi üzerine tekrar ne pahasına olursa olsun 
müdahale edilmesi ve olay mahalline ulaşabilmek için mümkün olan bütün yolların kullanıl
ması talimatını verdiğini ifade etmiştir. (141) 

Saat 19.50'de istenilen itfaiye bu defa dört yoldan Atatürk Caddesine giriş yapmış, bu 
arada topluluk tarafından itfaiye yeniden engellenmiş polis tarafından yanan arabanın benzin 
deposunun patlayacağı, otel içinde polis ve vatandaşların kaldığı söylenerek otel önü Atatürk 
Caddesi üzerine kadar geri çektirilmiş ve yangına müdahale olay tespit tutanağına göre saat 
20.05'te gerçekleşebilmiştir. (142) 

Yangın henüz başlamadan Önce Belediyeye ait itfaiye araçlarının olay mahalline yakın bir 
mevkide hazır beklediği video görüntülerinden ve belgelerden anlaşılmaktadır. (143) 

itfaiye araçlarının olaya müdahalesinin eylemciler tarafından engellendiği, itfaiye araçla
rının önüne yatanların olduğu, görevlilere saldınldığı ve bir aracın kapısının kırıldığı şeklinde 
ifadelerle karşılaşılmıştır. (144) Engellemeler sebebiyle kalabalığın güvenlik görevlilerince yarı
larak itfaiyenin anında yangına müdahalesi sağlanamamıştır. 

Vali, Tugay'dan en çok itfaiyenin otel önüne getirilmesini beklediğini, ancak bunun sağla
namadığını beyan etmiş, (145) Emniyet Müdürü de yangın başladıktan sonra itfaiyenin gelişin
deki eylemcilerin engellemesinden kaynaklanan 12 dakikalık gecikme meydana geldiğini söy
lemiştir. (146) 

Sivas'ta Belediyeden başka bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da itfaiyeye sahip olduğu 
(147) bilinmektedir. 

Otel önünde başlayan yangın için olay öncesinden düşünülerek herhangi bir tedbir alın
mamış, bir merdivenli araç, su sıkmak için 2 araç ve birkaç tane su tankeri olan Belediye İtfai
yesi dışındaki itfaiyelere talimat verilmemiş; otele atılan alevli paçavraları içerde biriktirdikleri 
su kovalarında söndüren misafirlerin çabaları (148) otel önündeki otoların alev alması ile artık 
sonuçsuz kalmıştır. -

Belediye İtfaiyesine ait yangın merdiveninden yararlanılarak Aziz Nesin'in kaçırılışının ar
dından, topluluk otel önünden ayrılarak Vilâyete yönelmiş, bu fırsattan yararlanılarak otel it
faiye erleri ve güvenlik güçleri tarafından boşaltılmaya başlanmış (149) daha sonra hastahane-
ye kaldırılanların büyük bir kısmının zehirli, dumandan boğularak ölmüş olduğu görülmüştür. 
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4. "Ozanlar Anıtı"mn Kaldınlışı : 
Pir Sultan Abdal Heykeli olarak algılanan ozanlar anıtının kaldırılması yönünde toplu 

halde slogan atan eylemciler (150) daha önce de Kültür Merkezinden dönerken heykele saldıra
rak yıkma teşebbüsünde bulunmuştur. (151) 

Atılan sloganlar üzerine heykelin kaldırılması teklifi kendisine ulaştırılan Vali önce heyke
li Kültür Bakanlığının diktiği gerekçesiyle bu teklife olumsuz karşılık vermiş, (152) ancak hey
kelin kaldırılması halinde eylemcilerin ikna olacağı ve otel çevresindeki ablukanın kalkacağı 
düşüncesinin kendisine iletilmesi üzerine, heykelin Belediyenin bir deposuna kaldırılması tali
matını verdiğini (153) ifade etmiştir. 
' Telsiz konuşmalarından, Emniyet Müdürüne heykelin Belediyenin bir kepçesiyle söküle
rek depoya kaldırılmak üzere bir kamyona yüklendiğinin söylendiği, Emniyet Müdürünün de 
heykeli gören.kalabaiığın heykelin peşine takılarak dağıtabileceği mülahazasıyla, heykelin hal
kın ortasından görünerek geçirileceği ve Belediye Garajına götürüleceği, heykelin Vilâyetin önüne 
doğru getirilmesi talimatını verdiği (154) anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber heykelin getirilişi tahmin edilen sonucu vermemiş; heykel bazı eylemciler 
tarafından kamyondan indirilerek Vilâyetin önünden otel önüne doğru sürüklenmiş, yakılmış, 
bu arada oluşan yoğun hareket ve dalganın etkisiyle polisin eylemcilerle otel arasında oluştur
duğu zincir kopmuş; bunun üzerine otele doğru geri adım atan polis tekrar barikat kurmuştur.' 
( 1 5 5 ) ' . •• . - , - • • _ ; / •• 

Görüldüğü üzere heykelin getirilişinin ardından daha önce eylemcilerle otel arasındaki ge
niş boşluk da büyük ölçüde doldurulmuş; bundan sonra alınabilecek tedbirleri daha fazla zor
laştıracak bir durum ortaya çıkmıştır. 

5. Olaylardan önce Alınan Tedbirlerin Yetersizliği :. 
Emniyet Müdürü olaydan önce böyle olaylar olabileceği yönünde Millî İstihbarat Teşkila

tından kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini, kendilerinin 30.6.1993 akşamı bütün Şube 
Müdürleriyle toplanarak bazı tedbirler aldıklarını, ellerine ulaşan bir bildiriyi değerlendirdik
lerini, Pir Sultan Abdal Şenlikleri dolayısıyla daha dikkatli tedbirler alındığını, Ayrıca Cuma 
günü camiilerin içerisinde ve civarında ekipler görevlendirdiklerini (156) beyan etmiştir. 

Vali'nin ifadesinden 100 kişilik komanda bölüğü ve özel harekat timinin Divriği, Zara ve 
İmranlı yöresindeki PKK ile ilgili bir operasyonda görevli olduğu (157) anlaşılmaktadır. 

Bu durumda olay günü Vali'nin raporuna göre çevre il ve ilçelerden ve Tugay Komutanlı
ğından gelen yardım dışında Emniyet Müdürlüğünde 150, ti Jandarma Komutanlığında da 55 
kişilik kuvvet olduğu (158) görülmektedir. 

Şu halde tide düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenliklerinin hassas olduğu bilinmesine ve Aziz 
Nesin'in gelişinin belirli bir gerginliği tırmandırdığının anlaşılmasına rağmen, Sivas'ın geçmiş
teki tecrübeleri, ayrıca önemli miktarda bir kolluk kuvvetinin bir operasyonda olduğu da dik
kate alınarak şenlikler başlamadan önce kuvvet takviyesinin istenmemiş olması olaylardan ön
ce alınan tedbirlerin yetersiz olduğu sonucunu doğurmaktadır. 

6. Alınan Tedbirlerin ve Kuvvetlerin Koordinasyonunun tyi Yapılamaması : 
Olayların başlaması üzerine Tugay Komutanlığından yardım isteyen Vali aynı şekilde komşu 

il ve ilçelerden de yardım istemiş ve olayların gelişimi içerisinde bu yardımlar ulaşmaya başla
mıştır. 
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Vali, polis ve askerin görev alacağı yerlerin takdirinin Tugay Komutanı tarafından yapıldı
ğım, (159) Tugay Komutanı da polis ve jandarmanın yeterli olmadığı gerekçesi kendisine ulaş
tığı zaman "Hükümet meydanını ben emniyete alırım" dediğini, Kültür Merkezine kuvvet gön
derildiğini (160) ifade etmiştir. * . 

Vali'nin beyanına göre Tugay Komutanlığından acemi askerlerin şevkinin ancak saat 19.45'te 
gerçekleştiği, (161) ancak olay yerine gelen askerin otel önünde toplanan kalabalığın arka kıs
mında ne yapılacağını bilmeden beklediği, yangın çıkıncaya kadar bu durumun devam ettiği 
video kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Tugay Komutanı, Komisyonumuz üyelerinden birinin "Polis müdahale emrini almadığı 
için asker de nereye, ne müdahale yapılacağını kararlaştıramadı" şeklindeki değerlendirmeye 
katılmış ve kendisinin Vali'ye birkaç defa neden eylemcilere müdahale etmediklerini sorduğu
nu (162) beyan etmiştir. 

Emniyet Müdürü olaylar geliştikçe pratik çözümler bulmaya çalıştıklarını, (163) çok hızlı 
gelişen olayların kendilerine bir değerlendirme ve düşünme fırsatı vermediğini, (164) buradaki 
organizasyonun Vali tarafından yapılması gerektiğini (165) ifade etmiştir. 

Görüldüğü gibi olayların ne şekilde gelişebileceği, mevcut ve gelmekte olan kuvvetlerin 
nasıl görevlendirilmesi gerektiği, tedbirlerin ne şekilde alınması icab ettiği yönünde bir koordi
nasyon yapılmamış; olaylar boyunca polis, eylemcileri zincir ve barikat oluşturarak bir arada 
tutmaya çalışmış; asker, Hükümet Meydanı ve Kültür Merkezi önünde görev almış; yangının 
hemen öncesinde otel önündeki kalabalığın arka tarafına gelen acemi erler de nasıl bir müda
halede bulunacakları yönünde bir emir almamışlardır. 

C) OLAYLARIN TAHLİLİ : 
1. Eylemcilerin Sosyal Kültürel Duruniu : 

Sivas olayları esnasında çekilen video kasetleri izlendiğinde (166) eylemleri ilk başlatan 
grubun tamamına yakınının gençler ve çocuklar olduğu, zaman geçtikçe topluluk içerisinde 
sakallı tiplerin belirmeye başladığı, otel önünde biriken ve kalabalıklaşan grup içerisinde ileri 
yaşlardaki kişilerin artış gösterdiği, ancak devamlı slogan atan aktif eylem halindeki grubun 
büyük çoğunluğunun yine gençler olduğu görülmektedir. Video kasetlerindeki görüntüler, ba
zı ifadelerle Paşa Camiinden harekete geçen grubun 10-20 yaşlarında gençler ve çocuklardan 
oluştuğu şeklindeki beyanları desteklemektedir. (167) 

öğrenci yurtları kapalı olduğu halde bazı öğrencilerin olaydan önce otobüslerle getirtilip 
olaya iştiraklerinin sağlandığı şeklinde iddialarla karşılaşılmış; konu araştırılmış; Sivas'ta okullar 
kapalı olduğu için yurtların boş olduğu; ancak 27 üniversite öğrencisinin sınavları dolayısıyla 
yurtlarda kaldığının Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan denetim ile tespit edildiği; Sivas'ta in
celemeler yapıldığı zamana kadar, gözlem altına alınanlar arasında bu yurtlarda kalanların da 
var olup olmadığına dair bir bilginin gelmediği (168) anlaşılmıştır. 

öte yandan konu Vali'ye de sorulmuş; Vali, Belediyenin işlettiği Çermik Kaplıcasına bir
kaç otobüsle bir grubun gelip burada gizlendiği ve olayları onların başlattığı yolunda bir söy
lentinin kendisine ulaştığını; bu konuda MİT ve diğer istihbarat birimlerine görev verdiğini; 
ancak bu söylentiyi teyit edecek bir bilginin kendisine ulaşmadığını ifade etmiştir. 
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2. Olay Öncesinde Dağıtılan Bildiriler : 
Olaydan iki gün önce 30.7.1993 Çarşamba günü dağıtılan "Müslüman Kamuoyuna" baş

lıklı, "Müslümanlar" imzalı, başlığı ve imzası el yazısıyla, metni daktiloyla yazılmış olan tek 
sahi felik bildiride Aziz Nesin'in Selman Rüşti'nin Figüranlığına soyunduğu, Peygambere ve 
Kur'an'a dil uzattığı; Selman Rüşti müslümanların az olduğu bir ülkede sokağa çıkamazken 
Aziz Nesin'in Vali tarafından davet edildiği şeklinde gün belirtilmemekle beraber bir eylem ya
pılması gerektiği belirtilmektedir. (169) 

öte yandan 1.7.1993 Perşembe günü matbaada basıldığı anlaşılan aynı mahiyette bir bil
diri daha dağıtılmış; (170) her iki bildiri üslup ve kullanılan ifadeler açısından karşılaştırıldık
larında cümlelerin çoğunun aynı olduğu görülmüş; bildirilerin aynı kişi tarafından yazılmış 
oldukları kanaati hâsıl olmuştur. 

Vali, sağ kanatta seyrek, sol kanatta sık olmak üzere bu tür bildirilerin belli günlerde sü
rekli dağıtıldığını; bir gün önce asayiş saatinde Emniyet Müdürü tarafından bu bildirilerin ken
disine ulaştırıldığını, MİT'ten kendisine hiçbir bilginin gelmediğini (171) ifade etmiştir. 

Emniyet Müdürü de Çarşamba günü dağıtılan bildiriden haberleri olduğunu, bir kaç es
nafın kapısının altına atıldığını, Perşembe günü dağıtılan bildiriden haberleri olmadığını, bu 
mahiyette bildirilerin sağdan ve soldan zaman zaman dağıtıldığını; burada sözkonusu olan bil
dirilerin menşei hakkında istihbarat birimlerinden bir bilgi gelmediğini, kendi istihbaratları
nın da bunu tespit edemediğini (172) beyan etmiştir. 

Millî istihbarat Bölge Müdür Yardımcısı, olayla ilgili olabilecek bütün dernek ya da şahıs
lara yakın çevreleri talimatlandırarak bahsi geçen bildiriyi kimlerin dağıttığını, olayı kimlerin 
başlattığını araştırdıklarını ancak tatmin edici bir cevap alamadıklarını (173) söylemiştir. 

Sivas'ta yapılan incelemeler sırasında bazı kişilerin her iki bildiriden de haberdar olduk
larını söylemelerine rağmen (174) Emniyet Müdürünün yalnızca Çarşamba günü dağıtılan bil
diriden haberdar olduklarını söylemesi; Cumhuriyet Başsavcısının da olaydan bir gün önce da
ğıtılan bildiriden 3-5 tane ele geçtiğini, iki gün önce, yani Çarşamba günü dağıtılan bildirinin 
Bosna-Hersek'teki olayları protesto için kaleme alındığını söylemesi (175) büyük bir istihbarat 
eksikliğinin var olduğunu göstermesinin yanında, alınan istihbaratın ilgili birimlere ulaştırıl
masında çok büyük ihmaller olduğunu da açığa çıkarmaktadır. 

3. Atatürk Büstü : 
Atatürk Büstünün yerinden söküldüğü veya düşürüldüğü görülmüşse de bunun nasıl, ne 

zaman ve ne şekilde yapıldığı hususunda Komisyonca sağlıklı bilgi elde edilememiştir. 

SONUÇ: v , . • 

Komisyonumuz ayrıntıları yukarıda verilen araştırma ve incelemeler sonucunda; 
1. Sivas'ın sosyal yapısının hassas olduğu, 
2. Aziz Nesin'in Sivas'a gelişinin duyurulmasıyla beraber bu kişinin kamuoyu tarafın

dan bilinen fikirlerinin Sivas'ta olaydan bir hafta öncesinden başlayarak basın tarafından iş
lenmesinin belirli bir gerginliği tırmandırdığı, 

3. Pir Sultan Abdal etkinlikleri dışında, amacı aşan bazı faaliyetlerin tansiyonun yük
selmesine sebep olduğu, 

4. Vali aleyhinde oluşturulan kamuoyunun etkisiyle tepkilerin Vali'ye de yönlendirildiği, 
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5. Kısa süre içerisinde oluşan mevcut gerilimli atmosferin olay öncesi dağıtılan bildiri
lerle körüklendiği, 

6. Olayın vukuu esnasında topluluğun mevcut gerginlikten yararlanmak isteyen provo
katörler tarafından kışkırtılarak yönlendirildiği, 

7. Protesto şeklinde başlayan olayların topluluk dağıtılarak engellenmemesi üzerine za
manla eylemcilerin olaya iyice konsantre olduğu, mesai çıkışı sonrasında topluluğun büyümesi 
üzerine kontrolden çıktığı, 

Tespitini yapmıştır. 
Komisyonumuz ayrıca; 
1. Olayların öncesinde, başlangıcında, gelişmesinde ve müessif bir şekilde sonuçlanma

sında İPdeki yöneticilerin basiretsizliği, kararsızlığı ve aczinin bulunduğunu, 
2. İl yönetimindeki idarecilerin olayın mezhep çatışması neticesini vereceği şeklindeki 

hatalı bir değerlendirme yaparak, yeterli güç olduğu halde uzun süre eylemcileri durdurarak 
dağıtmadığını; eylemcileri bir arada tutmaya özen göstererek eyleme iyice şartlanmalarına yol 
açtığını, ' 

3. Mesai çıkışından sonra topluluğun iyice kalabalıklaşacağı tahmin edilerek önceden 
tedbir alınmadığını, 

4. Olay boyunca Aziz Nesin'in hedef seçildiğinin bilinmesi ve daha sonra Aziz Nesin'in 
Madımak Otelinde kaldığının eylemciler tarafından anlaşılmasına rağmen Aziz Nesin ve Ma
dımak Otelinde bulunan misafirler için tedbir alınmadığını ve buradaki misafirlerin çok deği
şik yollarla tahliyesi mümkünken bunun gerçekleştirilemediğini, 

5. Otel önünde yangın çıkarılabileceğine dair bazı belirtiler oluşmasına rağmen bu ko
nuda daha önceden tedbir alınmadığı ve diğer kamu kuruluşlarına ait itfaiyelerin devreye so
kulmadığını, 

6. Yanlış bir değerlendirmeyle topluluğu teskin edeceği düşünülerek "Ozanlar anıtının" 
sökülmesi ve topluluğun göreceği yöne getirilmesinin eylemcilerin daha fazla taşkmlaşmasına 
ve otel önündeki barika yarılarak otel önünün iyice daralmasına yol açtığını; böylece alınabile
cek tedbirlerin tamamen zorlaştığını, 

7. Olaylar öncesinde önemli miktarda güvenlik gücünün Sivas dışında bir operasyonda 
bulunması sebebiyle tedbir alınarak kuvvet takviyesinde bulunulması gerektiği halde bunun 
yapılmadığını, 

8. Olayların başlamasından sonra mevcut kuvvetlerle çevre il ve ilçelerden gelen kuvvet
lerin koordinasyonunun ve alınabilecek tedbirlerin organizasyon ve yönetiminin iyi yapılama
dığını, olaylar boyunca tamamen öngörüsüz hareket edildiğini, 

9. Kongre binası önündeki Atatürk büstünün düşürüldüğü veya söküldüğü tespit edil
mişse de bunun nasıl, ne zaman ve ne şekilde düşürüldüğü veya söküldüğü hususunda sağlıklı 
bilgi elde edilemediğini, 

10. Olayların ardından Savcılık ve Emniyetin kapsamlı ve etkin bir soruşturmaya geçti
ğini, olayları geliştirip tahrip eden grup ve kişilerin Savcılıkça önemli ölçüde tespit edilip hak
larında kanunî takibata başlandığını; halen 192 kişi hakkında dava açıldığını, 110 kişinin tu
tuklu, 2 kişinin gıyabi tutuklu olduğunu; 5 kişinin aranmakta olduğunu ve teşhislerin devam 
ettiğini, 
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11. Sivas halkının Devletimizin yanında ve destekleyicisi olduğunu, tahrik ve provokas
yonlarla çıkan olayların önlenememesinin Sivas'taki yöneticilerin hatası ve tedbirsizliğinden 
kaynaklandığını; ayrıca istihbaratın yetersiz olduğunu, istihbarat birimleriyle yönetim arasın
daki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini, 

Tespit etmiştir. 
Komisyonumuz yaptığı temaslar ye incelemeler sonucunda Sivas'ta meydana gelen ve mil

letimizi derin üzüntüye boğan bu insanlık dışı olaydan inancı ne olursa olsun Sivas'ta yaşayan 
insanlarımızın büyük üzüntü duyduklarını ve Sivas'taki sağduyu sahibi insanlarımızın bu ola
yın dışında olduklarını; olayı bir mezhep çatışması olarak gösterme çabalarından vatandaşla
rımızın son derece rahatsızlık duyduklarını tespit ve müşahade etmiştir. 

Sivas'ta meydana gelen olayların ne başlangıcında ne de sonunda bir mezhep çatışması 
mevcut olmadığı gibi, olaylar sırasında da böyle bir sosyal gerilim yaşanmamış; ancak olaylar
dan sonra bazı kişi ve örgütlerin bu olaydan istifade ederek bir mezhep çatışması oluşturmak 
maksadıyla provokasyonlara giriştikleri, başarılı olamadıkları anlaşılmış; şu anda Sivas'ta ha
yatın huzur ve sükunet içinde geçtiği görülmüştür. 

Olaylara katılanlar arasında küçük bir provokatör grubun var olduğu anlaşılmakla bera
ber bu grubun örgütsel bağlantılarının bulunup bulunmadığı; varsa ne olduğu hususunda ke
sin bir delil elde edilememiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu; 
kimsenin düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamayacağını garanti eder ve herkesin düşünce 
ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya tpplu olarak açıklama ve 
yayma hakkına sahip olduğunu söyler. 

Düşünce ve kanaat hürriyetinin de hiçbir kimseye başkalarının fikir ve inançlarına haka
ret etme şeklinde kullanılamayacağı açıktır. 

Komisyonumuz; 37 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan menfur ve müessif olayın hiçbir 
haklı gerekçesi olamayacağı inancıyla şiddetin her türüne karşı olduğunu ve bu müessif olayı 
şiddetle kınadığını ifade eder; işbu raporu Genel Kurula sunulmak üzere ekleriyle beraber Yüksek 
Başkanlığa saygıyla arz eder. 

Başkan 
Osman Seyji 

Nevşehir 

Sözcü 
Mehmet Cemal öztaylan 

Balıkesir 
(Muhalefet Şerhi Eklidir.) 

Üye 
Mustafa Kul 

Erzincan 
(Muhalefet Şerhim İlişiktedir.) 
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Başkanvekili 
Nami Çağan 

tstanbul 
(Muhalefet Şerhi Eklidir.) 

Kâtip 
tiaydar Oymak 

Amasya 
(Karşı Oy Gerekçem Ektedir.) 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
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Üye Üye 
İbrahim Yaşar Dedelek Bülent Akarcalı 

Eskişehir İstanbul 
Üye Üye 

Münir Doğan ölmeztoprak Kadir Bozkurt 
Malatya Sinop 

Üye Üye 
Abdullatif Şener Fahrettin Kurt 

Sivas Trabzon 
(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 
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EKLtSTESt 

Ekler Konular \ 

Ek : 1 Sivas Eski Valisi ve Emniyet Eski Gene Müdürüyle Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 2 Madımak Otelinde Kalan Bazı Kişilerle Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 3 Sivas Valisi Aydın Güçlü il Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 4 Mesleki Kuruluş Başkanlarıyla Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 5 Siyasî Parti Sivas ti Başkanlarıyla Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 6 Mahallî Basın Temsilcileri ve Belediye Başkanıyla Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 7 Sivas Merkez Mahalle Muhtarlarıyla Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 8 Tugay Komutanıyla Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 9 Cumhuriyet Başsavcısıyla Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 10 Sivas Emniyet Eski Müdürüyle Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 11 Sivas il Müftüsü ve Asayiş Şube Müdürüyle Yapılan Görüşmeler. 
Ek : 12 Sivas Kültür Müdürü, Millî Eğitim Müdürü ve Millî İstihbarat Bölge Başkanıyla 

"Kıpılan Görüşmeler. 
Ek : 13 Pir Sultan Abdal Etkinlikleriyle İlgili Belgeler. 
Ek:14/A-B Telsiz Konuşma Çözümleri. 
Ek : 15 Emniyet Olay Tutanağı ve Bazı Belgeler. 
Ek : 16 İçişleri Bakanlığı Soruşturma ön Görüş Formu ve İlgili Belgeler. 
Ek : 17 Mülkiye Müfettişliği İnceleme ve Soruşturma Raporu. 
Ek : 18 Atatürk Büstüyle İlgili Bazı Belgeler ve İlk Gözlem 
Ek: 19/1-2-3 Olayla İlgili Video Görüntüleri. 
Ek : 20 Maddî Zarar ve Hasarlarla İlgili Tutanaklar. 

DİPNOTLAR 
1. Ek : 5, S.6-7, 13-14, Ek : 13 
2. Ek : 15, S.15, Ek : 17, S.14 
3. Ek : 15, S.16 
4. Ek ; 17, S.14 
5. Ek : 5, Sa.27 ve 2.7.1993 Tarihli Yerel Gazeteler 
6. Ek : 16, S.14 
7. Ek : 12, S.8-9 
8. Ek : 19/1 
9. Ek : 11, S.7 

10. Ek : 11, S.7. 
11. Ek : 5, S.14, Ek : 10, S.6 
12. Ek:15, S.12, Ek : 10, S.5 
13. Ek : 15, S.12, Ek : 14/A 
14. Ek : 11, S.7 
15. Ek : 11, S.8. Ek : 15, S.8 
16. Ek : 15, S.8 
17. Ek : 14/A 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 



._' 27 — 

18. Ek : 14/A 
19. Ek : 15, S.8 
20. Ek : 14/A 
21. Ek : 19/2, Ek : 15, S.8 
22. Ek : 14/A, Ek : 15, S.8 
23. Ek : 15, S.8, Ek : 14/A 
24. Ek : 16, S.4, Ek : 6, S.18-19, Ek : 15, S.8 
25. Ek : 10, S.ll, Ek : 14/A 
26. Ek : 10, S.12 
27. Ek : 14/A, Ek : 2, S. 11-12, Ek : 16, S.4 
28. Ek : 6, S.21, Ek : 15, S.8-9 
29. Ek : 14/A, E k : 1, S.7-8 
30. Eİc : 14/B, Ek : 15, S.8-9 
31. Ek : 17, S. 16 
32. Ek : 19/2, Ek : 11, S.12, Ek : 15, S.8-9 
33. Ek : 15, S.9 
34. Ek : 11, S.12, Ek : 15, S.9 
35. E k : 19/1 
36. Ek : 10, S.25, Ek : 19/1, Ek : 15, S.10 
37. Ek : 19/1, Ek : 11, S.13 
38. Ek : 19/2, Ek : 15, S.10 
39. Ek : 15, S.10, Ek : 19/2 
40. Ek : 1, S. 14, Ek : 11, S.15 
41. Ek : 1, S.15 
42. Ek : 5, S.30, Ek : 2, S.19 
43. Ek : 15, S.10 
44. Ek : 10, S.20 
45. Ek : 20 
46. Ek : 4, S.19-21, Ek : 5, S.13 
47. Ek : 4, S.8 
48. Ek : 1, S.6 
49. Ek : 5, S.29 
50. Ek : 5, S.6-7 
51. Ek : 5, S.13-14 
52. Ek : 6, S.14 
53. 1-2.7.1993 Tarihli Mahallî Gazeteler 
54. Ek : 6, S.16 
55. Ek : 17, S.8 
56. Ek : 12, S.8 
57. E k : 2, S.9, Ek : 19/1-2 
58. Ek : 15, Sİl, 17, Ek : 19/1 
59. Ek : 2, S.30 
60. Ek : 6, S.ll 
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61. Ek : 5, S.27 
62. Ek : 1, S.54 
63. Ek : 10, S.22. Ek : 11, S.6 
64. Ek : 11, S.7 
65. Ek : 11, S.6 
66. Ek : 2, S.31 
67. Ek : 5, S.14 
68. Ek : 10, S.6 
69. E k : 10, S.22 
70. Ek : 10, S.6, 22 ( 
71. Ek : 5, S.31 
72. Ek : 10, S.6 
73. E k : 6, S.12 
74. Ek :"Si S.31, Ek : 6, S.14 
75. Ek : 6, S.7, Ek : 14/A 

.76., E k : 6, S.7 
77. Ek : 10, S.12 
78. E k : 11, S.12 
79. Ek: 1, S.11 -y 
80. Ek : 4, S.13 
.81. Ek : İ, S.l-2 
82. E k : 4, S.16 
83. E k : 7, S.9-10 
84. Ek: 15, S. 15 
85. Ek.: 1, S.42 
86. Ek: 10, S.11 
87. E k : 6, S.15 
88. Ek : 2, S.10 
89. E k : 2, S.23 
90. E k : 6,S.8 , 
91. Ek :U> S.14 
92. Ek : 6, S.14 
93. E k : 4, S.15 
94. Ek : 1, S.16 
95. Ek : 10, S.16 
96. Ek : 10, S.24 
97. E k : 10, S.16 
98. Ek : 19/2, Ek : 1, S.15 
99. Ek : 10, S.16, 24 

100. Ek ; 8, S.5 
101. Ek : 8, S.5 
102. Ek : 1, S.10 
103. Ek ; 1, S.16 
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104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 

Ek 
Ek 
Ek 
Ek 
Ek 
Ek 
Ek 
Ek : 
Ek: 
Ek; 
Ek: 
Ek: 
Ek: 
Ek: 
Ek : 
Ek : 
Ek 
Ek: 
Ek : 
Ek 
Ek 
Ek : 
Ek : 
Ek ; 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek: 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek: 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 
Ek : 

: 1, S.55 
:.l, S.24 
: 6, S. 15 
: 10, S.r 
: 14/A 
: 5, S.8 
: 10, S.25, 30 
: 1, S.28 
: 1, S.14-15 
: 2, S.9-10 
: 1, S.59 
: 1, S.5-6 
: 2, S.63 
: 2, S.39-40 
: 2, S.17 
: 2, S.43 
: 11, S.14 
1, S.6 

: 1, S.5-6 
: 2, S.13-15 
: 2, S.24 
: 2, S.32-33 
: 2, S.39 
: 2, S.44 
: 1, S.29-30 
: 1, S.7 
: 1, S.44 
2, S.59-60 
5, S.30, Ek : 2, S.19 
2, S.34 
1, S.ll-12 
6, S.22 
15, S.9-10 
14/B 
Ek : 15, S.10 
1, S.12 
1, S.12 
6, S.22 
15, S.10 
19/1-2, Ek : 15, S.8-9 
10, S.30, Ek : 6, S.24 
1, S.10, 16 
10, S.30 
6, S.29-30 
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148. Ek : 2, S.46 
149. Ek : 15, S. 10, Ek : 1, S.14 
150. Ek : 11, S.11-12, Ek : 6, S.28 
151. E k : 11, S.9 
152. Ek : 1, S.7 
153. Ek : 1, S.8 
154. Ek : 14/B 
155. Ek : 11, S.11-12, Ek : 1, S.ll 
156. Ek : 10, S.3 
157. Ek : 1, S.9 
158. Ek : 16, S.5 
159. Ek : 1, S.51 
160. Ek : 8, S.3 
161. Ek : 1, S. 10 
162. Ek : 8, S.5 
163. Ek : 10, S.9 
164. Ek : 10, S.25 
165. Ek : 10, S.22 
166. Ek : 19/1-2 
167. Ek: 4, S. 10 
168. Ek : 12, S.6 
169. Ek : 15, S. 15 
170. Ek : 15, S.16 
171. E k : 1, S.22 
172. Ek : 10, S. 1-2 
173. Ek : 12, S.15 
174. Ek : 4, S.10 
175. Ek : 9, S.3 
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MUHALEFET GEREKÇESİ 

2 Temmuz 1993 günü Sivas'da meydana gelen ve 37 insanımızın yakılarak katledilmesiyle 
sonuçlanan insanlık dışı olayı araştırmakla görevlendirilen TBMM Araştırma Komisyonu, ko
nuyu ciddiyetle araştırmış ve raporun başlangıç kısmında olayları objektif olarak rapora yan
sıtmıştır. Ancak; komisyon üyelerinin çok iyi niyetine karşın ve TBMM'nin ortak mutabakatı 
ile bir rapor hazırlanması konusundaki çabalara rağmen raporun sonuç kısmında hepimizin 
rahatlıkla kabul edebileceği ve savunabileceği sağlıklı bir değerlendirme yapılamamıştır. 

Olayı Aziz Nesin'in kişiliğine ve sözkonusu etkinliklerde yaptığı konuşmalar Üzerine olu
şan "Tahrik'e" bağlamak; olayın boyutlarını daraltmakta ve asıl dikkat çekilmesi gereken ya
nını gizlemektedir. 

Bu insanlık dışı eylem : Laikliğe, Cumhuriyete, Demokrasiye, özgür düşünceye, Kültür 
ve sanata karşı planlı, programlı ve örgütlü olarak yapılmış alçakça bir saldırıdır. 

Aziz Nesin veya onun etkinliklerin açılışında yaptığı konuşma sadece bir bahanedir. Sal
dırganların Cumhuriyetin temelinin atıldığı kongre binasına saldırmaları, Atatürk büstünün 
yerinden söküp atmaları, asıl amacın ne olduğunu açıkça göstermektedir. 

12 Eylül sonrası darbecilerin izlediği politikalar sonucu güçlenen ve bir siyasî güç haline 
gelen şerait özlemcisi fanatik dinci grupların bir provası olarak değerlendirebileceğimiz bu olayı 
"Düşünce ve kanaat hürriyetinin, hiç bir kimseye başkalarının fikir ve inançlarına hakaret et
me şeklinde kullanılamayacağı açıktır" şeklinde yorumlamak büyük bir yanlıştır. Böylesine 
bir yaklaşım bu fanatik dinci gruplara cesaret vermektedir. Bu yaklaşımlarla Türkiye için bü
yük bir tehlike oluşturan gerçekleri gizlemiş oluruz. Çok ciddî bir çalışma sonucu hazırlanan 
bu olayla ilgili raporda bir tek kelimeyle, gericilikten, irticadan, laiklikten ve demokrasiden 
bahsedilmemiş olması, bu ciddî komisyondan büyük beklentisi olan Laiklik ve Demokrasi ta
raftarı geniş halk yığınlarında hayal kırıklığı yaratacak ve insanlarımızın demokrasi içerisinde 
sorunların çözümü konusundaki inançları umutsuzluğa dönüşecektir. 

Bu nedenlerle bu konudaki düşüncelerimi ve değerlendirmemi, bu rapor üzerine açılacak 
olan genel görüşmede açıklama hakkımın saklı kalması kaydı ile komisyonumuz tarafından 
hazırlanan rapora muhalefet olduğumu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. , 
Mustafa Kul 

Erzincan 

ŞERH 

T.B.M.M. Genel Kurulunun 123 üncü Birleşiminde 6.7.1993 tarih ve 248 sayılı kararı ile 
kurulan 10/107, 108, 109, 111 ve 114 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışma
larını sürdürerek Raporunu Tamamlamıştır. Bu Rapor'da yeterince vurgulanmayan veya veril
mesi gereken üslubu bulamayan bazı noktaların ayrıca belirtilmesini gerekli görmekteyim. 

1. Genel olarak Raporda, olayların doğrudan doğruya alınan ifadelerle izah edilmeye 
çalışılması zaman zaman gereksiz ayrıntılar ortaya çıkarmış; önemine göre fazla veya eksik vur
gulara yol açmıştır. 
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2. 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olaylar, Türkiye'nin birlik ve bütünlü
ğünü bozmaya çalışan güçlerin ülke genelinde oluşturmaya çalıştıkları terör ve kargaşa orta
mının bir parçasıdır. Bu olayı Sivas'la sınırlı görmek, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sağlıklı de
ğerlendirmeler yapabilmenin önünde önemli bir engeldir. 

Olayların sorumlusu Sivas halkı değildir. Olaylara katıldıkları gerekçesiyle tutuklananlar
dan da anlaşıldığı üzere her türlü eğilimi yansıtan kişilerden oluşan kalabalık, kitle psikoloji
sinden yararlanılarak tahrik edilmiştir. Sivas hassas bir çatışma için uygun bir il olarak görül
müş, çok sayıda işsiziyle olay çıkarmaya elverişli bulunmuş, büyük kentlere verdiği göç sebe
biyle burada meydana gelecek olayların Sivas dışına yayılacağı düşünülmüştür. Pir Sultan Ab
dal etkinlikleri sırasında tahrike yönelen faaliyetler, olaylar öncesinde ve sırasında alınmayan 
önlemler, olaylar sonrasındaki gelişmeler üzerinde açıklığa kavuşturulamayan karanlık nokta
lar vardır : 

a) Kültür Bakanlığının 100 milyon liralık yardımıyla, Sivas Kültür Müdürü Mehmet Ta-
lay'ın Düzenleme Komitesi üyeliğiyle, Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in izni ve katılımıyla ger
çekleştirilen Pir Sultan Abdal etkinliklerine Pir Sultan Abdal'ı tanımadığını belirten Aziz Ne
sin nasıl ve niçin davet edilmiştir? 

b) Video filmlerinden açıkça görüldüğü gibi, 1 Temmuz günü Kültür Merkezi salonun
da bulunanların büyük çoğunluğunun sol yumrukları havada "devrim şehitlerine" saygı du
ruşuna Vali Ahmet Karabilgin hangi sıfatla iştirak etmiştir? 

c) Yazıları, yayınları ve konuşmalarıyla düşünce ve inançlara hakareti düşünce ve inanç 
hürriyeti olarak yorumlayarak sürekli olaylara sebebiyet veren Aziz Nesin'in kendisi bir prova-
katör müdür, yoksa provakatörler tarafından kullanılmakta mıdır? 

d) Aziz Nesin'in dstvet edilmesi ve konuşturulması, Che Qüavera, Lenin, Mahir Cayan, 
Dev-Sol, Kızıl Yıldız Amblem ve posterleri, Cuma saatinde çalınan davul bilinçli bir tahrikin 
mi, yoksa normal birer faaliyetin mi eseridirler? 

e) Dağıtılan bildirilere ve mahallî basının uyarılarına rağmen istihbarat eksikliği bir ya
na, 100 kişilik komanda bölüğü ve özel harekât timinin Divriği, Zara ve İmranlı yöresindeki 
PKK ile ilgili operasyonda görevlendirilerek Sivas il merkezinden uzaklaştırılması yalnızca bir 
tesadüf müdür? 

f) Olayların başlamasından sonra birkaç kez dağılan kalabalığı tekrar toplayarak eyle
me konsantresini sağlayanlar, önceleri Kültür Merkezi Vilayet ve Dörtyol arasında gidip gelen 
kalabalığı Madımak Oteli'ne yönlendiren kimlerdir? 

g) Vali ve Emniyet Müdürünün ifadelerinden anlaşıldığı üzere, güvenlik görevlilerinin 
göstericileri saat 13.30'darç 17.00'a kadar kontrol altında tutmaya, dağılmasını Önlemeye çalış
ması yalnızca bir taktik hatası mıdır? 

h) Göstericilerin Madımak Oteli önünde toplanmaya başlamadan önce Aziz Nesin ve 
misafirlerin Sivas dışına çıkarılması için ciddî hiçbir girişimde bulunulmayışı, yalnızca ihmalle 
açıklanabilir mi? , 

ı) Komisyonun çalışmaları sırasında Sivas'ta zemin bulamayan PKK'nın DEV-SOL ve 
TÎKKO ile işbirliği yaparak Karadeniz bağlantısı kurmaya çalıştığı şeklindeki ifadelere rastlan
ması, Millî İstihbarat Teşkilatı Sivas Bölge Müdürünün, olaylar sonrası PKK kaynaklı bazı ki
şilerin Sivas'ta DEV-SOL ve TİKKO'nun da içinde bulunduğu ortak bir eylem hazırlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 



— 33 — 

içinde olduğu şeklinde kesin bir kaynaktan bilgi geldiğini beyan etmesi; Sivas olaylarının he
men arkasından Erzincan'ın Başbağlar köyünde PKK'nın gerçekleştirdiği korkunç katliam sı
rasında "Sivas Olaylarının intikamından bahseden bildirilerin bırakılması, Türkiye'de terörü 
ve karışıklıkları tırmandırmak isteyenlerin muhtemel niyetlerinin ne olabileceği konusunda dik
kate alınması gereken noktalardır. 

j) Ne zaman, nasıl ve ne şekilde yerinden düşürüldüğü veya söküldüğü anlaşılamayan 
Atatürk Büstünün, Sivas olaylarına belli bir görüntü vermek isteyen meçhul failler tarafından 
hedef alındığı çelişkilerden anlaşılmaktadır. Müze görevlilerince düzenlenen tutanakta 21.30 
- 21.40 sıralarında Kongre Binasının camlarının taşlanarak kırıldığı, olaylar sakinleştikten sonra 
dışarı çıkıldığında Atatürk Büstünün kaide üzerinden, eğim yerinden kırılarak yere düştüğü-

I 

nün görüldüğü belirtilmektedir. 
Halbuki güvenlik güçlerinin havaya yoğun ateş açmasından sonra göstericilerin Emniyet 

olay tutanağına göre 20.25'ten sonra kaçışmaya başladığı ve topluluğun kısa sürede dağıldığı 
bilinmektedir. Topluluk dağıldıktan yaklaşık bir saat sonra bu olayın aynı grup tarafından ger
çekleştirilmesi imkânsızdır. Üstelik bu sıralarda polis ve asker tam teyakkuz halindedir; sevk 
edilen 400 acemi er ve çevre il ve ilçelerden gelen kuvvetlerle birlikte olay mahallinin etrafı gü
venlik güçleriyle doludur. 

öte yandan büst 2.5 metrelik bir kaide üzerindedir ve 250-300 kg ağırlığındadır. Böylesine 
ağır bir büstün, insan boyunun ulaşamayacağı bir yükseklikten düşmesi halinde, karo taşlarla 
döşeli olan kaldırımın kırılması gerektiği halde, tutanağa ekli fotoğraflarda etraftaki çiçekler
de ezilme ve kaldırım taşlarında da kırılma görülmemektedir. 

Mahalli basın mensuplarının sokağa çıkma yasağından sonra gece indirilerek Müze Bina
sına konulduğunu savundukları Atatürk büstünün yerinden sökülüşü veya düşürülüşü Sivas 
Olaylarının karanlık noktalarından biridir. 

k) Olaylar sonrasında genel kanaat ve ifadelere göre polis kurşunuyla çok sayıda insan 
yaralanmış ve ölmüştür. Yaralama ve öldürme olayları Madımak Oteli yangınını müteakip ka
labalık dağılırken ve olay mahalline uzak bölgelerde meydana gelmiştir. Kurşunla ölenler ve 
yaralananların failleri tespit edilmemiş, ilgili mercilerce konu üzerinde yeterince araştırma ve 
balistik incelemelerin yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. Sivas olaylarının önemli karanlık 
noktalarından birini oluşturan bu hususun aydınlatılmasında da zaruret vardır. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Abdullatif Şener 

Sivas 

MUHALEFET ŞERHt 

2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen ve müessif bir şekilde sonuçlanan olayı araş
tırmakla görevlendirilen TBMM Araştırma Komisyonu raporu ciddî bir araştırma ve incele
menin ürünü olmakla beraber raporda bir ka£ nokta yeterince aydınlığa kavuşmamıştır. 

Şüphesiz bilinen şekilde sonuçlanan olayın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ancak, olayda
ki tahrik unsurlarının da gözardı edilmemesi gerekir. Anayasamız herkesin düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahip olduğunu; herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yol
larla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunu söyler. 
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Bu durum hukukun üstünlüğünü savunan demokratik ve laik rejimin gereğidir. Ancak, Aziz 
Nesin düşünce ve kanaat hürriyetinin de sınırlarını aşarak başkalarına ve başkalarının inançla
rına hakaret unsurları taşıyan ifadeler kullanmıştır. Aynı tavrın Sivas'ta da devam ettirilmesi 
hassas bir toplumsal yapı arz eden Sivas'ta bir kısım kimselerin bu çirkin hadiseye katılmala
rında etkili olan önemli unsurlardan biri olmuştur. 

ti İdaresi Kanununa göre "il sınırlan içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, 
tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali'nin 
ödev ve görevleri arasındadır." Ayrıca, mezkur kanun "kolluk kuvvetleriyle, yardıma gelen as
kerî kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinasyonun Vali tarafından sağlanacağını" söyler. Si
vas'ta meydana gelen hadiselerde olaylar öncesinde bazı belirtiler bulunmasına rağmen tedbir 
alınmadığı, olaylar başlamasından sonra alınan tedbirlerde de tamamen öngörüsüz hareket edil
diği açıkça görülmektedir. Bu durumun ihmal ve basiretsizlik sınırlarını da zorladığı açıktır. 

; öte yandan Komisyonun bütün ısrarlı inceleme ve araştırmalarına rağmen tarihî önemi 
ve sembolik anlamı olan Kongre Binası önündeki Atatürk Büstünün topluluk tarafından dü
şürüldüğü iddiası boşlukta kalmıştır. Bu iddia hiçbir görgü tanığının ifadesine dayanmadığı 
gibi bu konuda Komisyonun aldığı ifadelerde çelişkiler ve belirsizliklerle karşılaşılmıştır. 

Emniyetin olay tespit tutanağına göre topluluk saat 20.25 sıralarında dağıtılmış, ancak, 
olay anında dışarı çıkamadıklarını belirten Müze görevlilerinin çelişkili olduğu anlaşılan tuta
naklarında olayın saat 21.30 sıralarında meydana geldiği belirtilmiştir. 

Topluluk dağıldıktan yaklaşık bir saat sonra, sevk edilen bütün kolluk güçleri teyakkuz 
halinde iken böyle bir durumun gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi; bu fiilin kimler ve kaç 
kişilik topluluk tarafından ne şekilde işlendiği konusunda hiçbir bilginin de bulunmadığı orta
ya çıkmıştır. Ayrıca, olay tutanağı ve Atatürk Büstünün indirilmesinden sonra çekilen fotoğ
raflar alınan ifadelerle birlikte incelendiğinde bu konuda ciddî çelişkiler görülmektedir, ilgili
ler tarafından üzerinde durulmayan bu konunun soruşturulması halinde ortaya çıkacak gerçek 
durum Sivas olayları hakkında daha sağlıklı değerlendirmelere imkân tanıyacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Cemal öztaylan 

Balıkesir 

MUHALEFET ŞERHİ 

T.B.M.M. Genel Kurulunun 123 üncü Birleşiminde 6.7.1993 tarih ve 248 sayılı Karar ile 
kurulan 10/107, 108, 109, 111, 114 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuzun raporu
na ek olarak aşağıdaki değerlendirmeleri gerekli görüyorum : 

1. Müessif olayı tahrik eden güçler tarafımızdan tam olarak saptanamamakla birlikte 
olay cereyan şekli itibariyle laik Türkiye Cumhuriyetine başkaldırıya dönüşmüştür. 

2. Raporda olayın gelişiminde "ti İdaresi "nin öngörüsüzlüğünden, kararsızlığından ve 
basiretsizliğinden söz edilmektedir. Kanımca bu sıfatlar sadece il idaresi yönünden değil, bütü
nüyle "tdare" için geçerlidir. 

Nami Çağan 
İstanbul 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

Araştırma Komisyonu oldukça yoğun ve titiz bir çalışma yapmıştır. Böylesine önemli ko
nuda düzenlenen raporda ortak görüşe ulaşılamamış olmasında, siyasal kaygılar yanında ça
lışmaların devam ettiği, henüz hiçbir sonucu belli olmadığı günlerde bile, basında çalışmalar 
hakkında çoğu kez gerçeği yansıtmayan görüşlerin yer almasının da etken olduğunu üzüntüyle 
belirtmek durumundayım. Böyle olunca da takdirle karşıladığım bu çalışmalar sırasında .ko
misyonun elinde olan veya olmayan, ancak kesinlikle sonuca etki ettiğine inandığım bazı du
rumlarla sonuçtaki çoğunluk görüşüne katılamadığım hususları Yüce Meclis'in bilgisine sun
mayı bir yurtseverlik gereği sayıyorum. 

Meclisin komisyonumuza verdiği görev "Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve so
rumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararların tespiti"dir. Görev 
bu olunca, hem olayın neden ve niçinlerini iyi anlamak, hem de gelecekte bu tür olayların tek
rarlanmamasını sağlamak amacıyla, olaya salt polis müfettişi veya savunma avukatı mantığıy
la değil, bu olayda yer alan unsurların sosyal ve kültürel durumları dahil her yönüyle araştırı
lıp irdelenmesinin gerekli olduğuna inanmaktayım. Diğer bir anlatımla; olayların olduğu yeri, 
günü ve zamanı da dahil, olaylarda başrolü oynayan etkenlerin, bu arada saldırganların yetiş
tiği, yaşadığı çevre, okuduğu okullar veya kurslar nelerdir, nasıl bir çevre yaşamı ve eğitimden 
veya eğitimsizlikten sonra insanlar saatlerce süren bir eylemden sonra bir şeyleri kırıp dökmekten, 
insanları yakmaktan zevk alır, trans haline gelir konumda olabiliyorlar. 

Komisyona verilen 15 günlük çalışma süresi bu tarzda araştırma yapmak için yeterli değil
di. Ancak süre uzatılabilir ve gelecekte bu tür olayları yaratabilecek veya olaylarda maşa ola
rak kullanılabilecek insanların yetişmesinin, yetiştirilebilmesinin önlenmesi için gerekli önlem
lerin alınması, yani bataklığın kurutulması yönünde bu raporda tespit, tedbir ve önerilere iliş
kin görüşlerin mutlaka yer alması gerekirdi. 

Bu durumun inceleme dışı bırakılmasrne yazık ki komisyonun yapacağı tarihi bir görevin 
yapılamamış olması sonucunu doğurmuştur. 

Bu görüşten hareketle, olaylara karışanların çok büyük kesiminin 13-17 yaş grubu arasın
da olduğu hemen herkesçe söylenmesine, video kasetlerinde de görülmesine rağmen, okulların 
kapalı olduğu bir dönemde bu kadar çok sayıda çocuk ve gencin nasıl bulunduğu vakıf, der
nek veya kurumların (belediye dahil) işlettiği yurtlarda çok sayıda öğrenci bulundurulup bu-
lundurulmadığı, Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin yıldönümü kutlamalarından hemen önce Be
lediyenin öncülüğünde ve ilk defa "Hicret Koşusu" adı altında bir organizasyonun yapılması
nın rastlantı olup olmadığının komisyonca incelenmemiş olmasını da bir eksiklik olarak gör
mekteyim. 

Komisyon üyesi olarak bir Sivas milletvekilinin görevli olması bilgi verenleri bir anlamda 
manevi baskı altında tutmuştur. 

Sivas'ta yerel kadroların oluşmasında (özellikle güvenlik görevlileri ile din görevlilerinin 
atanmasında) geçmişte Ankara'da uzun süre üst kademelerde görev yapan Belediye Başkanı
nın etkin rol oynadığı yolunda yaygın kanaatin olduğu gerek komisyon çalışmaları gerekse olay
lardan hemen sonra parti adına Sivas'a gidişlerim sırasında tarafımdan gözlenmiştir. 

Sivas'taki çalışmalar Valilik binasında komisyona ayrılan bir odada yapılır, bilgisine baş
vurulan şahıslar buraya çağrılırken Tugay Komutanının, Valinin talimatına rağmen zamanında 
ve yeterli sayıda asker göndermediği yönünde çok ciddî suçlamalar, kuşkular varken ve uzun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 



— 3 6 — . ; ' ' • • 

tartışmalar sonunda SHP ve CHP'li 3 üyenin gitmeme yönünde tavır almasına rağmen Tugay
daki çalışma odasına gidilerek bilgisine başvurulması etkili, tarafsız ve eşitlikçi davranışa göl
ge düşürmüş, komisyonun titrinin de zaafa uğramasına neden olmuştur. 

Komisyona sunulan telsiz konuşmalarının çözümünü içeren metnin önemli yerlerinde 
"çözülemedi" şerhleri vardır. Olaylar sırasında ikisi,emniyetçe birisi ÎHA'ca çekildiği ifade edilen 
video kasetlerin tamamı 3-3,5 saatte dinlenebilmektedir. Hu durum kasetlerin çok kısaltıldığı
nı, bir anlamda da terbiye edildiğini göstermektedir. 

İşin ilginç yanı özellikle emniyetçe çekilen kasetler kalabalığı geniş çapta gösterecek hû-
kim yerlerden değil, tersine öndeki sıraları gören, arkadakileri görmeyecek konumlardan gö-
rüntülenmiştir. 

Atatürk büstü büyük bir olasılıkla göstericiler tarafından kırılmış olmasına rağmen bu 
konuda düzenlenen tutanak ve çekilen resimler olayı belirsiz hale getirmeyi amaçlayan bir an
layışla düzenlenmiştir. Bazı şahıslarca büstün olaylar sonrasında muhtemelen gece kaldırıldığı 
yönündeki ifadeleri, olaylar sonrasında hemen sokağa çıkma yasağı konması ve alanda o sıra
da çok sayıda asker ve güvenlik görevlisinin bulunması nedeniyle inandırıcı gelmemektedir. 
Bu iddianın doğru olması, büstü güvenlik güçlerinin kırdığı sonucunu doğurur ki bu da çok 
daha vahimdir. Bu nedenle bu konunun mutlaka aydınlığa kavuşturulması gerekir. 

Dönemin Emniyet Genel Müdürü'nün olayın başlangıcından bitimine (helikopterle bir
likte Sivas'a gidinceye) kadar Müsteşar ve Bakan'Ia, Bakan'ın odasında sürekli olarak birlikte 
olduklarını, tl'deki ve Ankara'daki Devlet görevlileri ile bilgi alışverişinde bulunduklarını be
lirtmesine rağmen dönemin Müsteşarının bilgisine başvurulmamış olmasını büyük bir eksiklik 
olarak görmekteyim. 

Olaylara karışan saldırganların teşhis ve tespitlerinin tam olarak yapılmadığı yönünde ka
muoyunda yaygın bir kanaat vardır. 50-60 gibi az sayıda insanla başlayan ve 8 saati aşkın bir 
süre devam eden olaylarda sanıkların teşhis ve tespitlerinin tam olarak yapılamamış olmasını 
anlamak, hele güvenlik güçlerinin uzun süredir orada görev yapan insanlardan oluştuğu dik
kate alındığında ve kayırmacı olmayan bir görev anlayışı içinde hareket etme zorunda olmaları 
gerektiği düşünüldüğünde son derece zordur. 

Kamuoyunu ciddî bir şekilde rencide eden ve kamu görevlilerini zan altında bırakan bu 
söylenti ve kuşkuların ortadan kaldırılması için video bantlarından çekilen resimlerin basın 
ilan yoluyla hem Sivas'ta hem de Türkiye düzeyinde teşhir ve afişe edilmesinde büyük yarar, 
hatta zorunluluk vardır. 

Sonuç olarak; bu insanlık dışı olayı Aziz Nesin'in bilinen kişiliğine ve söz konusu etkin
liklerde yaptığı konuşmalar üzerine oluşan "tahrik"e bağlamak olayın boyutlarını daralttığı 
gibi asıl dikkat çekilmesi gereken yönlerinin de perdelenmesine neden olacaktır. 

Olayların başlatılma yeri, zamanı, olaylar sırasında atılan sloganlar, yapılan konuşmalar, 
konuşmacıların mensubiyeti, olaylar öncesi yapılan propagandalar ve saldırganların yöneldiği 
hedefler gözöününde bulundurulduğunda, 1923 yılında Atatürk tarafından Sivas'ta başlatılan 
laik cumhuriyet akımının rövanşını almak isteyen, şeriat özlemcisi, kökten dinci, fanatik grup
ların demokrasiye, laik Cumhuriyete, özgür düşünceye, kültür ve sanata karşı planlı, program
lı, örgütlü ağır bir başkaldırısı olduğu görülmektedir. 
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Nedeni ne olursa olsun raporda bunun açık bir şekilde belirtilmemiş olması bugün için 
üzüntü, gelecek yönünden ise kaygı vericidir. 

Türk idarî yapısı, gelenekleri gözönünde bulundurulduğunda gerek dönemin Emniyet Genel 
Müdür gerekse yerel yöneticilerin açıklamalarından, olayın gelişmesinde ve müessif bir şekilde 
sonuçlanmasında görülen basiretsizlik, kararsızlık ve aczin sadece il yöneticilerinde olmadığı, 
onların yanında ve en az onlar kadar "saldırgan"la halkı karıştıracak kadar, hatta Van'daki 
sigortadan para almak için sahibince yakılan otelle Sivas'ta 37 yurttaşımızın yakıldığı oteli ka
rıştıracak kadar konulardan habersiz olan ve yerel yöneticilere halkla güvenlik güçlerini karşı 
karşıya getirmeyin talimatını veren, bütün feryatlara rağmen olayların bastırılmasını ve mağ
durların korunması yönünde yeterli tedbirleri almayan dönemin içişleri Bakanında, Başbakan'da 
ve dolayısıyla Hükümette de olduğu açık bir gerçektir. 

Komisyonun zarar tespiti yönünde de hiç bir çalışması olmamıştır. 
Yukarıdan beri kısaca arz edilmeye çalışılan olgular sonunda bu insanlık dışı olayın 

TBMM'nin iradesine uygun olarak Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile 
olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararların tespitinin 15 günlük süre içinde 
ve Araştırma Komisyonu yetkileri çerçevesinde ortaya çıkarılması mümkün olamamıştır. 

Karanlıkta kalan hususların da aydınlatılması ve gelecekte bu tür menfur olayların bir da
ha yaşanmamasını temin etmek amacıyla Meclis Soruşturması açılmasının uygun olacağı dü
şüncesiyle ve raporun görüşülmesi sırasında daha geniş açıklamalarda bulunma hakkım saklı 
kalmak kaydıyla arz ederim. » 

Saygılarımla. 
Haydar Oymak 

Amasya 
Araştırma Komisyonu 

Kâtip Üyesi 
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