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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstifa nedeniyle boşalan Kültür Bakanlığına vekâlet eden Turizm Ba

kanı İrfan Gürpınar yurt dışına gittiğinden, Kültür Bakanlığına, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1908) 

2. - Almanya'ya giden Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'a, dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1909) 248 

3. - Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerine gidecek olan Başbakan 
Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hik
met Çetin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1910) • 248 

4. - Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal 
İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı.tezkeresi (3/1911) 249 
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;5.•— Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökde-
mir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakam Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1912) 

6. - Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Haca-
loğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1913) 

7. - -Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1914) 

8. - Romanya ve Bulgaristan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ali Şevki 
Erek'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1915) 

9. - İsrail'e gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, 
Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1916) 

10. - Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetlerine gidecek olan Cumhur
başkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cin-
doruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1917) 

11. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Kazakistan'a yapacağı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1918) 

12. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Bulgaristan'a yapacağı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1919) 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmelerine ilişkin gündemdeki 

sıralamanın yeniden yapılması ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin ye
niden düzenlenmesine ve konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. -Genel Kurulun çalışma saatiyle görüşülecek konulara ilişkin DYP, CHP 

ve RP Gruplarının müşterek önerisi 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A)ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otori

tesini ve halkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye 
kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddeleri
ne uyduğu iddiasıyla içişleri Bakanı Nahit Menteşe hakkında Meclis soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi (9/25) 

2. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölün
de meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak 
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alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/189) 286:309 

3. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 9 arkadaşının, Van Göİünde su sevk 
yesinde meydana gelen yükselmenin nedeninin araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/238) 286:309 

VII.-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 3 0 7 

1. - Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, Bitlis Milletvekili Zeki Erge-
zen'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 309 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 309 

3. - insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/376) (S. Sayısı: 139) 309 

4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) - 3 0 9 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve . 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri've Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9,2/536) (S. Sayı- 3Qg 

sı : 283) 

6. - İl idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 3 ^ 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanurt Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 310 

8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 310 

9. - İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme-
sijıe Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. -
Sayısı: 691) 

10.-Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 
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11 . - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

12. -7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/1007,2/1110,2/1312) (S. Sayısı: 861 ve 861*e linçi Ek) 

13. - Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Mil
letvekilleri Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şa-
hin'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851,2/987) 
(S. Sayısı: 757) 

IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikası

na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/6540) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Tekirdağ Spor Salonu iha
lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/6806) 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, İstanbul Burhan Felek Ka
palı Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6807) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, İstanbul Burhan Felek Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6808) 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, İçel Silifke Spor Salonu iha
lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/6810) 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Tokat Reşadiye Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6811) 

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, İzmir Atatürk Stadyumu 
Tribün ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6816) 
"ı 8. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, İstanbul Ataköy Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6817) 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Elazığ Kapalı Yüzme Ha
vuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6818) 
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10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kütahya Emet Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Dace'nin 
yazılı cevabı (7/6819) 329 

11.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Çakmaksatlı Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
ce'nin yazılı cevabı (7/6820) 330 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bursa Kapalı Yüzme Ha
vuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
ce'nin yazılı cevabı (7/6821) 331 

13. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Zonguldak-Gelik'te oturan yok
sul bir vatandaşa tahakkuk ettirilen Bağ-Kur borcuna ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı cevabı (7/6863) 332:334 

14. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Samsun Hava Limanına iniş 
yapamayan bir uçağa Merzifon 5. Ana Jet Üssüne iniş izni verilmediği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/7002) 334 

15. - Karaman Mliletvekilİ Zeki Ünal'ın, kimya mühendislerine öğretmen
lik hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/7022) 

. — 0 . — • • 

335:336 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak dört oturum yaptı. 

Açık bulunan Kültür Bakanlığına, İstanbul Milletvekili îsmailCem'in atandığına; 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar; Adalet Bakanı Meh

met Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne; 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

(10/198) esas numaralı, Siyasî Partilerin ve Genel Başkanlarıyla Yakınlarının Mal Varlıkları
nı Araştırma Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan Partisine düşen bir üyelik için, Grubunca 
aday gösterilen Bilecik Milletvekili Mehmet Seven seçildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

17 nci sırasında bulunan 691, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 

24 üncü sırasında bulunan 283, 

25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 

28 inci sırasında bulunan 699, 
29 uncu sırasında bulunan 798, 
30 uncu sırasında bulunan 861 ve 861 ' e l inci ek, 
Sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleriyle yetki kanunu tasarısının görüşmeleri, ilgili komisyon 

yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

36 nci sırasında bulunan, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliflerinin (2/851, 
2/987) (S. Sayısı: 757) görüşmelerine devam olunarak, 5 inci maddesine kadar kabul edildi. 5 in
ci maddenin oylaması sırasında, istem üzerine yapılan yoklamalarda Genel Kurulda toplantı yeter
sayısı bulunmadığı anlaşıldığından, grup başkanvekillerinin mutabakatı üzerine; 

11 Temmuz 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.02'de son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

KâtipJÜye 

m— 
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Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtipliye 
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II.-GELEN KÂĞITLAR 

10 .7 .1995 PAZARTESİ 
Teklifler 

1. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 13 Arkadaşının; Aksaray İlinde Sultanhanı 
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1465) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.1995) 

2. - İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1466) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.1995) 

3. - İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1467) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ve 225 Arkadaşı
nın; Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1468) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.1995) 

5. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in; 2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1469) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.7.1995) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in; 2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1470) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.7.1995) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in; 2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1471) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.7.1995) 

8. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in;'2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1472) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.7.1995) 

9. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in; 2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1473) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.7.1995) 

10. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in; 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesf Hakkında 
Kanun Teklifi (2/1474) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.7.1995) 

11. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in; 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
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Kanun Teklifi (2/1475) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.7.1995) 

12. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Da
ir Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1476) (Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.1995) 
' - 13. -Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1477) (Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.1995) 

14. - Artvin Milletvekili Hasan Ekinci 'nin; Yükseköğretim Kurumu Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Yasaya Ek Madde Eklenme
sine Dair Yasa Teklifi (2/1478) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.7.1995) 

Rapor 
1. - Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tez

keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Dağıtma tarihi: 29.6.1995), 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'de özel harekât timi tarafından 

çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 6.7.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ayasofya'da yapılacağı iddia edilen "Narthex" 

gösterilerine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/7101) (Başkanlığa geliş tarihi ':•' 
5.7.1995) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "İmam Hatiplere 
Oyun Var" başlıklı habere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7102) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.7.1995) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Ve İşte Tahrikçi
ler" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7103) (Başkanlığa geliş tari
h i : 5.7.1995) 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Erzincan - Kemaliye - Başbağlar Köyü
ne saldıran teröristlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.7.1995) 

5. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, şeker ihracatı ve ithalatına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.1995) 

6. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 1995 yılındaki şeker açığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7106) (Başkanlığa geliş târihi: 6.7.1995) 

11 . 7.1995 SALI 
Teklif 

1. - Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının; 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Ka-
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nun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1479) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1995) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, öğrenci servislerine sınırlama getirileceği id

diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kemiksiz et ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, yurt dışından kaçak olarak yunus ve denizas-
lanları getirildiği iddiasına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) (Başkanlığa ge
liş tarihi:.7.7.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun'da özel bir firmaya usulsüz olarak 

dolum tesis kurma izni verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7107) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.7.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe gecekondu önleme bölgesi imar pla
nında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.1995) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, iç ve dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.1995) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türk Ceza Kanununun bazı mülga hükümlerinden 
mahkûm olan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7110) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7.7.1995) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, özelleştirmeden elde edilen net gelire ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.1995) 

6. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunca alınan bir 
karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7112) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.7.1995) 

; ; 0- _ . ' 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYE : İlhan KAYA (İzmir) 

• •• , ® 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 138 inci Birleşimini aça
cağım; ancak, Divanda eksik yardır. Genel Kurul salonunda hazır bir Sayın Divan Üyesi var mı? 

Efendim, sayın grup başkanvekilleri, bir Divan Üyesi bulmakta yardımcı olur musunuz lütfen; 
bir... 

İkincisi; bundan sonra ricam şudur: Çalışmaların arzu edilen süratte ve kıvamda devam ede
bilmesi için, Divana münasip gördüğünüz üyeleri seçerken dikkatli olmanızı ve bu çalışma düze
nini takip buyurmanızı rica ediyorum. 

Divan teşekkül edinceye kadar, birleşime ara vermek zorundayım. Saat 15.15'te toplanmak 
üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

— — © — • • - • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 138 inci Birleşiminin 
ikinci Oturumunu açacağım; ancak, Divan eksik... 

EDÎP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın İnceayan geldiler efendim; Divana çıkabilir. 

BAŞKAN - Sayın inceayan, buyurun efendim. 
EDlP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Efendim, ANAP Iılar olmasa; Meclis çalışmayacak. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Bizim iktidar olmamız lazım; Hükümet çalıştırmıyor 
Meclisi. 

BAŞKAN - Efendim, bazı Divan üyeleri, rahatsız olduğu için istirahatte, raporlu. Hepsi insan
dır olabilir... Rica ediyorum... 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Hükümet de rahatsız!... 
BAŞKAN - Arkadaşlarımız bazen, sabah saat 10.00'dan gece 24.00'e kadar çalışıyorlar. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Başkan da çalışıyor. 
BAŞKAN - Efendim, onu söylemek bendenize düşmez. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Ben söylüyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan 

niyaz ederek ikinci Oturumu açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Şimdi, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul salonunda hazır 

, bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlık olarak, toplantı yetersayımız vardır diye düşünü
yoruz. 

Bir Meclis soruşturması önergesi ve bir de Meclis araştırması önergesi görüşme"miz var. Baş
kanlık, çalışmaları bir an önce başlatmak istiyor. Bu çalışmaların arkasından, üniversiteler kurul
masıyla ilgili teklif gelir ve bu arada, Çorum üniversitesi de kabulünüze mazhar olur diye umuyor 
ve çalışmaları başlatıyorum. 

HALlT DUMANKAYA (istanbul) - Çorum'a bir selam gitti... 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Mesaj alınmıştır Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimiz epeyce yüklü olduğu için, gündemdışı söz ta

lebinde bulunan çok değerli üyelerin taleplerini yerine getirme imkânım olmadı. Kendilerini büro
larından arattırmak suretiyle, önceden bilgi arz ettim; beni, müsamahayla karşılayacaklarını umu
yorum. 

Şimdi, gündeme geçiyoruz. 
Gündeme "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümüyle başlıyoruz. 
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IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1:- İstifa nedeniyle boşalan Kültür Bakanlığına vekâlet eden Turizm Bakanı İrfan Gürpınar 

yurt dışına gittiğinden, Kültür Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin 'in vekâlet et-
- meşinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1908) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGÎ: 23.6.1995 gün ve KAN. KAR: 39.08/F.4.95.360 sayılı yazımız. 
İstifa eden ve istifası kabul edilen M.Ercan Karakaş'tan boşalan Kültür Bakanlığına, yeni bir 

atama yapılıncaya kadar; Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesi, ilgi yazıyla uygun görül
müştü. 

Turizm Bakanı irfan Gürpınar, 6 Temmuz 1995 tarihinde yurtdışına gittiğinden, bu tarihten iti
baren Kültür Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Almanya'ya giden Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'a, dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Hasan Akyol'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1909) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 1995 tarihinde Almanya'ya giden Turizm Bakanı 
İrfan Gürpınar'ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerine gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dö

nüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1910) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 9 Temmuz 1995 tarihinden itibaren Özbekistan ve Azerbaycan 
Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. - Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (311911) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Temmuz 1995 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gide
cek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Nafiz Kıırt'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (311912) 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 1995 tarihinde Özbekistan Cumhuriyetine gidecek 

olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nafiz 
Kurt'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. - Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Ziya Halis'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311913) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 1995 tarihinden itibaren, Özbekistan ve Azerbay

can Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in dönüşüne ka
dar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekalet etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

, Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. - -Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka

nı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311914) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üZere, 9 Temmuz 1995 tarihinden itibaren, Özbekistan ve Azerbay
can Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne ka
dar; Enerji veTabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekalet etmesinin, 
Başbakanının teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

\ • . • - ' • • " ' . ' . • ' . 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. ^ 
8. - Romanya ye Bulgaristan 'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek 'e, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığıtezkeresi(3/1915) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İkili Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantılarına katılmak üzere, 10 Temmuz 1995 tarihinden . 

itibaren, Romanya ve Bulgaristan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in dönüşüne ka
dar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın vekalet etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
• . Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunarım. 
9. - İsrail'e gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Doğan 

Baran'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1916) 
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Temmuz 1995 tarihinde İsrail'e gidecek olan Çevre Baka
nı Rıza Akçalı'nm dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doğan Baran'in vekalet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. - Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman De

mirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (311917) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi Başkanlığına 1 

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Şali Berisha'nın ve Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov'un 
davetlisi olarak, 12-14 Temmuz 1995 tarihleri arasında Arnavutluk ve Makedonya Cümhuriyetle-
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rini resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cin-
doruk vekalet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demire! 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demire!'in, Kazakistan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak 
milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1918) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 
tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, vaki davete icebetle, bir heyetle birlikte 12-14 

Haziran 1995 tarihlerinde Kazakistan'a yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletve
killerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamız 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 
LİSTE: 
Mehmet Gözlükaya (Denizli) 

Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
Fahri Gündüz (Uşak) ' 
Adnan Akın (Zonguldak) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, anladığım kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanının seyahatine 
iştirak edecek sayın üyelerin katılımına izin istenmiyor, icazet isteniyor; çünkü, sayın milletvekil
leri şimdi seyahatte... ' ' . 

Bu tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Nasıl kabul edilmiştir Sayın Başkan; saydınız mı?! 

BAŞKAN-Baktım efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, kabul edenler mi çok etmeyenler mi?! 
BAŞKAN-Oylamayı yenileyeceğim efendim; müsaade buyurun. 
Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
12. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Bulgaristan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak 

milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1919) 
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, bir heyetle birlikte 4-6 Temmuz 1995 tarihlerin
de Bulgaristan'a yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları 
uygun görülmüştür. • 
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Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

TansuÇiller 

Başbakan 

LİSTE: • - , . • • • . . • 
Ali Dinçer (Ankara) 

Mahmut Uyanık (Diyarbakır) 

İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 
BAŞKAN - Tezkereyi oylânmzâ sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere 

kabul edilmiştir. 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

].- Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmelerine ilişkin gündemdeki sıralamanın yeniden 
yapılması ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve konuşma süre
lerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarını
za sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 186 Tarih: 10.7.1995 
Danışma Kurulunun 10.7.1995 günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun 

onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Fuat Çay Şevket Kazan 

CHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

ÖNERİLER: 
1. a) Bastırılıp dağıtılan Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının ve Komisyon ra

porunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; ' 
b) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki 

görüşmelerine, 30.10.1984 tarih ve 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, 12.7.1995 Çar
şamba günü saat 10.30'da başlanması ve Perşembe, Cuma günleri devam edilmesi, çalışma sürele
rinin 10.30-13.00, 14.00-19.30, 20.30-24.00 saatleri arasında olması; 

Önerilmiştir. 
2. Görüşmelerde; her siyasî parti grubu için toplam konuşma süresinin 4'er saat, Hükümet ve 

Komisyonun toplam konuşma süresinin 4 saat (Hükümetin sunuş konuşması dahil), kişisel konuş
maların 10'ar dakika olması; gruplar adına konuşmaların birden fazla sözcü tarafından yapılabilme
si; görüşmelerin, İçtüzüğün 73 üncü maddesi uyarınca ve 3 turda tamamlanması (Birinci turda 2'şer 
saat, 2 ve 3 üncü turlarda da Ter saat) önerilmiştir. 
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3. Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin Başkanlığa, Planın tümü 

üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar 2'şer nüsha olarak verilmesi; önergeler üzerinde Komis
yon, Hükümet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların 5'er dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Efendim, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, planın görüşülmesi hususu ve görüşme günü belli olur olmaz, şimdi, gö
revli arkadaşlarıma, tomar halinde verilmiş söz talepleri vardır. Bunları nasıl sıralayacağız; kim, sa
yın hizmetli arkadaşımıza önce verdi; burada, bizim, bunları tespit etmemiz mümkün değil. 

Bir tane daha geldi... 

Şimdi, burada, biz, şu sıraya göre işlem yapacağız... 

Aslında, hizmetli arkadaşlarımızın, biz, talepleri toplayın deyinceye kadar almaması lazımdı... 

B). SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. -Genel Kurulun çalışma saatiyle görüşülecek konulara ilişkin DYP, CHP ve RP Grupları

nın müşterek önerisi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Refah Parti

si Gruplarının müşterek önerisi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 11 Temmuz 1995 Salı günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu madde
si gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
İhsan Saraçlar Mehmet Kerimoğlu Şevket Kazan 

Doğru Yol Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Refah Partisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Öneri: 
Genel Kurulun, 11 Temmuz 1995 Salı günü (bugün) özel gündemde yer alan soruşturma öner

gesi ile 4.7.1995 tarihli 133 üncü Birleşimde bugün görüşülmesi kararlaştırılan (10/189) esas nu
maralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, çalışmalarına saat 
24.00'e kadar devam olunması ve kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Önerinin aleyhinde söz istiyorum efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben de önerinin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Başka söz talebi var mı efendim? 
Sayın Aşık, istifanız henüz kabul edilmediğine göre; buyurun. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öneri aleyhinde söz almış bul'u-
nuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - İstifa etmişti efendim... Ayın 15'inde maaşını da alıyor... 

SALMAN KAYA (Ankara) - İstifa etmişti... 
AHMET SAYIN (Burdur) - İstifa etmiş bir milletvekili olarak mı konuşuyor(!) 
ADİL AYDIN (Antalya)-Herkes yutsa bile Trabzonlular yutmaz!.. 
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BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim; arkadaşımızın belki veda konuşmasıdır; sükûnetle 

dinler misiniz... 

Buyurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Söz almamın en önemli sebebi şu: Burada söz atanlar gibi, basına 
da bazı sorumsuz beyanatlar verenlere "Eyüp Aşık, şov yapıyor" diyenlere cevap vermek fırsatını 
da elde ettiğim için... 

ADİL AYDIN (Antalya) - Yalan mı?!. Yalan mı?!. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Doğruyu yalanı anlatacağım, müsaade et! 

ADİL AYDIN (Antalya) - Yalan mı?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Müsaade et! 
BAŞKAN - Sayın Aşık, siz buyurun lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Ne yapayım Sayın Başkan, daha şimdiden başladılar... 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, rica ediyorum, önümüzde yüklü bir gündem var... 
EYÜP AŞIK (Devamla) *- Değerli arkadaşlar, biraz evvel okunan iki öneriden de anlaşılacağı 

üzere, bugün, bir araştırma bir de soruşturma önergesinin görüşülmesinden sonra saat 24.00'e ka
dar çalışacağız; yarından itibaren başlamak üzere de üç gün süreyle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planını görüşeceğiz ve muhtemelen gelecek hafta da Parlamento tatile girecek. 

Evvela, geçen haftalar birkaç kere tekrarladığım bir hususu, bugün tekrar ifade ediyorum: 
Eğer, bu dövizzedelerle ilgili teklif yasalaşmadan tatile girerseniz tatiliniz size haram olur...(DYP 
sıralarından gürültüler) Bu teklif neticelenmeden tatil karan çıkarsa, tatiliniz size haram olur; bu
nu, peşinen size söyleyeyim. 

İkincisi, Parlamento tatile girmeden evvel milletin bizden beklediği iki husus var. Geçen haf
ta burada, hiçbir haklı gerekçe göstermeden, üçbuçuk yıldan bu yana devam eden anayasa görüş
meleri son güne gelmişken, ikinci tur görüşmelerinde üç maddenin ilk ikisi oylanmış ve kabul edil
mişken, 3 üncü maddesi memurlara hiçbir şey vermediği için, memurlara grev hakkı, toplusözleş
me hakkı vermediği için, sadece Anavatan Grubu tarafından değil, Parlamentonun önemli bir, kesi
mi tarafından, İktidar milletvekillerinin birkısmı tarafından reddedildi diye... 

EVREN BULUT (Edirne)-Yalan söylüyorsun, yalan! 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Yalan mı konuşuyorum?!. (DYP sıralarından "Yalan söylüyorsun" 
sesleri, gürültüler) Doğru Yol Partisi ile CHP'nin üye sayısı toplamı 247 değil mi?!. O maddeye 
verilen kabul oyu 225 değil mi?!. Kimin yalan söylediği ortada değil mi?!. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Açık oy!.. Hodri meydan! 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gerçi, ben, İktidar gruplarının, bu maddeye ret 
oyu veren milletvekillerini tenkit etmek için söylemiyorum; onları kutluyorum; o madde, reddedil
meyi hak etmişti; o madde, memurlara hiçbir şey vermiyordu; o madde, kamu çalışanlarına toplu
sözleşme hakkı vermiyordu, grev hakkı vermiyordu, sendika hakkı vermiyordu. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Önergeye niye oy verdiniz?! 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bir dakika, söyleyeyim Sayin Tayan... 

O maddeyle ilgili, uzlaşma komisyonunda kabul edilen ve buraya getirilen önerge de vermi
yordu. Kabul edilen önergede, yapılacak olan toplu görüşmenin, Bakanlar Kuruluna, sadece arz 
edilebileceği, Bakanlar Kurulunun takdirine sunulacağı, yani toplusözleşme yapılamayacağı hük
me bağlanıyordu. 
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îki gün evvel Kamu-Sen Başkanı açıklama yaptı, o maddeyi reddedenlere teşekkür etti ve "3 

üncü madde, eğer burada oylandığı şekliyle kabul edilseydi, mevcut Anayasadan daha geri hüküm
ler getirecekti" dedi. Ama, ben, şimdi size soruyorum; 3 üncü madde reddedildi diye, 21 maddelik 
bir görüşmenin tamamını kesip gitmek ve hele hele hukuk literatüründe hiç olmayan, demokraside 
olmayan, Parlamentoya hakaret sayılan "anayasa görüşmelerini askıya aldım" gibi çirkin bir tabir
le, anayasa değişikliği teklifi oylamalarını durdurmak, neyle izah edilebilir acaba!... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Açık oy... Açık oy... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Burada 2 maddesi kabul edilen o anayasa değişikliği teklifi, muh
temelen, oylanmaya devam edilseydi, belki 15 maddesi kabul edilecekti, belki 20 maddesi kabul 
edilecekti. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Açık oy... Açık oy... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Açık oylamaya gelmeden, burada başlamış olan oylamaları bir bi

tir bakalım. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Açık oya yar mısınız?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Açık oylama isteği nedir, biliyor musunuz... Söyleyeyim: Efendim, 
biz, bu otoban yoldan buraya varamayız, en iyisi şu köy yolundan dolaşalım, daha çabuk varırız... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Açık oy, otoban... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Açık oylamayla ilgili getirdiğiniz önerge, yine iki tur oylanmaya
cak mı, yine komisyonda oylanmayacak mı, yine burada gizli oyla oylanmayacak mı?.. Muhteme
len, eğer gizli oylamada 300'ün altında oy çıkarsa referanduma gitmeyecek mi?.. Kimi kandırıyor
sunuz?.. Açık oylamayla ne yapmak istiyorsunuz?.. Gelin, bunu burada bir bitirin. 

"BAŞKAN - Sayın Aşık, öneriye gelir misiniz efendim; biliyorsunuz, anayasa askıya alındı; 
öneriye gelir misiniz... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen, siz, bu "askıya alma" kelimesini kullanmayın. 

BAŞKAN - Efendim, tırnak içinde söylüyorum... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Öyle bir tabir yok. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Parlamentonun malı olan bir kanun hakkında... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, ben, hangi kelimenin nerede kullanılacağını bilirim! 
Buyurun. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın Başkan, evvela, Parlamento, gündemini belirlerken, bu ana
yasayla ilgili izahatı, millete yapmalıdır. Bu, birincisi. 

İkincisi şu: Geçen hafta da burada söyledim, tartışmalara konu olan bir görüşme yaptık. Biz, 
diyoruz ki, 20 Ekime kadar ara seçim yapmak mecburiyetindesiniz. 20 Ekimden evvelki son tarih 
20 Temmuzdur. Yani, ara seçimi yapabilmek için, ara seçime gidebilmek için karar verilmesi ge
reken en son tarih 20 Temmuzdur ve bu süre de önümüzdeki hafta doluyor; bu zaman zarfında bir 
ara seçim kararı vermeniz lazım. Geçen hafta ben bunu savunurken oradan bana laf atanlara, çok 
sevdikleri "namert" kelimesini bana kullananlara, "istifa etmeyen namert midir" diyenlere, ben de 
buradan "istifa etmeyen namerttir, oylamayan, rey vermeyen de namerttir" diyerek cevap verdim 
ve burada verdiğim söze dayanarak gidip istifamı verdim. 

AHMET SAYIN (Burdur)-İstifa ettiysen, niye geldin buraya?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın Başkan, sebebi -yani, konunun dışında değildir- doğrudan 
doğruya 20 Temmuzdan evvel seçim kararını aldırabilmekti. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - İstifa ettiyse burada ne işi var?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, sizden rey isteyeceğim; o "namert",sözünü tekrar size hatır

latmak için söz aldım. 
AHMET SAYIN (Devamla) - Biliyoruz. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Ama, iki gündür Başkanlık Divanım toplamak için kıvranıyorum. 

Başkanlık Divanındaki üyeleriniz iki gündür kaçıyor. Bugünkü toplantıya şartlı geldiler ve "bu haf
ta oylamayız, gelecek hafta oylarız" dediler. Şimdi, bu gündemden ben anlıyorum ki, gelecek haf
ta burada çoğunluğu sağlamamayı ümit ediyorlar. Gelecek hafta karşınıza gensoruyla geleceğiz; yi
ne buraya geleceksiniz. Eğer, bu istifa reddedilirse, Anayasa Mahkemesine gideceğim; bilesiniz. 
Yani, bunun peşini bırakmayacağım; biraz evvel söz atanlara ve bir iki gün evvel, kamerayla, ga
zetecilerle başbaşa kaldığı zaman bol keseden atan "Eyüp Aşık şov yapıyor" deyip, ondan sonra oy
lamadan kaçanlara hatırlatıyorum. 

Sayın Küçükel "veresiye kabadayılıktır" dedi. Veresiye kabadayılığı burada göreceğim. Gele
ceksiniz, burada oy vereceksiniz; kimin veresiye kabadayı olduğunu o zaman göreceğiz. 

Yine "sayın" bile diyemiyeceğim bir Genel Başkan Yardımcınız fevkalade yakışıksız sözler 
söylemiş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türk Milleti, bu kadar seviyesiz, bu kadar gay-

riciddî insanlar tarafından idare edilmeyi hak etmemiştir. Bu sözleri söyleyen insan* eğer, Parla
mentodaki en büyük partinin Genel Başkan Yardımcısıysa, niçin ara seçim istediğimi, niçin erken 
seçim istediğimi, bu adamın seviyesinden daha iyi ispatlayacak bir şey var mıdır! 

Değerli arkadaşlar... 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) -'Sen istifa etmedin mi Eyüp?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Ben istifamı verdim. Bu, şimdi, sizin sorumluluğunuzdadır. 
AHMET SAYIN (Burdur) - İstifa ettiysen, burada ne işin var?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Anayasayı ihlal ediyorsunuz. Anayasanın 84 üncü maddesi, size, 

bir milletvekilini burada zorla tutma hakkını versin diye konulmamıştır. O milletvekilinin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EYÜP AŞIK (Devamla) - 2 dakika daha efendim... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, 2 dakika değil, 1 dakika... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, sözümü kestiler, biliyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, siz, öneriye henüz gelmediniz... Lütfen... Tamam 2 dakika verdim 

efendim, lütfen toparlayın... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Buraya, önümüze getirilen gündem, ara seçimle ilgili bir tarih be

lirlemiyor, karar belirlemiyor, anayasa oylamasıyla ilgili bir çözüm getirmiyor. Bunun için söz al
dım; gündem budur. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Işın Çelebi istifa etti, kabul etmediniz... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Işın Çelebi'ye niye ret oyu verdiniz?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Işın Çelebi, İzmir Belediye Başkan adayı olmak için istifa etmişti; 

ben, seçim yaptırmak için istifa ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, ben, seçim yaptırmak için, kaçtığınız sandığa sizi getirmek için istifa edi

yorum. 4 Aralık seçimlerini yanda bırakıp kaçtınız, anayasa değişikliği oylamalarını 3 üncü mad-
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deden sonra yanda kestiniz kaçtınız, benim istifamla ilgili oylamadan kaçıyorsunuz, ondan sonra, 
Anavatan Partisini kaçmakla suçluyorsunuz... İşte, Anavatan Partisi burada, gelin, bu oylamaya ka
tılın. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Seni kurtaracağız... 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Öyle "veresiye kabadayılık" dediğiniz, dışarıda konuşup, burada 
kaçmakla değil... Geliniz, bu oylamaya katılınız ve ara seçimi ya da erken seçimi karar altına alı
nız. Erken seçimden, ara seçimden kaçmayın. Bütün kamuoyu yoklamalarında, milletimizin yüzde 
79'u erken seçimi şart gördüğünü söylüyor; Parlamentonun bu tıkanıklığından, ülkenin bu tıkanık
lığından, ülkenin kan kaybetmesinden, zaman kaybetmesinden kurtulmanın tek yolu olarak erken 
seçimi görüyor. Ben de milletim gibi gördüğüm için, ben de halkımızın yüzde 79'unun inandığına 
inandığım için, istifamı veriyorum. O kabadayılar gelsin, şimdi, burada oy kullansın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZGAN (Denizli) - Sayın Başkan, sesini kesmek istiyorsanız; oylarsınız, 

olur biter. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Seni kurtaracağız, merak etme... 

BAŞKAN - Lütfen efendim, siz başkasını dinlemeyin, sürenizi kullanın; buyurun. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Siz biliniz ki, buradan ret kararı çıksa da bunun peşini bırakmaya

cağım, Anayasa Mahkemesine götüreceğim, o kararınızı da bozduracağım ve sizi, 4 Aralıktan be
ri kaçtığınız seçime sürükleyeceğim. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Aşık, teşekkür ediyorum. 
Sayın Aşık, zatı âliniz -anladığım kadarıyla- kanunlar da görüşülsün arzu ediyorsunuz; grup

ların önerisi de bunu istiyor efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum; buyurun... 
Aleyhinde Sayın Dumankaya. 
Sayın Dumankaya, öneri, süre uzatımı ve gündemdeki işlerden sonra kanun tasarı ye teklifle

rinin görüşülmesiyle ilgili. 
Buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Demin buraya çıkan Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Eyüp Aşık... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Müstafi milletvekili. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - ..."istifa edeceğim" demişti ve istifa dilekçesini de ver

di. Şimdi, İktidar partilerine çağrıda bulundu, ağır sözler de söyledi. Bunu, İktidar partilerine men
sup milletvekillerinin ona laf atmalarından dolayı söyledi. İstifasının, bugün burada kabul edilme
si gerekirdi, bu Meclisin bunu yapması gerekirdi. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Sen de et, kabul edelim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - 6 Haziranda, sağmal inek vererek, bazı küçük yerlerin 

seçimini kazandığında, âdeta bayram eden İktidar partileri, şimdi seçimden kaçıyorlar. Sayın Baş-
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bakan "kaçak" kelimesini çok kullanır; ama,'halka gitmek kaçaklık değildir, halktan kaçanlar ka
çaktır. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Meclisten kaçanlar ne?.. 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şunu... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen istifa et, seninkini kabul edeceğiz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Önce, Sayın Aşık'ın istifasını kabul edin. Sizi seçime 

götürebilmek için, sandığa götürebilmek için, Anavatan Partisi Grubu olarak, Anamuhalefet Parti
si olarak bütün gücümüzü kullanacağız; sizi sandıktan kaçırmayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, zaten arkadaşlar oradan hep laf atarlar; laf atacağınıza, çıkarsınız, bura
da önergenin lehinde konuşursunuz. Halkın içine gidemiyorsunuz. Bakınız, ben bugün halkın için
den geliyorum; Sayın Başbakanın yaptığı şovlara halk hiç kanmıyor. Halk açtır. O nedenle, Türki
ye'yi bir badireye sürüklememek için, geliniz, erken seçime gidelim. Ara seçim de çare değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen de istifa et... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakiniz, her gün, buraya geliyorsunuz, Meclisin dene
tim yollarını tıkıyorsunuz; yolsuzluklarla ilgili verilen sözlü soru önergelerinin görüşülmesini gün
demden çıkarıyorsunuz. Bu şekilde, bizim, had safhaya ulaşan yolsuzluklarla mücadele etmemizi 
önlüyorsunuz. -

Değerli milletvekilleri, bakınız, bugünkü gazetelerde. Yükseköğretim Kurulu Başkanının, bu
rada konuşan iktidar partileri milletvekilleri için bir beyanatı var; "o milletvekillerini evimden din
ledim; onlar yalan" diyor. Sadece "yalan" demekle kalmıyor "kuyruklu yalan" diyor. Niçin bize bu 
lafları söylettiriyorsunuz!.. Buraya getiriyorsunuz "bu üniversiteler YÖK'ün denetiminden geçti; 
YÖK, 'uygundur' beyanında bulundu" diyorsunuz. Şimdi, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, bu Mec
lisi zan altında bırakıyor. 

Değerli arkadaşlarım, üniversite kurma işi, ciddî bir iştir. 24 üniversite kurdunuz, bunların da
ha 60 fakültesi açılmamıştır. Yeni açılacak üniversiteler için değil, açılmış olanlar için, 2000 yılı
na kadar, 30 bin öğretim üyesine ihtiyacımız vardır. 

Yine, aynı şekilde, il yapma rezaleti gibi, üniversite kurma rezaleti de bugün, belki de burada 
gündeme gelecektir. Madem bu üniversiteleri kurmayı düşünüyordunuz, gayri safî millî hâsıladaki 
payı artırmanız gerekirdi. 

Bakınız,1994 yılı bütçesinde, üniversitelere millî gelirin yüzde 3,8'ini aktarmıştınız, 1995 yı
lında ise bunu yüzde 3,4 'e indirdiniz. Bir taraftan fazla üniversite açıyorsunuz, öbür taraftan da üni
versitelere bütçeden ayrılan payı eksiltiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün bir belediye otübüsüne binmiştik; orada, bir profesör de var
dı... Bir profesör, üniversiteye belediye otobüsüyle gidiyor;.. 35 milyon lira maaş alıyor. 35 milyon 
lira maaş alan bir ünivesite öğretim üyesi, üniversiteyi bırakıyor, özel teşebbüse kaçıyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir ) - Verseydin bir araba; sende çok araba var. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Diğer taraftan, YÖK'ün ve üniversitelerin görüşüne al

madan, YÖK Başkanını şurada oturtmadan, ilkokul, ortaokul açar gibi her ile bir üniversite açmak 
suretiyle işin rezaletini çıkarıyorsunuz. . 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, siyasî bir şov yapmak için, anayasa değişikliği konu
sunu-2 maddesi kabul edilmişken-bu Meclisten kaçırdı, kaçırdınız... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne demek "kaçırdınız" Sayın DumankayaL 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakın, nasıl kaçırdınız... Hem de Başbakan, ben bunu 

askıya aldım diyor; böyle bir yetkisi olmamasına rağmen. Başbakan, Sayın Hikmet Çetin'le bera
ber Anamuhalefet Partisine gittiğinde orada bir şov yapmak istedi; ama, Anamuhalefet Partisi Ge
nel Başkanı Mesut Yılmaz buna müsaade etmedi; anayasayı ihlal ederek, anayasa değişikliği yapıl
maz dedi. Buraya gelip, memurlara sendika hakkının yolunu tıkadılar. Bakınız, 3 üncü madde üze
rinde 36 tane naylon önerge vererek Anavatan Partisinin vermiş olduğu önergenin yolunu tıkadı
nız. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, 2 dakikanız kaldı efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, nasıl tıkadınız; bu 36 tane naylon önergeyi ve

rerek. Bizim önergemiz şuydu: Anavatan Partisinden Sayın Emin Kul ve arkadaşlarının hazırladı
ğı önergede, memur sendikalarının kanunla kurulması isteniyordu. İşte, bu şekilde, memur sendi
kalarının kanunla kurulmasının önünü tıkandınız; ondan sonra da, bir şov yapmaya başladınız ve 
bazı medya kuruluşlarına verdiğiniz kredilerle, bazı basın organlarına verdiğiniz kredilerle, basın
da da bu şova devam ettiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hiç samimî değilsiniz Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız değerli arkadaşlarım, artık, ülkenin önü tıkan

mıştır. Bugün, artık, bu Meclis kendini feshetmelidir. Bu Meclisle Türkiye'nin daha bir yere gitme
si mümkün değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - İstifa et, kabul edelim! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu Koalisyonun, bu iki koalisyon ortağının, bu iki par

tinin -DYP ve CHP'nin- birbirleriyle anlaştığı bir konu yoktur. Bakınız, sadece bir konuda anlaşı
yorlar; Türkiye'yi parsellemede anlaşıyorlar.(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

Bakınız, Erman Şahin şu anda büyük sıkıntı içerisindedir. Yolsuzluk yapanların üzerine gidi
yor; ama, ona müsaade edilmiyor. Benim seçim bölgemde, yani Kartal'da, yolsuzluk yapan 5 üst 
düzey yöneticisini görevden alacak; ama, bırakmıyorlar. 

O nedenle, ben şunu söylemek istiyorum ki, bu Hükümetle bir yere varılamaz. Türkiye'nin de
mokratik bir şekilde seçime gitmesini sağlayınız. DYP, seçime gitmeye pek yanaşmaz; çünkü, Tür
kiye'yi hiçbir zaman seçimle devretmemiştir; bugün de, aynı şekilde, seçimden kaçarak, demokra
tik yolları tıkayarak, ülkeyi bir badireye sürüklemektedir. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Seçime girseniz, yok olursunuz! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - O nedenle, sosyal demokratlar, size de sesleniyorum; 

zaten, siz, artık, bu İktidarla ayakta durma durumundasınız; ama, bundan vazgeçiniz ve hep bera
ber, ülkeyi bu sıkıntıdan kurtaralım. 

Şunu belirtmek istiyorum ki, Anavatan Partisi, Anayasa değişikliğini, 8 milletvekilini... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, siz, kürsüdeki suyu daha yeni içiyorsunuz! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Konuya geleceğim. 
BAŞKAN - Efendim, 10 dakika bitti. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - İnecek efendim; konuya girmeden konuşmasını bitirecek! 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir tek cümle... Rica ediyorum.„ Henüz öneriye gelmediniz. 
Size 1 dakika ilave süre veriyorum; buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Memur sendikasından yana mısınız değil misiniz; onu da, 

burada söyleyin lütfen. 
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HALİT DUMANKAY A (Devamla) - Sayın Başkan, biz memur sendikalarının kurulmasından 

yana bir partiyiz; önergemizi verdik. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Samimî misiniz? 

HALİT DUMANKAY A (Devamla) - Samimîyiz; samimî olmayanlar, 283 oy verdim deyip 
de, 225 oy verenlerdir; Anavatan Partisi değildir. 

Şunu söylemek istiyorum: Bu öneriyle, biraz sonra, buraya, üniversitelerle ilgili yasa teklifi 
gelecektir. Geliniz, bunu geri çekiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Üniversite kurulmasına karşı mısınız? 

HALİT DUMANKAY A (Devamla) - YÖK'ün görüşünü alınız. YÖK Başkanı burada otursun, 
ondan sonra, bu üniversitelerle ilgili yasa teklifini görüşelim diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Meclisi YÖK Başkanı mı idare edecek! Sen kimsin o 
zaman! istifa et de, YÖK Başkanı gelsin! 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, her ne kadar, henüz, öneri üzerindeki sözlerinize gelmediyse-
niz de, teşekkür ediyorum; ancak, konuşmanızda, Meclisin feshinden söz ettiniz. Fesih, hukukta,, 
bir fonksiyonun sona erdirilmesi anlamına gelir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Milletvekillerinin... 
BAŞKAN - Bu sözden kastınız, bir erken seçim kararıdır; ben, öyle algıladım. Zabıtlar bu su

retle tashih olunsun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclis, seçimi öne alamıyor; kendisini 

feshediyor. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, Sayın Dumankaya eğer çok istiyorsa, istifa etsin, 

biz de kabul edelim. 
BAŞKAN - Sayın Ahmet Sayın, o konuyu, kuliste sohbet ederken konuşursunuz. 
Grup önerisinin lehinde, Sayın Maruflu; buyurun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, iki Kartal mebusunun biri aleyhinde biri le

hinde konuştu; böyle şey olur mu! 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sunulmuş olan öne
rinin lehinde söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde çok hassas olduğum bir konu, bu Parlamentoya, bu Meclise 
laf söyleyenlerin karşısına çıkmaktır. 20 Ekim 1991 tarihinde, halk, hür iradesiyle, oylarıyla, mil
letvekillerini Yüce Meclise göndermiştir. Meclis, takriben şubat ayından beri, geceleri de 20.00'den 
24.00'e kadar, hatta daha fazla çalışarak, görevini yapma durumundadır ve milletvekili arkadaşla
rımızın hepsi, görev bilinciyle, görev şuuruyla, Yüce Meclise layık bir şekilde hareket etmişlerdir. 
Türkiye halkının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinden tered
düt veya endişe duymaları yersizdir. Bir şey karıştırılıyor; bugün, halkın iradesinin tecelli ettiği 
Meclis, görev başında, görevini yapıyor; ancak, hükümet problemi var; Hükümet, görevini yapmı
yor; halk, çaresiz olduğu için, sorunların çözümünü Meclisten bekliyor. 

Bakın, bugün, Türkiye, birçok sorunla karşı karşıya. Türkiye, dış politikada giderek itibar kay
bediyor. Türkiye'nin ormanları, sabotajlar sonucu cayır cayır yanıyor. Bugünlerde, buraya gülerek 
girmemesi gereken tek kişi, Orman Bakanı; ama, deminden beri bakıyorum, orada gülüyor. Oysa, 
ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Türkiye, ekonomik bakımdan son derece de büyük problemler 
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içerisinde. Uluslararası rating kuruluşlarının Türkiye'ye itibar notlan, giderek düşüyor. Bunların 
hepsini, önümüzdeki üç gün içinde Plan görüşmelerinde ele alacağız ; bunlar ortaya çıkacak. 

i 

Şimdi, her şeyi anlıyorum, bazı tıfılların -işte, Yeni Demokrasi Hareketi, bilmem ne filan- Par
lamento aleyhinde konuşmasını anlıyorum da, demokrasinin kıymetini bilmesi gereken DSP Genel 
Başkanı Sayın Ecevit'in, dünkü Sabah Gazetesinde çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisini inci
ten, kıran beyanatını anlamakta güçlük çekiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Aslında, demokrasinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerini, en fazla kendisinin bilmesi 
gerekir diye düşünüyorum. Başbakanlık yapmış bir insana, Meclis hakkında böyle ileri geri konuş
masını yakıştıramıyorum; ama, Cem Boyner, ne derse desin, çoluk çocuktur, ciddîye alınacak bir 
tarafı yoktur; ona yakıştırıyorum, o önemli değil. 

Şimdi, Parlamentonun gündeminde bazı önemli yasa önerileri vardır. Eğer, bunlar konuşula
caksa, çıkacaksa, Parlamento çalışsın. Benim bu öneriye, az da olsa, olumlu baktığım, lehinde bak
tığım taraf bu. , 

Değerli milletvekilleri, mesela, uzun emeklerle hazırladığımız trafik yasa tasarısı var. Türki
ye'de, trafik kazalarında, her gün 25 kişi, yılda yaklaşık 7 bin kişi, hayatını kaybetmektedir; yani, 
trafik, terörden daha fazla can almaktadır. Nihayet, rahmetli arkadaşlarımız Yılmaz Hocaoğlu ve 
Adnan Kahveci de, trafik kazası nedeniyle aramızdan ayrılmışlardır. 

Bu nedenle, eğer, trafik yasa tasarısı, ormanla ilgili yasa tasarıları ve halkın özellikle geçim 
şartlarım ilgilendiren yasa tasarılarını görüşeceksek, Parlamentonun bir süre daha çalışmasında ya
rar vardır diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, madem isim zikrettiniz, Sayın Gençoğlu da var. 

SELÇUK MÂRUFLU (Devamla) - Evet, rahmetli Mümin Gençoğlu da var. Tabiî, hepsi için, 
bütün vatandaşlarımız için bu acıyı duyuyoruz, sadece milletvekili arkadaşlarımız için değil. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bugün, özellikle dövizzedeler için çalışalım. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bakın, İstanbul iki gündür sular altında; Hükümet nerede, 
Vilayet nerede, Belediye nerede!.. Istanbul-Yeşilköy Havaalanı dün kapalı olduğundan, orada 4 sa
at beklemek durumunda kaldık. 21 inci Yüzyıla giden bir Türkiye'de, bu manzaralar Türkiye'ye 
hiç yakışmıyor. O bakımdan, Parlametonun, Hükümetin, görev sorumluluğu içinde hareket etmesi 
lazım. 

Birkaç kelimeyle de, anayasa değişikliklerinden bahsetmek istiyorum. Anayasa değişiklikleri
ni tıkayan, durduran, Sayın Başbakanın kendisidir. Başbakan, böyle bir senaryoyu hazırlamıştır ve 
bu şekilde "Anayasayı askıya aldım" diye ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bakın, Anayasada yapılacak olan bu değişikliklerin, aslında, Avrupa 
Birliğiyle, Avrupa Konseyiyle fazla ilgisi yok; aslıdan, böyle olması da daha doğru. Avrupa Kon
seyinin ve Avrupa Birliğinin, Anayasada istediği değişiklikler, bizim, şu ortamda kabul etmemiz 
zor olan değişikliklerdir. Düşüncenin ve terörist hareketlerin, işte, müsamahayla karşılanması gibi 
birtakım değişiklikler isteniyor; bizim, bunları kabul etmemiz mümkün değil; ama, Anayasada ba
zı değişikliklerin yapılması gereklidir; 

Anayasa değişiklikleri sırasında bir şey, kristal gibi ortaya çıkmıştır; Anavatan Partisi anahtar 
partidir, Anavatan Partisiyle uzlaşmak gerekmektedir. Anavatan Partisi, bu uzlaşmaya hâzırdır ve 
Anavatan Partisi, anayasa değişikliklerini bu Meclisten -19 uncu Dönemden- geçirmek için karar
lıdır; yeter ki, diğer milletvekilleri, diğer gruplar, bu işte kararlı olsunlar. 

Ben, sözlerimin sonunda, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Maruflü, teşekkür ediyorum. 

Önerinin lehinde olmak üzere, Sayın Şevket Kazan; buyurun. , 
NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, müsâade eder misiniz... Sayın Konuşmacı... 

BAŞKAN - Sayın Çağan, Sayın Kazan'ı kürsüye davet ettim. 
İki dakika istirahat buyurur musunuz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce takdim olunan 

önerinin lehinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum ve dün İstanbul'daki 
sel ve yağış afeti dolayısıyla fevkalade sıkıntılı anlar yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilek
lerimi iletiyorum ve sıkıntılarının, gerek genel yönetim gerek mahallî idareler tarafından, en kısa 
zamanda telafi edilmesini temenni ediyorum. 

Bir öneri üzerinde konuşuyoruz; gönül isterdi ki, bu öneri üzerinde konuşan arkadaşlarımız, 
dün ve bugün yapılan Danışma Kurulu toplantılarına katılan arkadaşlarımız olsun. 

Bu öneride bizim de imzamız var; niye imzamız var; çünkü, gerek dün ve gerek bugün yaptı
ğımız Danışma Kurulu toplantılarında, önce Yedinci Beş Yıllık Planın çarşamba, perşembe ve cu
ma günleri nasıl bir program çerçevesinde görüşüleceği hususunda görüş birliğine vardık; bu görüş 
birliğini ifade eden öneri, kabulümüze mazhar oldu. 

Şimdi, anlaşılamayan bir diğer husus şuydu: Biz, Danışma Kurulunda, aramızda karşılıklı ola
rak konuşurken şöyle bir beyanda bulunduk: Biz, araseçim kararı verilmeden ve dövizzedelerle il
gili kanun görüşülmeden Meclisin tatile girmesine razı değiliz dedik, bunu açıkça ifade ettik. Bu 
açık ifade karşısında, grup başkanvekilleri olarak, konuyu, Sayın Meclis Başkanımızın önünde eni
ne boyuna görüştük. Tabiî, araseçim konusunda herhangi bir görüşme olmamakla beraber, biz, ^ 
imalı bazı ifadelerden, araseçimle ilgili kanun tekliflerinin önümüzdeki hafta Meclise geleceği ko
nusunda bir kanaat edindik. Tabiî, edinmiş olduğumuz bu kanaat şahsî değildir, diğer arkadaşları
mızın da az çok böyle bir kanaat edindiklerini tahmin ediyorum; neden dolayı; çünkü, iktidar par
tilerine mensup bazı yetkili arkadaşlarımızın söylediği sözlerden dolayı. Gelecek hafta da Meclisin 
çalışması hususunda bir genel kabul vardı. 

Bu hafta neyi görüşecektik; bu hafta, salı günleri Meclisin denetim günü olduğuna ve bugün
kü denetim çalışmalarımızda, programımızda iki konu olduğuna göre, bugün saat 20.30'dan 24.00'e 
kadar bir kanun çalışması yapabilirdik. Bu kanun çalışmaları, hangi kanunlarla ilgili olabilirdi; 
bunları aramızda tartıştık. 

31 inci sırada, üniversitelerle ilgili kanun teklifi var; başa alınmış, Komisyon geri çekmiş; da
ha tartışılıyor; bugün gelecek mi gelmeyecek mi; meçhul. 

32 nci sırada, dövizzedelerle ilgili kanun teklifi var; günlerden beri telefonlarımız, günlerden 
beri makam odalarımız, bu konuda fevkalade mağdur olmuş insanların başvurularıyla, âdeta, bir 
dert dinleme ocağı haline geldi. O nedenle, bu problemin de mutlaka çözümlenmesi lazım. Bu ko
nuda, iktidar partilerine mensup arkadaşlarımıza; grup başkanvekillerimize, geçen hafta yaptıkları 
gibi yapmamalarını, bu kanun teklifinin müzakeresine sıra geldiği zaman, hem Komisyonun hem 
de Hükümetin yerlerlerini almalarını rica ettik. Tabiatıyla, Hükümetin bu konuda bazı endişeleri 
var. Bu endişeler; sınırsız bir imkân tanınması; oradan kaynaklanıyor. Biz, bu konuda da, kendile
rine, birtakım tahditler çerçevesinde hareket edebileceklerini, buna olumlu bakabileceğimizi ifade 
ettik; mesela, 100 bin dolara kadar bir sınır getirip koyabiliriz dedik; böyle bir sınır getirilirse, böy
le bir önerge verilirse, buna da müspet oy veririz dedik; yeter ki, gerçekten mağdur olmuş insanla
rın bir an önce yaraları tedavi edilmiş olsun dedik. Zannediyorum, bu öneriler karşısında, iktidar 
partilerini temsil eden grup başkanvekilleri de konuya sıcak baktılar ve biz, bugün, çalışma süresi-
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nin saat 20.30'dan 24.00'e kadar.uzatılması konusundaki bu öneriye imza atarken, üniversitelerle il
gili kanun teklifinin yetiştirilemeyeceğini, onun arkasından sırada zaten dövizzedelerle ilgili kanun 
teklifinin bulunduğunu ve ondan sonra da Sayıştayla ilgili bir kanun teklifinin geldiğini; o halde, 
bu gece yapacağımız çalışmalarla, özellikle dövizzedeler ve Sayıştay hakkında beklenen kararın bir 
an önce verilmesi hususunda hayırlı bir çalışma yapabileceğimize inandığımızı ifade ettik; bu öne
riyi bu kanaatle imzaladık ve görüşmelerin bu şekilde gerçekleşeceğine de inanıyorum ve önerinin 
lehinde oy kullanılmasını Yüce Heyetten saygıyla talep ediyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, teşekkür ediyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) -Sayın Başkan, öneri sahibi olarak konuşacağım. -
BAŞKAN - Efendim, zatı âliniz takdir buyurursunuz ve meseleyi de gayet iyi biliyorsunuz; 2 

lehte, 2 aleyhte sayın üyeye söz verme imkânımız vardı, 4 sayın üye bu hakkı kullandı. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Sayın İhsan Saraçlar konuyu aydınlatmak için 
konuşmak istiyor, mümkünse... 

BAŞKAN - Çorum Milletvekili olarak mı araya giriyorsunuz! 

Bendeniz arz ettim efendim; mümkün olsaydı, Sayın Saraçlar'ı zevkle, istifadeyle dinlerdik 
burada; ama, bu, maalesef, mümkün değil; 4 sayın üyeye söz verdik efendim. 

Efendim, bu çalışma sürelerinin uzatılması hakkındaki önerinin muhtevasında, zannediyorum 
üniversitelerle ilgili teklifin görüşülmesi de vardır, inşallah bugün onu da hallederiz. 

Buyurun Sayın Çağan. 
NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Selçuk Maruflu, konuşmasında, Demokratik Sol Parti Ge

nel Başkanı Bülent Ecevit'in, Sabah Gazetesine verdiği demeci, Başbakanlık yapmış bir kişiye ya
kıştıramadığını ileri sürmüştür ve bir sataşmada bulunmuştur. 

BAŞKAN - Efendim, zatı âlinize yönelik bir sataşma söz konusu değil ve esasen şunu ifade 
etmek istiyorsanız; yani, iki şey olabilir: "Sayın Genel Başkan böyle bir ifadede bulunmamıştır" di
yebilirsiniz; ama, tabiî, hiç beklemiyorum, ummuyorum ki "yakışmıştır" diyesiniz, onu demeye
ceksiniz; ama, eğer "beyanda bulunmamıştır" diyecekseniz/zabıtlara geçer efendim. 

NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Bülent Ecevit, uyarı görevinde bulunmuştur. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, zabıtlara geçti. 
Sayın milletvekilleri gazetelerde ve köşelerde enine boyuna yazılar yazılabilir, sözler söylene

bilir. Sorumluluk yüklenmiş sayın milletvekillerinin, bu konularda beyanda bulunurken, hassasiyet 
göstermeleri gerekir; Başkanlık olarak bunu ifade etme ihtiyacı duyuyoruz. Bazı arkadaşlarımızın 
-inşallah basına yanlış intikal etmiştir, doğru değildir- Anayasadaki çalışma tıkanıklığı ile 1980 yı
lı Cumhurbaşkanlığı seçimi tıkanıklığı arasında sanki bir benzerlik kurma beyanları var; doğru ol
madığını, Başkan olarak ifade etmek ve zabıtlara geçirmek ihtiyacı duyuyorum. (Alkışlar) 

Gruplar önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir hususu izninizle ifade etmek istiyorum: Özel gündem dolayısıyla -in
şallah- yarın Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını görüşeceğiz. Kişisel söz talebinde bulunan arka
daşlarımız olmuştur; tabiî, haklarıdır; ancak, bir arkadaşımız "ben, birinci gün konuşmak istiyo
rum" diğer bir arkadaşımız "ben, ikinci gün konuşmak istiyorum" diğer bir arkadaşımız "ben, üçün
cü gün konuşmak istiyorum" yolunda talepte bulunmuşlar. Halbuki, bugüne kadar vaki uygulama-
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da, günlere, kişisel konuşmaların, görüşmelerin aktarılması mümkün değil; turlardan sonra, her tur
dan sonra, ancak, iki sayın üyeye söz verme imkânımız vardır. Bunu, neye göre tespit edeceğiz; ta
lepler, bize gelişine göre sıralanmıştır; ilk iki kişisel konuşma hakkını birinci turdan sonra, onu ta
kip eden üçüncü ve dördüncü kişisel konuşma haklarını ikinci turdan sonra, onu takip eden beşin
ci ve altıncı kişisel konuşma haklarını üçüncü turdan sonra kullandırabilme imkânımız vardır.'Dü
şünün -muhtemeldir ki- üç tur, bir günde bitti varsayınız; ikinci günde tur olmadığına göre, kişisel 
görüşme de mümkün değildir. Arkadaşlarımızın bilgi sahibi olmaları için ifade ettim. 

Bir başka imkân doğabilir; her turdan sonra ve her sayın iki milletvekilinin görüşmesinden 
sonra, muhtemeldir ki, Sayın Hükümet söz alacak olursa "son söz miiletvekilinindir" kuralına gö
re, İbir üçüncü sayın üyeye, yine, o geliş sırasını dikkate alarak söz verme imkânımız olacaktır. De
ğerli milletvekillerinin bilgilerini tazeleme bakımından ifade etme ihtiyacı duydum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, son onbeş gündür, önergelerin veri

lişi, kabulü veya ademikabulü üzerine münakaşalar çıktı. Belki, zatı âlinizin de manzûr-ı âlisi ol
muştur. 

BAŞKAN - Mesmû'um oldu efendim.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sizden istirham ediyorum; verildiği zaman, geliş ta

rihi ve saatini lütfen imzalayınız. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Çünkü, öyle hazin şeylerle karşılaştık ki, 20 Hazi

randa verdiğimiz önerge işleme konulmadı; maalesef, başkasının önergesi işleme konuldu; lütfen, 
kayıt buyurun oraya-zatı âlinize itimadımız var-mesela "saat 15.30'da verildi" diye. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)-T Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, gruplar adına 4'er saat söz hakkı doğuyor. Bu

rada, grubu olmayan partiler var, milletvekilleri var. Biz, siz önergeyi okurken, anında gönderdiği
miz: halde -ki, dilekçelerimizde "birinci tur", "ikinci tur", "üçüncü tur" diye ayrı ayrı yazmışız- ora
da, bütünü üzerinde söz isteyenlerin dilekçelerinde, anladığım kadarıyla, grubu olan siyasî partiler
den de kişisel söz talepleri var. Burada, adaletli davranılmasını istiyoruz. Biz, önerge okunurken, 
aynı anda, Tüzüğe uygun olarak müracaat ettik; Danışma Kurulunun kararına uygun olarak, birin
ci, ikinci, üçüncü tur sonunda söz talebimiz olmuştur; işleme konulmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, öyle bir talep, sizin hakkınızı ortadan kaldırmaz; yani, diyelim ki 
"üçüncü gün konuşmak istedim" derseniz, o, sizin hakkınızı ortadan kaldırmaz. Başkanlık, şunu 
ifade etmek istiyor: Siz, ne demiş olursanız olun, biz, turlardan sonra, 2'şer kişiye ve geliş sırasına 
göre söz vereceğiz; bu, sizin hakkınız ihlal etmez. Diyelim ki, üç turda 6 kişiye söz verileceğine 
göre, bu ilk 6'nın içinde talebiniz varsa, zaten konuşursunuz. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Ama, biz, turlara göre müracaat ettik; eğer dilekçeler uygun 
değilse, öncelik tanınmasını istiyoruz; yani, 10 dakika süre az; grup adına 4 saat konuşulacak, gru
bu olmayanlara 10 dakika süre verilecek. 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, bakın, elimizde İçtüzük tadilatı vardır; inşallah, bunların hepisini 
ariz ü amîk görüşür ve düzeltiriz. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümüne geçiyoruz. 
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VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
L- Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini ve halkın gü

ven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/25) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 4.7.1995 tarihli 133 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince, 1 
inci sıradaki, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, devlet otoritesini ve 
halkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 230 ye 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla içişleri Bakanı Sayın 
Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılma
sına ilişkin önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine Veya göstereceği bir sayın 
milletvekiline, şahısları adına iki sayın üyeye ve son olarak da, hakkında soruşturma açılması is
tenmiş bulunan İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe'ye söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar ve ilgili Sayın Bakan için 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge, Genel Kurulun 27.6.1995 tarihli 130 uncu Bir

leşiminde okunmuş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Şimdi, bilgileri tazelemek bakımından, Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeyi tekrar 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanunu, seçilmiş belediye başkanlarından suç işleyen veya hakkında so
ruşturma açılanların tedbir olarak görevden alınmaları konusunda İçişleri Bakanlığına yetki ver
miştir. 

Bu hüküm ve yetkiler çerçevesinde, 1992 yılından bu yana, Doğru Yol Partili olmayan birçok 
belediye başkanı, haklarında ciddî bir suçlama ya da soruşturma olmamasına rağmen, asılsız, im
zasız ihbar ve şikâyetler üzerine İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Nevşehir-
Göreme, Edirne-lpsala, Muğla-Datça ve İçel-Aydıncık, Isparta-Yalvaç Belediye Başkanları bunlar
dan sadece birkaç örnektir. 

Bakanlığın bu belediye başkanları için gösterdiği hassasiyet ve uygulamalarını, ne yazık ki, 
Doğru Yol Partili belediye başkanları için müşahede etmek mümkün değildir. Nitekim, DYP'den 
seçilen Kütahya-Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancı, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu mad
desine, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesiyle, İçişleri Bakanlığının 22.7.1986 tarih
li genelgesinde yer alan hüküm ve esaslara aykırı hareket ve işlemleri yanında, 3194 sayılı İmar 
Kanununda belediyelere tanınan cezaî yetkileri keyfî ve taraflı uygulamasıyla birlikte, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 7 nci maddesinde yer alan esasların dışına çıkarak hazırladığı şartname
lere göre ihale yapmak suretiyle birçok kanuna muhalefet ve görev yetkilerini kötüye kullanmak 
suçundan hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre mahallî mahkemesince seçil
me yeterliliğini de kaybedecek derecede bir yıl iki ay süreyle hapis cezasına mahkûm edilmişken, 
uzun süre göreve devam ettirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı, suçu ve suçluluğu sabit olan Doğru Yol Partili Belediye Başkanı İsmail Fi-
dancı'yı görevinde bir gün fazla tutmak amacıyla 1580 sayılı Kanunun Bakanlığa tanıdığı yetkiyi 
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kullanmayıp, işi sürüncemede bırakmıştır. Bakanlığın bu tutumunu partizanlık ve keyfîlik dışında 
bir başka biçimde değerlendirmek mümkün değildir. 

Bir hukuk devleti olan ülkemizde kanunların tanıdığı temyiz, tashihi karar gibi kanun yolları
na başvurulması ilgililerin tabiî hakkıdır; ancak, suç işleyen ve bu suçu sabit olan bir belediye baş
kanını tedbiren görevden almak da İçişleri Bakanlığının yetki ve görevlerinden olduğu kuşkusuz
dur. 

Keza, Kuşadası'nda ve Alanya'da devlet yönetimini ciddî manada sarsan olaylar yaşanmıştır. 
Gelişen olaylar kamuoyunun zihninde birçok soru uyandırmıştır. İçişleri Bakanının keyfîlik ve hat
ta partizanlık mertebesine ulaşan tutum, beyan ve uygulamaları bu ilçelerimizde ve dolayısıyla ül
kemizde vatandaşın zihninde ciddî şüphelerin oluşmasına ve "Devleti göreve çağırıyorum", "Artık 
yeter" gibi gazete ilanlarının verilmesine sebep olmuştur. 

Kuşadası'nda DYP İlçe Başkanı "Burada başbakan biziz" diyebilme cüretini gösterecek kadar 
ileri gitmiştir. İçişleri Bakanlığı da bu beyanları desteklenmesine, devlet ve devletin temsilcisi olan 
memurlarına (emniyet müdürü ve kaymakamı) destek olacağı yerde, ilçe başkanının isteği doğrul
tusunda söz konusu kamu görevlilerini görevlerinden almıştır. Ankara Elmadağ'da da d,urum bun
dan farklı değildir. 

Her ne kadar Kuşadası Emniyet Müdürü ile Kaymakamının görevden alınma sebebini İçişleri 
Bakanı, Kuşadası Belediye Başkanı Lütfü Suyolcu'nun öldürülmesi olayına bağlamış ise de işin as
lı maalesef bu değildir. Kuşadası Belediye Başkanı 16 Mayıs 1995 günü öldürülmüştür. Oysa, Em
niyet Müdürü 15 Mayıs 1995 günü görevden uzaklaştırılmıştır. 

Mülkî İdare Amirleri Tayin ve Nakil Yönetmeliğine göre, bir mülkî amirin hakkında açılan ve 
tarafsızlık içinde yürütülen bir soruşturma sonucunda mülkiye müfettişinin gerekçeli raporuna bi
naen görevinden alınması mümkün iken, Bakanlık bu lazimeye uymadan, tamamen keyfî ve siya
sî baskı altında tasarrufta bulunarak devlet otoritesini zaafa uğratmış ve "Devlet aranıyor" şeklinde 
ilanlar verilmesinin zeminini hazırlamıştır. 

Kuşadası'nda yaşanan olaylar karşısında sözde duyarlılık gösterdiğini zanneden İçişleri Baka
nı, Alanya'da partizanlığın bir başka örneğini sergilemiştir. Alanya'da da, insanlar öldürülmüş, halk 
panik içinde galeyena gelmiş olmasına rağmen, bu olaylar karşısında İçişleri Bakanı duyarsız kal
mış ve bu ilçemizde de "Devlet aranıyor" ilanlarının verilmesine yol açarak, devleti zaafa uğratmış

t ı r . 
Diğer taraftan, ülkemize, Dışişleri Bakanlığının gayretleriyle, incelemelerde bulunmak Üzere 

gelen bir yabancı heyetin göreve başlaması sırasında, açıklama yapmaması gereken konularda açık
lama yaparak ülke menfaatlarını tehlikeye sokmuş, önemli bir fırsatın kaçırılmasına sebebiyet ver
miştir. 

İstanbul'da öldürülen polis memuruna sahip çıkılmadığı gibi, bu polisimizi öldüren teröristin 
saklandığı yeri ihbar eden vatandaşımızı korumaya almayarak vatandaşın ve polisin pasifize edil
mesine imkân sağlamaktadır. 

Bu uygulama ve müşahhas örnekler de göstermektedir ki, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, dev
let sırlarını açığa vurmakla birlikte, kanunî yetkilerini ve yargı kararlarını hiçe sayarak tamamen ta
raflı ve partizan bir tutum içerisinde uygulamalarını sürdürmekte ve bu partizan uygulamalarını te
amül haline dönüştürmek suretiyle, korumaya çalıştığı Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancı gibi, 
görev ve yetkilerini kötüye kullanmış ve bu tür uygulamalara da devam etmektedir. 

Gerek kaymakam ve emniyet müdürü gibi mülkî amirliklerinin ve gerekse belediye başkanla
rının görevden alınmasında yanlı ve partizanca uygulamaya giren, suçu ve suçluluğu sabit olduğu 
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halde, kamu görevlileri ile Doğru Yol Partisi dışında kalan partilerden seçilen belediye başkanları 
hakkındaki hassasiyeti Doğru Yol Partili belediye başkanları hakkında göstermeyerek, 1580 sayılı 
Belediye Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden, işlediği suçtan dolayı seçilme yeterliliğini kay
bedecek derecede Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesine göre hapis cezasıyla cezalandırılan 
bir belediye başkanını görevde tutarak yeni suçların oluşmasına zemin hazırlayan "Devlet aranı
yor" şeklinde gazete ilanlarına sebebiyet verererek devlet otoritesini ve halkın güven duygusunu 
yok edecek şekilde görev ve yetkilerini taraflı ve partizan uygulamalar dolayısıyla kötüye kullanan 
ve bu eylemleri, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyan İçişleri Bakanı Sayın 
Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi ile İçtüzük hükümleri gereğince, soruştur
ma açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
(Konya) 

ve arkadaşları 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, bu önerge, tabiî ki, ciddî iddialar içeriyor. 
Netice itibariyle, Yüce Divana kadar gidebilecek bir sürecin başlangıcı olabilir; yani, bu önergenin 
görüşmeleri esnasında, birbirlerini tahrik eden konuşmalar yapılabilir. 

BAŞKAN - Yapılmamalıdır. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bir ihtimal, yapılabilir. 
Bugün saat 13.00 haberlerinde, televizyon kanallarının bazılarında, bu Mecliste, İktidar Parti

si milletvekillerinin birbirlerine silah çektiği haberlerini duyduk. Şimdi, Sayın Başkanım, Meclis
te, silah taşımaktan hâlâ vazgeçilmemiştir. Eğer, bu görüşmeler esnasında istenmeyen hadiselere 
ulaşılmaması arzu ediliyorsa, bir uyarıda bulunmanızı arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkanım, bir talebim var; onu arz edeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Pabuççuoğlu. 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Şimdi, efendim, bu soruşturma nedeniyle, bendeniz 

de görüş bildirmek üzere söz aldım. Ne var ki, söz talebim üçüncü sıraya kaydedilmiş. Bu soruş
turma önergesi verilince, önerge sahibi bulunan zatlardan her üçü birden konuşma talebinde bulu
narak, olayın önünü tıkamış oluyorlar. Oysaki, genel hüküm olarak, genel görüşmedeki usulün bu
rada cerayan etmesi lazım; yani, genel görüşme usulü dairesinde, Meclis araştırması ve soruştur
ması önergelerinin görüşmesinin yapılması icap eder. O itibarla, bir hakkın kötüye kullanılması söz 
konusudur. Aynı önergeyi verenlerin, aynı iddiada bulanan kişilerin üçünün söz alması, konunun 
müdafaasının yapılması ve olayın aydınlığa kavuşması yönünden, bendenizin de. söz hakkı bulun
duğunu arz ediyorum; yani, hakkın kötüye kullanılmasının önlenmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Pabuççuoğlu, teşekkür ediyorum. 
Tabiî, bir sayın üyenin hakkını kullanırken, onu iyi niyetle kullandığı kabulünden Başkanlık 

hareket etmek mecburiyetindedir. Biz, öyle değerlendirmelerin yolunu açacak olursak, bundan son
ra, verilen önergelerde, hakkın suiistimali midir, değil midir; söz taleplerinde bu var mıdır, yok mu
dur tartışmaları başlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Saraçlar. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan bir hususu arz etmek istiyorum: Şimdi, dedik

lerinizi kabul ediyoruz, bütün arkadaşlanmızm iyi niyetlerini kabul ediyoruz; ancak, düşünebiliyor 
musunuz; aynı siyasî ekipten bir arkadaş bir önerge veriyor; artı, aynı ekipten, aynı gün, diğer iki 
arkadaş da, sizin buyurduğunuz hükme dayanarak söz istiyor, söz alıyor ve başkası söz alamıyor. 
Böyle bir şey olamaz efendim; yani, bu usulen... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Kanunların müzakeresinde arkadaşlarınız da aynı şeyi ya
pıyorlar... 

BAŞKAN - Müsaade buyurun Sayın Keçeciler... 
Buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, yapıyorsak, biz de yanlış yapıyoruz. Eğer burada 

maksat; muhtelif görüşlerin yansımasıysa, eğer burada maksat; belli kliklerin, belli düşünceleri ay
nı tempoda söylemelerini engelleyerek çoksesliliği saglamaksa; en azından, Yüksek Makamınızın 
bunu takdir ederken, peşinen bu değerlendirmeyi yapması lazım; ondan sonra, söz isteyen arkada
şa söz vermeniz lazım; onlardan bir tanesinin söz istemini reddetmeniz lazım. 

BAŞKAN-Sayın Saraçlar, benim reddetme hakkım yok, bir dakika... 
METİN EMİROĞLU (Malatya) - Siz uygularken iyiydi, başkası uygulayınca hemen usulü de

ğiştirmek istiyorsunuz, olacak iş mi yani?.. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, usulün böyle olduğunu biliyoruz, orada yazılan 
bu; ama, orada yazılanın asıl amacı budur; onu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Saraçlar. 

MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkam milletvekili olarak seçilip buraya gel

dikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ekinde İçtüzük hepimize dağıtıldı, hepimiz bunu 
tetkik ettik ve bu İçtüzük kaidelerine riayetle burada konuşma imkânı bulduk, sözlerimizi izaha ça
lıştık; ama, görüyoruz ki, soruşturma için 1985 yılında bir özel yöntem ileri sürülmüş. Niye bura
da yer almaz, niye diğer milletvekili arkadaşlarımın bu konuda bilgisi olmaz. Ben, bunu Başkanlı
ğa arz etmek isterim; bilhassa, çoğaltılıp bütün üye arkadaşlarımıza da dağıtılması ve hakkın suiis
timalinin bu itibarla önlenmesi gerekir. N 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, bir arzım olacak. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bildiğiniz gibi, Meclis soruşturması önergeleri verildi

ği zaman, bu konu, asla, grup kararlarında değerlendirilemez. Soruşturma önergeleri üzerinde ko
nuşan milletvekilleri, sadece hukukî gerekçelerle, kendi vicdanî kanaatleri doğrultusunda konuşur
lar. ' ' 

Bugün, tesadüfen, Anavatan Partisinden iki arkadaşımız söz almış; o arkadalarımızdan da 
-Doğru Yol Partisi Grubundaki arkadaşlarımız emin olsunlar ki- hiçbirisi, parti görüşünü yansıtma-
yacaklardır; böyle bir şey yapmaya da zaten hakları yoktur. Soruşturma önergeleri, gruplar dışıdır. 
Arkadaşlarımızı endişeye sevk eden husus, kendilerinin, bundan önce, iktidar çoğunluğunun oyla
rına dayanarak, haksız yere, bazı arkadaşlarımızı Yüce Divana sevk etmiş olmanın sıkıntısıdır. Me
seleyi, bugüne kadar, hep partizanca değerlendirdiler; İçtüzüğü de, Anayasayı da ihlaf ettikleri, Yü
ce Divan kararlarıyla ortaya çıktı; bunun ezikliği içinde meseleye bakıyorlar. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Ne ilgisi var?!. Çok ayıp! 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ne ezikliği!.. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz, öyle bir değerlendirme içinde değiliz. Hatta, Sa

yın Başkan, ben, benden talep edildiği zaman arkadaşlarımla görüştüm tekrar; acaba, biriniz, söz 
hakkınızdan vazgeçebilir misiniz; Doğru Yol Partili arkadaşlarımızın endişeleri var, birisi konuş
sun dedim; ama "biz, hazırlıklarımızı yaptık; kendimize göre de değerlendirmelerimiz var, gerçe
ğin ortaya çıkması için konuşacağız" dediler. Onun için, endişeye mahal yok. 

BAŞKAN - Anlıyorum efendim sizi... 

Şimdi, bu sıralamayı değiştirenleyiz; ama, söz talep edenler, Sayın Nevşat Özer, Sayın Meh
met Severi," Sayın Melih Pabuçcuoğlu, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Remzi Hatip... Bir ve 
ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki, dördüncü ve beşinci sıradaki her bir sayın üyenin, söz hakkından 
feragat hakları ve imkânları her zaman var; ama, bunu, onlar adına Başkanlığın kullanması müm
kün değildir. 

Önerge sahibi, buyurun efendim. 
Birinci imza sahibi mi, başka birisi mi? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Yüksel Yalova konuşacak. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bir şey söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. > 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, değerli arkadaşımıza teşekkür ediyorum; Sayın 

Korkmazcan ilgilendi, arkadaşlardan rica etti; onlar, vazgeçmediler, helal olsun; fakat, biz neyin 
ezikliği içindeymişiz, hangi Yüce Divanın ezikliği içindeymişiz. Kendileri gittiler Yüce Divana; 
kendileri onun ezikliği içinde. Biz, yalnızca, Sayın Bakan hakkında verilen soruşturma önergesine 
cevap vermek istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, ne olur; Anayasa düzenlemiş, hepimiz, gideriz geliriz... Sayın Saraç
lar... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Meseleyi bu kadar büyütmeyin. 

BAŞKAN - İmza sahiplerinden bir üye olarak, Sayın Yüksel Yalova; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, Doğru Yol Par

tili arkadaşlarıma, adaletimizden korkmamalarını tavsiye ederek, sözlerime başlamak istiyorum. 

MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) - Adalet mi bu Sayın Yalova; hem önerge veriyorsu
nuz hem de bize söz hakkı tanımıyorsunuz. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Siyasal duygularımızı alet ederek, primitif duyguların esiri 
olarak, ne Sayın Bakanı ne bir başka sayın milletvekilini, herhangi bir haksızlığa uğratmayacağı
mızı en baştan söylemek istedim. 

Değerli Başkanım, muhterem milletvekilleri; Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler ve 
48 arkadaşının, devlet otoritesini ve haıkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkile
rini kötüye kullandığı ye bu eylemlerinin, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uy
duğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Nahit Menşete hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge üzerinde, önerge sahipleri adına söz almış bulu
nuyorum. Sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi, en üstün saygılarımla selamlıyorum. 
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"Bir beldeyi zalimce zaman eskitmiş, 

Uygarlığı görmüş, o güzellik bitmiş; 
Bir kirli beton zırhı sararken adayı, 
Kuşlar, seneler öncesi, çekmiş gitmiş." 
Rahmetli Ümit Yaşar Oğuzcan'ın, bundan yıllar önce Kuşadası'na ithaf ettiği bir şiir. 
Evet, kirli beton zırhı sarmış adayı; ama, kirli beton zırhının yanında da kuşların çekip gitme

si sonrasında, bir arkadaşımızın deyimiyle -basında yer aldı- "adaya leş kargaları üşüşmüş." 
Değerli milletvekilleri, bakın, bugüne kadar, böylesi Meclis soruşturmaları görüşülürken, 

özellikle, içişleri bakanları hakkındaki Meclis soruşturmaları görüşülürken -ben inceledim tüm za
bıtları; Anavatan Partisinin içişleri bakanları hakkında verilen soruşturma önergelerine de baktım-
genellikle "sizin döneminizde şu yapıldı, bizim dönemimizde bu yapıldı" şeklinde, daha ziyade is
tatistiğe dayalı bir değerlendirme, artı, münferit bir iki olayı, siyasal ideoloji çerçevesinde değer-̂  
lendirerek yapılmış. 

Baştan, peşinen söyleyeyim, ben, özellikle, içinde yaşadığımız dönemde, en fazla ihtiyaç duy
duğumuz "devlet" kavramının geçirmekte olduğu erozyon nedeniyle, geçirmekte olduğu sıkıntılar 
nedeniyle, bu meseleye, işte "o dönemde 19 emniyet müdürü görevden alınmıştı; şu dönemde 21 
emniyet müdürü görevden alınmıştı" şeklinde, bir kısır döngüden çıkarmak istiyorum. 

Devlet dedik. İçişleri Bakanı Sayın Menteşe hakkında bu soruşturma önergesi verilirken, ilk 
bakmamız gereken belgenin, sanıyorum, İçişleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu olması gerekir. 
Baktığımız vakit, Sayın İçişleri Bakanının görevlerinin, yetkilerinin sıralanmış olduğunu görürüz. 
Orada, en fazla önem vermemiz gereken, klasik yasalarla pek değerlendiremeyeceğimiz bir kavram 
var; kamu düzeni kavramı. 

Şimdi, değerli milletvekillleri, kamu düzeni kavramında, eğer, işi, bir üçgen olarak düşünür
seniz, üçgenin bir kenarına devleti, bir kenarına devlet adına uygulamaları yapacak hükümeti, bir 
kenarına da vatandaşı alırsanız, devlet, kamu düzenini korumakla yükümlü bir organ olarak, elin
deki araçlarla, yasalarıyla, personeliyle değişik imkânlarıyla, hükümetin siyasal görüşlerine, siya
sal hedeflerine ve tespitlerine göre, yönetilirse, yönetilecekse, kamu düzeninin sağlanması sırasın
da, hiç unutmamamız gereken, vatandaşa ilişkin bir kavram var; o da "güvenlik" kavramı. Birkaç 
kez, burada, tekrarladım, tekrarlamaktan hiç de bıkmıyorum; referans olarak atıfta bulunduğumuz 
bir temel belge var; o da Kutadgu Bilig'teki hakanla yurttaş diyalogu. Hakanın, yurttaştan üç iste
ği var: "Bir, yasalarıma uy; iki, vergini öde; üç, dostumu dost düşmanımı düşman belle." Bundan 
bin yıl önceki bu diyalogda, yurttaş, hakana "yasalarına uyarım; ama, adil olsun; vergimi öderim; 
ama, gümüşün ayarını bozma; dostunu dost düşmanını düşman bellerim; ama, önce, can ve mal gü
venliğimi sağla" diyor. 

Demek ki vatandaşın -bin sene önce de, bin sene sonra, bugün de- temel talebi, güvenlik; o za
man devletin de asgarî, zorunlu, birinci görevi bu. O nedenle, devlet dediğiniz zaman, kamu düze
ni nasıl tesis edilir diye sorduğunuz zaman -ister klasik olsun, ister modern olsun, hangi anayasa 
hukuku kitabını açarsanız açınız- karşınıza, devletin hiç vazgeçemeyeceği haklardan birincisi ola
rak "egemenlik" kavramı çıkmaktadır. Yani, devletin, kamu düzenini tesis edebilmek amacıyla, ül
ke üzerinde, vazgeçemeyeceği bir hak olan, "egemenlik" kavramı. Son dört yılda, bu "egemenlik" 
kavramına ilişkin inanılmaz derecede yaralar aldık. 

Konu, Sayın Menteşe'njn dönemine ilişkin Meclis soruşturması olduğuna göre, oradan başla
yayım. Sayın.Menteşe, bir yanlışla yola çıktı -biraz sonra gazete kupürlerinden arz edeceğim- özel
likle, kendisinden önceki sayın içişleri bakanlarının dönemlerinde koordinasyon noksanlığı yapıl
dığı tespitiyle yola çıktı. Orada, Sayın Meclis Başkanını suçlayarak bir başka hatası daha oldu. 
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Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti arasında imzalanan Ortak Hükümet Proto-v 

kolu ve eklerinde değiştirilmesi öngörülen 13 tane yasa var ve bunların 7 tanesi, Sayın Bakanımı
zı, İçişleri Bakanlığını direkt ilgilendiren yasalar; Dernekler Yasası Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Yasası, Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Yasası, Terörle Mücadele Yasası, Pasaport Yasası, Po
lis Vazife ve Salahiyetleri Yasası, yerel yönetimlere ilişkin değişik yasalar... 

Şimdi, hükümet protokolünde de yazılmış; hükümet programında da, Sayın Başbakan, Yüce 
Meclisin huzurunda bunu tekrarlamış. Doğrudur; kendilerine göre, iki parti arasında bir tespit ya
pılmış, hedefler belirlemesi yapılmış; ama, Sayın Bakan, kendisinden önceki Sayın Gazioğlu döne
mini ve Sayın Sezgin dönemini koordinasyon noksanlığıyla niteleyerek -suçlamak değil o, kastı 
aşar- başlayıp da, Sayın Meclis Başkanına ilişkin de "bizim Hüsamettin bir hata yaptı; DEP'lilerin 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması biraz gecikti; vatandaş, bu konuda haklı" deyince, en 
fazla dayanmak zorunda olduğu Meclise, kendi siyasî parti grubuna, ilk baştan, kendisine yeterin
ce güven verebilecek bir ortamı sağlatmamış oldu. 

Ben, kısa kısa başlıklarla geçeceğim. "Menteşe'den Cindoruk'a PKK suçlaması" Hürriyet Ga
zetesi. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sayın Yalova, polemik yapma! 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Polemik falan yapmayacağım. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sayın Yalova, aynı ilin milletvekilisiniz... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bakın, bu, baştan söylendi; benim partimdeki milletvekil
lerinden de "ayın ilin milletvekilisiniz, yakışır mı" diyenler oldu; haber getirenler oldu; severmiş, 
sayarmış... Tamam, sevgi, saygı sonuna kadar var; insanî münasebetlerde sonuna kadar sevgi, say
gı var; ama, devlet kavramının geçirdiği erozyondan bahsediyorum ve bu "devlet" kavramı, bugün 
size lazım, yarın bize değil; bugün, size de lazım bize de lazım; yarın, bize de lazım size de lazım; 
o nedenle... Yoksa, burada, şahsiyet haklarına herhangi bir tecavüz, ne aklımızdan geçer ne öyle bir 
şeye yeltenen bizim karşımızda ona imkân bulabilir sayın milletvekili. 

Bakın "devlet adına utanıyorum" diyor; nerede; ÎSKi olaylarıyla ilgili, Cumhuriyet, 30 Aralık 
1993. Oysa, devlet adına utanmak yerine, yasalar çerçevesinde yapmamız gereken neyse, o işlem 
olmalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

"Yargıya baskı var." Bir içişleri Bakanı, bir ülkede "yargıya baskı var" diyorsa, gerçekten en 
fazla ciddiye alınması gereken bir husustur diyorum. 

"Bakan Menteşe'den DEP'lilere: 'PKK'nın arkasından çekilin.'" Doğru; ama, PKK'nın arkasın
dan destek verdikleri doğruysa, o zaman, cevaplamamız gereken soru şu: Peki, bu PKK'lıları bura
ya kim soktu? Ayrıca -seçerek söylüyorum- PKK'lı olmakla suçlanan ve PKK'yı attık diye övün
me konusu yapılan bu DEP'liler, hiç unutulmasın ki -51 inci Hükümet güvenoyuna başvurmadığı
na göre- 50 nci Hükümete de, ondan önceki 49 uncu Hükümete de güvenoylamasında katkı yap
mış insanlardır. Hukuk hepimize lazım. 

"Görürsem, Apo'yu getiririm." Belli ki bir latife; üzerinde fazla durmayacağım. 

"PKK, maalesef, haraç alıyor." Sayın Korkmazcan gündeme getirmiş, ayrıntıları var. Devlet 
dairelerinde, 900 civarında PKK'lının çalıştığı iddiaları var; ayrıca, haraç aldığı iddiası var. Bu id
dia ortaya atılmışsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - İlk başta, cevap vermek zorunda kaldım; bir iki dakika lüt
federseniz... 
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BAŞKAN - Kime efendim?.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Sayın Melih Pabuçcuoğlu'na... , 
BAŞKAN - Gerekçeniz o olursa, söz verme imkânım olmaz Sayın Yalova; gerekçe, mesele

nin önemi olursa, size 2 dakika süre veririm. 
Buyurun. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - "PKK'lı memurlar var." İşte, 6 Nisan tarihli Türkiye Gaze

tesinde. "PKK çöküyor." Ama, bakın, hâlâ, belini kırdık, şunu yaptık, bunu yaptık... Söylüyorum, 
hepimizin ortak sorunu; eğer, toplum, bu konuda, kendisine objektif bir süre verilmezse, yanlış 
bekleyişlerin içerisine itilirse, bunun faturası, yine, döner dolaşır hepimize çıkar diye düşündüğüm 

' . i ç i n . . . • . ' • ; ' ' ' . - • • . • ' • ' • 

"PKK'nın etkisi yüzde 350 azaldı", "Beli kırılan PKK şehre yöneliyor." 6 öğretmenin öldürül-
,< mesiyle ilgili 14 Eylül 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde "Menteşe: Katliamı tahmin etmiştik", 

"Mumcu'nun katillerinin yakalanmasını medya engelledi", "Faili meçhul cinayetler çözülecek." 
Ben, rakam vermiyorum, o komisyonda da başkanvekiliyim, raporu bir iki güri sonra takdim edile
cek, imzaya açıldı. Faili meçhul cinayetler binleri geçti. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ra
kamlarının farklı olduğunu söyleyeyim. Devletin temel meselelerinden biri olduğunu söyleyeyim, 
kapatayım. 

"DEFlilerin PKK'yla ilişkisi vardı", "Menteşe, suçu valiye attı" Gaziosmanpaşa olayları son
rasında-ki, biraz sonra tekrar arz edeceğim bir başka belge var-"Menteşe ve Çivi" demiş Sayın Be-
kir Coşkun, işin çivisi çıkmıştır diye; ben, o siyasî yorumu bırakayım, mademki hukukî değerlen
dirme yapıyorum. Sabah Gazetesinde, Sayın Fatih Çekirge'nin bir yazısında "Menteşe'den ağır söz
ler: Benden önceki İçişleri Bakanı -Sayın Gazioğlu'nu kastediyor- İstanbul Valisini ve Emniyet 
Müdürünü iki defa görevden almak istemişti; ama, işte, Sayın Cumhurbaşkanının adamıl.." O kas-
tediliyor. Şimdi, bunlar, bir İçişleri Bakanının hiç kullanmaması gereken yöntemler diye düşünü
yorum. 

Sayın Bakanımızın, Sabah Gazetesinde çıkan 8 Nisan 1995 tarihli bir başka demeci: "Mente
şe: Terör bu yıl bitecek." )Bakın, "bu yıl bitecek" diyor; bunu 1995'in sonuna diye algılarsanız, bu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalova... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Tamam, tamam, Sayın Başkan... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan... . 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
AHMET SAYIN (Burdur)-Onbeş dakika oldu Sayın Başkan. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bizim hakkımızı nasıl veriyorsunuz! 
AHMET SAYIN (Burdur) - Bizim hakkımızı başkasına veremezsiniz Sayın Başkan. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Lütfen... Diğer arkadaşlarımın konuşma süresinden de ba

na verirseniz... v • ' . '. ' 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Arkadaşlarınız size süre veremez. Lütfen toparlar mısınız; size 

ilave süre veriyorum. 
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YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Toparlıyorum. 

Bakın, konu şu: Elinizde valiler var, emniyet müdürleri var; eğer, bunlar arasında şu partinin 
bu partinin ayırımı olursa... Kırşehir Valisinin, devleti 23 milyar lira zarara uğrattığına ilişkin mü
fettiş raporları var. Özel tim hakkında burada CHFli bir milletvekilinin -Sayın Sinan Yerlikaya'nın-
ifadesi var. Doğrudur, yanlıştır, orasına girmiyorum; ama, sonuçta, güvenlikle ilgili olaylarda, va
lilerle, emniyet müdürleriyle, kaymakamlar arasında bu tür bir değerlendirme yapılırsa... Biz, Doğ
ru Yol Partisinin yapısı itibariyle clientel mekanizmaya uygun bir yapılanma içinde olduğunu bili
yoruz. O nedenle, 1991 sonrasında birçok milletvekili adayının, belediye başkanının, değişik yer
lerde vali olarak, emniyet müdürü olarak görevlendirildiğini biliyoruz; ama, bakın, Kuşadası, 
Alanya işi sanmayınız ki, spesifik, sadece o yöreye özgü sorunlardır. Hayır, o iki ilçemiz, bir dev
let kavramının, hükümet etme kavramının o yörelerde çıkmış... Ama, başka coğrafî bölgelerde de, 
aynı turistik özelliklere sahip olmak şartıyla... Başarılı bir emniyet müdürü "Alanya'da 63 kişiyle 
nasıl görev yapayım" diyor. , . • • - . : 

Sayın milletvekilleri, Alanya'ya ilişkin Sayın Adil Aydın'ın ve Sayın Hayri Doğan'ın demeç
leri var "biz, Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın Başbakana arz ettik, olağanüstü önlemlerin alınma
sı gerekir dedik" şeklinde uyarıları var. Bu sorunu, eğer, bu şekilde yaklaşıp çözmezsek, inanınız... 
Bakın, meşruiyet kavramını zedelediğimiz vakit -demin söylemiştim Kutadgu Bilig'ten- Sosyolog 
Max Weber'den söyleyeyim: "Hukuka uygun davranmak yetmiyor." Hukukî araçların, yasaların, 
tüzüklerin, yönetmeliklerin yanısıra da, belediye başkanları arasında parti ayırımı yapmaksızın olu
şacak bir siyasî meşruiyet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalova, lütfen, saygınızı sunun ve inin; rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
EVREN BULUT (Edirne) - Aynı ilin milletvekilisin, şahsiyat yapıyorsun, devlet adamlığı 

dersi veriyorsun; olur mu yani?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, bu şekilde hareket etmekle, bizim hakkımızı baş

kalarına peşkeş çekiyorsunuz; İçtüzüğe uyun;.. 
BAŞKAN - Ah, Sayın Sayın... Ah, Sayın Sayın... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Olur mu Sayın Başkan?... Hem adil olacağınızı söylüyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Yalova, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Söylüyorum efendim. 
Eski bir sadrazamın sözüyle, son cümle... ' 
BAŞKAN - Efendim, sadrazamı bırakın da sizin sözünüzü söyleyin. 
YÜKSEL YOLAVA (Devamla) - Son cümle... 
"Hükümet, hikmet ile müşteriktir, vezir olan, hâkim olmak gerektirir." 
Yüce Meclisi en üstün saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
EVREN BULUT (Edirne) - Aynı ilin milletvekilisin, devlet adamlığı dersi veriyorsun... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Hakaret mi ettim; hakaret mi var, neresi yanlış?.. 
EVREN BULUT (Edirne) - Yanlış tabiî. 
Sen sus da, öteki konuşmacı konuşsun... 
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YÜKSEL YALOVA ( Aydın) - Hani, konuşma hakkı vardı?.! 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - İkisi de aynı ilin milletvekili... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, lütfen İçtüzüğü uygulayın. 
BAŞKAN - Sayın Özer; buyurun efendim. 
Sayın Özer, arkadaşlarımız İçtüzüğü uygulamamı ısrarla istiyorlar; haklılar. 
İçtüzüğün gereği bu; rica ediyorum, süreniz 10 dakikadır. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanımız 

Nahit Menteşe hakkında verilen Meclis soruşturması önergesi üzerinde, şahsım adına söz almış bu
lunuyorum; bu vesileyle Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığımız, tarihi içerisinde ülkemize çok muhteşem hizmet
ler vermiş, çok önemli bir bakanlığımızdır ve İçişleri Bakanlığımızın temel objesi de insandır; an
cak, temel objesi insan olan bu Bakanlığımız, son yıllarda terör olaylarının yoğunlaşması nedeniy
le, temel objesi insandan uzaklaşmış, âdeta sadece terörle uğraşır hale gelmiştir. Bu bakımdan, ta
rihi içerisinde, devletimizin, insanımızın ve milletimizin bekası yönünde çok önemli hizmetler ve
ren bu Bakanlığımız, son yıllarda zor duruma düşürülmüş ve değerli arkadaşım Sayın Yalova'nın 
da ifade ettiği gibi, maalesef, ülkemizin birçok yerinde kamu düzeni bozulmuştur, halkımız, huzur 
beklemektedir, kamu .düzeninin geriye iade edilmesini beklemektedir... 

Burada sözlerimi sürdürürken, Sayın Bakana teşekkür etmeden de geçemeyeceğim; zira Sayın 
Bakan ve İçişleri Bakanlığımızın değerli kamu görevlileri, kendilerine faksla bir soru sorduğumda, 
ülkemizin terör yönünden çektiği ıstırabı, bunalımları ve bugüne kadar olan terör bilançosunu, bu 
konuşmam nedeniyle rahatlıkla bana vermiş olmalarından dolayı memnunluk duyduğumu ifade 
ediyorum; ancak, bu vesileyle, çok önem atfettiğim faili meçhul cinayetler konusunda hiç bilgi ve
rilmemiş olmasına da ayrıca önem atfediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan aracılığıyla İçişleri Bakanlığımızdan ve Emniyet Genel Mü
dürlüğümüzden aldığımız bilgileri, bilvesile sizlere kısaca arz edeceğim. Öncelikle, çalışan nüfu
sun, istihdamı mümkün olan nüfusun yüzde 20'sini işsiz hale getiren, işsizliği yendiğini iddia eden; 
bir yandan ekonomik kurtuluş savaşı verdiğini iddia edip ekonomiyi batırafCbir yandan da, terör
le mücadele edip "terör ya bitecek ya bitecek" deyip dünü aratan tabloyu sîze arz etmekten, âdeta 
hicap duyuyorum değerli arkadaşlarım. . 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen neymişsin be abi?!. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Ne olduğumu öğrenirsin. ... 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığımızdan aldığımız bilgiyi arz ediypjçum: 

13 Aralık 1983 - 20 Kasım 1991 tarihleri arasında, olay sayısı 11 101, ölü terörist 1 443, ya
ralı terörist 149, yakalanan terörist 16 238, ölü vatandaş 1 307, yaralı vatandaş 1 308, şehit güven
lik görevlisi; güvenlik güçlerinden 160, askerimiz 880, polisimiz 94, yaralı güvenlik sayısı; güven
lik güçleri 154, asker 1 140, polis 346. Değerli milletvekilleri, bu verdiğim rakamlar, Anavatan ik
tidarları dönemindeki rakamlardır. 

Şimdi, Sayın Bakanımızın, iki periyotta bildirdiğini gözlediğim, bana verdiği listeyi tevhit 
ederek, size arz ediyorum. Çok calibi dikkat bulduğum için, ülkemiz adına, milletimiz adına, dev
letimiz adına, Hükümetimiz adına ve Meclisimiz adına çok önem atfettiğim için, lütfen dikkat bu
yurunuz: Olay sayısı... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yarış mı var, yarış... 
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NEVŞAT ÖZER (Devamla) - "Ya bitecek ya bitecek" diyen ben değilim... 
Sayın Sayın, yüreğin yetiyorsa, gel, buradan konuş... 
BAŞKAN - Sayın Özer... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - ... gücün yetiyorsa, gel, buradan konuş!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Seviniyor musunuz?! Benim yüreğim çok yeterli. 

BAŞKAN - Sayın Sayın... « 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, olay sayısı: 21 870, ölü terörist 9 092, 

yaralı terörist 476, yakalanan terörist sayısı 46 865, ölü vatandaş 3 833, yaralı vatandaş 5 382, şe
hit; güvenlik kuvvetlerinden 645, asker 2 169, polis 313, yaralı güvenlik güçlerimiz; güvenlik kuv
vetleri 936, asker 3 739, polis 839. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Alkışlayın o zaman, alkışlayın!.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Maalesef, sekiz yıllık periyotla -Anavatan iktidarlarındaki pe

riyotla- bu üçbuçuk yıllık periyota baktığınız zaman, birken bine artmış, birken yüze artmış rakam
lara baliğ olduğunu, teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Alkışlayın!.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Olayın ne denli boyutlu olduğunu, Önemle ifade ediyorum; an
cak, burada, Sayın Ahmet Sayın Beyefendi, çok üzüldüler [!] Çok önemli bir şey ifade etmek isti
yorum ve belki Sayın Sayın, etkilenir diye ümit ediyorum: Sayın Cumhurbaşkanı -zamanın muha
lefet lideri Demirel- 29.5.1988'de diyor ki "akan kanı durdurun." 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kötü mü demiş?.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Anavatan Partisi hiçbir zaman, kan üzerine politika yapmadı; 

daima devletin bekası ve bütünlüğü uğruna politika yaptı; o itibarla, kan üzerine politika yapmak, 
sadece size yakışır! 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Sayın Özer , sizin zamanınızda gece sokağa çıkamıyordu vatan
daş... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, çok önemli bir noktaya geliyorum. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Ne anlatıyor bu, Sayın Başkan... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Cumhurbaşkanı Demirel "ar-haya sahibi olan 'ben, bu işi 

yapamıyorum' der, çeker gider" diyor... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Yalan mı söylüyor?.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - ...ve şöyle devam ediyor "ama, Hükümet, bozuk plak gibi 'fail

leri yakalanacaktır' deyip duruyor; Hükümet, eğer, ar-haya sahibiyse 'ben, bu işi yapamıyorum' di
yerek, çekip gitmelidir." O zaman 15 faili meçhul cinayet vardı ve bugün -değerli arkadaşımın ifa
de ettiği gibi- binlerle ifade.edilebilen faili meçhul cinayet vardır. O itibarla, ar-haya sahibi var mı
dır, yok mudur; bunun da takdirini size bırakıyorum değerli arkadaşlar. (DYP sıralarından gürültü
ler) 

ADİL AYDIN (Antalya) - Ar-haya sahibi orada konuşamaz... "Benim damarlarimdaki kan, 
Kürt kanı" diyen senin Genel Başkanın değil miydi... Memleketi ikiye bölen kimdi, Türk-Kürt di
ye ayıran kimdi?!. Eğer, ar-haya sahibi olsan, konuşamazsın orada!.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi olayları, ül
kemizin teessür duyduğu büyük acı veren olaylardır. Bu acı olaylarda senaryo oluyor. Bu olaylar-
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da bir komplo yapılmış olmasına rağmen -Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi-
güçlerimizin yetersizliği nedeniyle müdahalede bir tehir meydana gelmiştir ve maalesef, Sayın 
Cumhurbaşkanın anamuhalefet lideri olduğu o günün şartlarında, Anavatan Partisi iktidarı zama
nında, 15 faili meçhul cinayet varken "ar-haya sahibi olan çeker gider" denilirken, bugün, sadece 
Gaziosmanpaşa olaylarında 17 kişi vefat etmiştir. Yine -Sayın Bakanımın ifade ettiği gibi- burada 
istihbarat noksanlığı, burada güç noksanlığı, buna benzer noksanlıkların olduğu hepimizce malum
dur. ' ' • 

O itibarla, ben, yeniden, sadece Gaziosmanpaşa olaylarıyla ilgili olarak, olayın sadece Türk 
Ceza Kanununun 230 uncu maddesine girdiğini, ihmalin, terâhinin burada var olduğunu önemle 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri... 

ADİL AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Aydın, buyurun efendim. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Efendim, konuşmacı ne üzerinde konuşuyor?.. 
BAŞKAN - Efendim, ne konuştuğunu takip ediyoruz, zabıtlara da geçiyor. 
ADİL AYDIN (Antalya)- Sayın Başkan, Sayın üye, soruşturma önergesinin mi araştırma 

önergesinin mi neyin üzerinde konuşuyor? 
BAŞKAN - Efendim, soruşturma önergesi. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Müdahale edin efendim. 
BAŞKAN - Sayın Özer, buyurun; sürenizi güzel kullanın lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Müdahale edilir mi Sayın Başkan? (DYP sıralarından 
gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkan... \ 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi, toplum olaylarına çok 

duyarlı, vatandaşımızın huzuru ve kamu düzeninin sağlanması yönünde çok hassas bir partidir. Bu 
hassasiyeti nedeniyle, Kuşadası ve Alanya olayları ile buna benzer diğer olayların meydana geldi
ği günlerde, beni ve bazı arkadaşlarımı Kuşadası ve Alanya'ya göndermiştir; ancak, Meclis soruş
turması önergemizde de ifade ettiğimiz gibi, maalesef* 1993 yılında Kütahya İlimize bağlı Emet İl
çesi Belediye Başkanı hakkında, Kütahya Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl 2 aylık bir hapis ceza
sına hükmolunmuş; ayrıca, 3,5 ay da kamu hizmetinden mahrum bırakılmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özer, lütfen toparlar mısınız efendim. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

; AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, Allahaşkına İçtüzüğü uygulayın, bizim hakkımızı 
yedirmeyin. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi ve Danıştay, bu ceza kararını 
onamış olmasına rağmen; maalesef, İçişleri Bakanlığımız, görevden düşürülen; kamu görevi yap
maması lazımgeleh Kütahya'nın Emet İlçesi Belediye Başkanını, halen görevde tutmakta ve maale
sef görevden de almamaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çanakkale Belediye Başkanını, siz, görevden nasıl aldınız... 
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NEVŞAT ÖZER (Devamla) - İçişleri Bakanlığı, bilhassa, Anavatan Partisine mensup beledi

ye başkanlarım, hiçbir gün müfettişsiz bırakmadığı ve en küçük bir olayda bile, hemen müfettiş 
gönderdiği ve haklarında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, Muğla, Datça, Göreme, İçel Aydın
cık' da olduğu gibi, ilanihaye; dünya kadar sayabileceğim; belediye başkanlarımızı hiçbir gereği 
yokken, Belediyeler Kanunu ve Anayasamızın ilgili maddelerince görevden alabilmektedir; hey
hat!.. Hukuk devleti anlayışı bu mudur, şeffaf devlet bu mudur, adalet anlayışı bu mudur... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çanakkale Belediye Başkanını kini aldı görevden... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, sözlerimi, zamanın darlığı nedeniyle; 

toparlayarak sürdürmek istiyorum. 
Maalesef, Kuşadası, bir korku, bir dehşet şehri ve bir endişe şehri haline gelmiştir; Kuşadalı 

huzursuz bulunmaktadır. 
Biz, Kuşadası'na gittiğimizde, Sayın Kaymakam Vekiline, Emniyet Müdürü Vekiline, Beledi

ye Başkanına ve tüm demokratik kitle örgütlerine uğradık; hepsinin bizden tek ricaları vardı: Ey 
milletvekilleri, ey Büyük Meclis, bu partizan uygulamayı, bu partizan yönetimi lütfen durdurunuz; 
zira, bu partizanlık yüzünden, legal olmayan güçler, rant güçleri buraya hâkim oldular, maalesef, 
şehrimizi tahrip ettiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Özer, lütfen, Genel Kurula saygınızı sunup inin. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli arkadaşlar -Sayın Başkanın izniyle- Alanya hakkında 

da kısaca konuşmak istiyorum. 
Alanya ve Kuşadası olayları, bilhassa, kamu güvenliği ve halkın huzuru açısından, İçişleri Ba

kanlığının ve Hükümetin başarısızlığının, âdeta, bardağı taşıran damlacıklarıdır. O itibarla, bu, 
Alanya ve Kuşadası olayları olmayıp bundan önce olan ve bundan sonra olan olaylardır. Maalesef, 
kamu düzeni, Alanya'da da bozulmuş; devlet üç günlük zaman içerisinde turistlerin cenazelerini 
dahi kurtaramamısür. Turizm cenneti olan Kuşadamız, Alanyamız, dünya kamu oyuna, çok kötü 
takdim edilmiş, bu yönde de ülkemiz çok kötü puan almıştır; başarısızlık İçişleri Bakanınındır, ba
şarısızlık Hükümetindir. 

Bu vesileyle, beni sabırla dinlediği için, muhterem heyeti en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Buyurun Sayın Seven. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soruşturma önergesiyle 

ilgili olarak, şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 
Sayın Bakan, şahsımı mazur görsünler, kasap sevdiği deriyi yerden yere vururmuş misali, ben 

de kendilerini burada birazcık eleştireceğim. 
' Aslında, Sayın Bakan, hatalarını ve günahlarını çok iyi biliyor; ama, şu da bir gerçek ki, en zor 

ve en ağır sorumlulukları* olan bakanlıklardan birisidir İçişleri Bakanlığı; her babayiğidin harci de
ğildir İçişleri Bakanlığı yapmak; çok adil ve dirayetli olmak gerekir. . 

Sayın Bakanla ilgili olarak, basında yer alan haberlere şöyle baktığımda; kendilerinin, her ola
yın vukuunda sarf ettiği ifadeleri, o anki ruh hali ve atmosferinden kaynaklanarak sarf edilmiş ifa
deler olarak görüyorum; çünkü, ifadelerin ardından icraat yok, hiçbir şey yapılmıyor. Mesela; Sa
yın Keçeciler, Şırnak Valisinin, ANAP'lı belediye başkanlarının parti değiştirmesinde aktif rol oy-
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nadığını ve tarafsızlığını yitirdiğini belirterek, hakkında soruşturma açılmasını istemiştir. Bakan ise 
"seçimler, hâkim teminatı altındadır; konuyu inceleyeceğim, gerektiğinde soruşturma açacağım" 
dediği halde; hiçbir şey yapmamıştır, bundan da bir netice alınamamıştır. 

Güneydoğuda, 1 046 köy boşaltıldı, belki, şimdi daha fazla... Sayın Bakan, terör sebebiyle 
köylerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar için, prefabrik ev vaadinde bulunmuşlardı, bunlar 
yapıldı mı; hayır, bunlar da yapılmadı. 

Sayın Bakan "Devletin, eşkıyayla pazarlığa girdiği mümkün değildir; örgütün beli kırıldı, aya
ğı koptu; sıra, başının ezilmesine geldi" diye konuştu; o zaman, neden Pişmanlık Yasası ortada?.. 

Sayın Bakan "büyük darbe yiyen ve eleman sıkıntısına düşen PKK'nın, tatile çıkan öğrenciler 
ile işsizleri, yüksek ücretle iş bulma vaadiyle örgüte kattığını, uyum sağlayamayanları da öldürttü
ğünü, 1994 yılında, teröre, 184 trilyon harcanıldığını" söyledi; 1995 yılında daha da fazla harcan
dı. Madem, bu gerçek biliniyor; neticede, gençlere iş, okul ve okul sonrası yaz kampları neden dü
şünülmedi? Evet, bunu da geçelim, bu da olmadı. 

Kısacası, bü ifadelerde, Hükümetin ve onun İçişleri Bakanının çaresizliği yatmakta; ama, Sa
yın Bakanın, Apo'ya atfen "Yapan odur, yaptırtan odur, sonra dönüp 'devlet yakıyor' dedirten gene 
odur" şeklindeki sözlerine de katılıyorum. 

Sayın Bakanın, basında yer alan ifadelerine, tek tek buradan değinmek istiyorum; zannediyo
rum, kendileri burada cevap vereceklerdir. 

Şimdi, gelelim soruşturma önergesinde bahsi geçen konulara: Sayın Bakan, en bariz suçunu, 
1580 sayılı Belediye Kanununa aykırı icraatlarda bulunmakla işlemiştir. Bu Kanun, seçilmiş bele
diye başkanlarından suç işleyen veya hakkında soruşturma açılanların tedbir olarak görevden alın
maları konusunda İçişleri Bakanlığına yetki vermiştir. Fakat, bu Kanuna "Muhalefet partilerine 
mensup belediye başkanları için geçerli, iktidar partilerine mensup belediye başkanları için geçer
li değildir; onlar, bu Kanunun dışındadır" diye bir ibare konulmamış; tabiî ki, onlar da analarının 
has evlatlarıdır. • 

Şimdi, diyeceksiniz ki, niçin böyle söylüyorsunuz; ben de diyorum ki, o soruyu bana sorma
yın, Sayın Bakana sorun. 1992 yılından bu yana DYP'li olmayan birçok belediye başkanı hakkın
da ciddî bir suçlama ya da soruşturma olmamasına rağmen, asılsız, imzasız ihbar ve şikâyetler üze
rine, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan bir sürü belediye başkanımız var. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çanakkale Belediye Başkanını görevden kim aldı? 

MEHMET SEVEN (Devamla) - Bunlar: Nevşehİr-Göreme, Edirne-lpsala, Muğla-Datça, İçel-
Aydıncık ve İsparta-Yalvaç belediye başkanları arkadaşlarımızdır, 

Değerli arkadaşlar, gelelim, Kütahya-Emet DYP'li Belediye Başkanı İsmail Fidancı'nın duru
muna: Bir ihalede, görev ve yetkilerini kötüye kullanmaktan mahkemece suçu sabit görülüp bir se
ne iki ay gibi bir ceza hükmoİunuyor. Bu adam, şimdi, görevinin başında; bu oluyor mu arkadaş
lar! . 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Ayrıldı, ayrıldı!.. 
MEHMET SEVEN (Devamla) - Sayın Bakan, önce iğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına ha

tırın. Bu kadar partizanlık ve çifte standart olmaz değerli arkadaşlar! Hepimiz, burada bir görev ya
pıyoruz; ben de Anamuhalefet Partisinin bir milletvekili olarak, denetim görevimi yapıyorum. Bu
rada belgeleri sunuyorum ve bunları üzülerek dile getiriyorum; arha, maalesef, ismini zikretmeye-
ceğim-şahıs bize yazıyor. 

Değerli arkadaşlar, lütfen bakın; imzalı dilekçesi... Hırsızın partisi yok; ama, biz, bu yolsuz
lukların üzerine gitmezsek, milletimiz, bu Yüce Meclise olan itimadını da kaybedecektir. Ben de 
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bunu, burada, üzülerek gösteriyorum; ama, göstermek zorunda kalıyorum. İşler çok ağır gidiyor, 
hızlı gitmiyor. Ben, Sayın Bakanıma, diğer konularda olduğu gibi, bu işle ilgili bilgiyi verdim. Ba
kın, burada, bir yolsuzluk belgesi var; altlarındaki rakamlar milyarlar. Şimdi, bu belediyenin ismi
ni vermiyorum; bu, bir sahil kentinde oluyor. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - ismini, niye vermiyorsun? 
MEHMET SEVEN (Devamla) -Bir bankanın printırlarında bu belgeler basılıyor "bu krediler 

de on günde çıkacaktır" diye... Bakın, bu kadar ciddî belgeler... Ben de üzülerek gösteriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, gelip bunlara bakabilirsiniz; bunlar da kesilen çekler ve bu sahille ilgili 

imar planı... Devletin 100 dönüm arazisini talan eden İktidar Partilerinden birine mensup belediye 
başkanı arkadaşın, derhal görevden alınması lazım. Buraya müfettiş gitmiş midir gitmemiş midir 
onu da bilemiyorum; ama, gitmediği kanaatindeyim. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Anlat, anlat!.. 

MEHMET SEVEN (Devamla) - Denize sıfır 100 dönümlük bir arazinin yarısı gasp ediliyor 
ve buraya 500 daire yapılıyor. İşte, lütfen bakın, Sayın Bakana şimdi, belgeleri vereceğim; bunla
rı bana getiriyorlar, bunlar ciddî belgeler beyler; ama, bakın bunlar belge, laf salatası değil. "Miş"li 
konuşmuyoruz, gerçekleri konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar, burada görev yapıyoruz; milletin hak 
ve hukukunu koruyoruz... (ANAP sıralarından alkışlar) Tüyü bitmedik yetimin hakkı olan bir ku
ruşun peşindeyiz ve arkasındayız... 

Bugün, Ankara'da bir altın operasyonu oldu ve 80 kilo altın ele geçirildi. Şerefli Türk polisi, 
Ankara'da bu altını ele geçirdi ve devletin ciddî organlarına teslim etti. Bu yakalanan altın devletin 
Hazinesine irat olarak kaydoldu mu, olmadı mı; onu da Sayın Bakana soruyorum. Biz, bu işleri çok 
ciddî takip ediyoruz; bunların bütün belgeleri de bendedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Dinime küfreden bari Müslüman olsa! 

MEHMET SEVEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sözlerimi toparlıyorum. 

Biliyorsunuz "Devleti arıyorum" gibi çağrı ve ilanlar bazı basın organlarında yer almıştır.'Bu 
sebeple Kuşadası ve Alanya'da meydana gelen olaylar, devlet yönetimini ciddî ölçüde sarsan ve... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Özer Çiller var mı?.. 

MEHMET SEVEN (Devamla) - Tabiî.. 
...ve burada "Başbakan biziz" diyebilme cüretini dahi gösteren DYP ilçe başkanları için ne gi

bi soruşturma yapıldı? Bunlar hakkında hiçbir soruşturma yapıldığından da emin değilim; çünkü, 
orada Özer Çiller borusu ve borazanı ötüyor arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) Öyle değil 
mi; bunun aksini iddia edebiliyor musunuz! 

Kuşadası'nda kimlerin borularının öttüğünü, Hürriyet Gazetesindeki manşet haberleriyle, Ku-
şadası'ndaki üç günlük maceramda bir bir tespit ettim. O zamanki tespitlerimi, Sayın Başbakana 
tevcih ettiğim sorularımla bildirdim, belirtmeye de çalıştım; yani Kuşadası'nda yaşanan olayların 
sinyalini önceden verdim; ama ne oldu; hepsi kulak ardı edildi, susuldu, bu olaylar oldu, yine tıs 
yok. Niye olsun ki! Kuşadası'nı Rus Çarı ve adamları,işgal etmiş. Mafya geçinen bazı kendini bil
mezlerin düğünde yaptıkları taşkınlıkları susturmaya giden polislerimiz, hem dayak yiyor, akıl has
tanesine bile gönderilebiliyor... Bu mu polise sahip çıkmak! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET SEVEN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Seven, lütfen, toparlamayıp bitirin efendim. 
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MEHMET SEVEN (Devamla)-Hemen bitiriyorum efendim. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Şu maceralarından biraz daha anlat! 
MEHMET SEVEN (Devamla) - Peki... Bunlar macera değil, bunlar gerçek; gerçek belgeler 

ve yüz kızartıcı hadiseler; lütfen... • 
BAŞKAN - Sayın Seven, siz, kendi beyanınıza bakın efendim. 

' MEHMET SEVEN (Devamla) - Sokak ortasında, hatta ve hatta, DYP il teşkilatı binasının 
önünde görev yapan polislerimiz kahpece şehit ediliyor, neredeyse, teröristler kahraman ilan 
edilecekti/ 

Sayın Bakanım, sizlerin gayretli çalışmalar içerisinde olduğunuzu, iyi niyetle görev yaptığınızı 
biliyoruz; ama, susmakla, olayları yüzeysel geçiştirmekle, bütün şimşekleri üzerinize çekiyorr 

sunuz. Asıl suçluları, bütün olaylarda ihmali olan siyasîleri ve.bürokratları korumaktasınız; bu par
tizanca tutumunuzdan vazgeçin, daha objektif ve daha adil olun. 

Lütfen, önergede bahsi geçen olaylardaki partizanca tutumlardan vazgeçin. İçişleri camiasını, 
gelin, hep beraber, partizanlıktan ve siyasetten arındıralım; getirin, emniyet camiasında yapılabile
cek ne kadar maddî, manevî iyileştirme varsa destekleyelim; emniyet mensuplarımızın layık ol
duğu haklarını verelim. , 

Sözlerime burada son verirken, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. 

Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Seven, teşekkür ediyorum. 

Son söz, İçişleri Bakanımız Sayın Menteşe'nin. 

Sayın Menteşe, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sürem 20 dakika mı?.. 

BAŞKAN - Hayır efendim; maalesef, süreniz 10 dakika; ama, Sayın Yalova, 15 dakika süre 
kullandı; ben, onu nazarı itibara alacağım. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, konuşmacıların hepsi ilave süre kullandı; Sayın 
Bakana da ilave süre vermeniz lazım. 

BAŞKAN - Efendim, benim, Sayın Bakana muhabbetim, eğer süreye ölçü olsaydı, sabaha 
kadar konuşması gerekirdi; ama, ne yapalım... 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ev
vela, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Önerge sahibi arkadaşlar beni bağışlasınlar. Evvela, şu hususu açıklığa kavuşturmam icap 
eder: İçişleri Bakanı olarak göreve başlama tarihim 25.10.1993'tür. Halbuki, benden -önergede 
görüldüğü üzere- 1992 yılından bu yana hesap sorulmaktadır. Soruşturma; şahsî sorumluluk 
doğurur, bir bakanı, Yüce Divana götürmeyi hedefler. Ben, 25.10.1993 tarihinde İçişleri Bakan
lığında göreve başladım. 1992 başından itibaren benden hesap sorulması, önergenin, sümmet-
tedarik, aceleci bir tutumla hazırlandığını, doğrulardan uzak olduğunu göstermektedir. Nitekim, 
burada, Sayın Yüksel Yalova hemşerim, Sayın Nevşat Özer hemşerim ve Sayın Mehmet seven ar
kadaşım konuştu. İlk iki arkadaşım konuşmalarında yedi iddiadan birisine bile temas etmedi. Bu, 
adlî bir muameledir; müddei, iddiasını ispat etmek mecburiyetinde. 

- 2 8 0 -



T.B.M.M. B:138 11 .7 .1995 0 : 2 
Değerli aradaşlarım, gördüm ki, önerge yazılmış, arkadaşlarımız -kusura bakmasınlar- bu 

önergeyi bakmadan imzalamışlar ve buraya gelirken de -hiç olmazsa- bir göz atma zahmetine kat
lanmamışlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, üniter bir devletin gereği olarak merkezî 
idarenin, mahallî idareler üzerine Anayasadan kaynaklanan bir vesayet yetkisi vardır. 
Anayasımızm görevden uzaklaştırmaya ilişkin 127 nci maddesinin döndüncü fıkrasının son cüm
lesini aynen okuyorum: "Ancak, görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma ve 
kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir 
tedbir olarak, kesin bir hükme kadar uzaklaştırabilir." Madde, İçişleri Bakanına, gerçekten, çok 
geniş bir yetki vermektedir. 

Böylesine verilmiş geniş bir yetkinin, tarafımdan nasıl kullanıldığını burada açıklamak is
tiyorum: Ülkemizde, şu anda, 2739 belediye başkanı mevcuttur. İki yıla yakın bir süredir bulun
duğum İçişleri Bakanlığı dönemimde, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısı 19'dur. 
Öunu, toplam belediye başkanı sayısına oranladığımızda, rakam, binde 7 olmaktadır. 

Bakanlığım süresince, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair birçok talep, 
tarafımdan kabule şayan görülmemiş ve sizleri temin ederim ki, görevden uzaklaştırma kararları 
verilirken büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. 

Ayrıca, Aydıncık Belediye Başkanı 31. 3. 1995 tarihinde görevine iade edilmiştir. Bu tarihten 
beri, Türkiye'de, görevden uzaklaştırılmış hiçbir belediye başkanı yoktur; ilk defa oluyor bu, benim 
zamanıma rastlıyor. Öyle sanıyorum ki, ülkemizde, son 10 yılda, bütün belediye başkanlarının 
görevde olduğu başka bir dönem olmamıştır. Böyle olmasına rağmen, bu önergenin, benim İçişleri 
Bakanlığıma rastlamasını bir talihsizlik olarak niteliyorum. 

Biraz önce bahsettiğim ve tarafımdan görevinden uzaklaştırılan 19 belediye başkanına, men
sup olduğu partiler itibariyle baktığımızda, 3 belediye başkanının DYP'li, 3 belediye başkanının 
SHPli -şimdi CHPli-7 belediye başkanının ANÂP'lı, 4 belediye başkanının bağımsız, 1 belediye 
başkanının IDPli, 1 belediye başkanının kapatılan DEPli olduğunu görüyoruz. 

Burada, sizlere, Sayın Aksu döneminde görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının par
tilere göre dağılımını veriyorum -aynı, süre hemen hemen iki seneye yaklaşıyor. Zamanım da çok 
dar, onun için, onun dönemini ele aldım; çünkü, daha evvelkilerini, burada, gündemdışı konuş
mamda dile getirmiştim- Sayın Aksu döneminde, .10 belediye başkanı DYP'li, 6 belediye başkanı 
SHP'li, 1 belediye başkanı bağımsız, 1 belediye başkanı IDP'li, 1 belediye başkanı ANÂP'lı... 
Özetle, ANÂP'lı 1 belediye başkanı dışındaki bütün başkanlar muhalefet partilerindendir; ama, 
benim bu dönemimde, İktidar Partilerinden 6 belediye başkanı ve ondan sonra da muhalefetten, 
bağımsız ve DEP'li belediye başkanları görevden alınmıştır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Sezgin zamanında da 21 belediye başkanı görevden 
alındı Sayın Bakan! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Sezgin dönemi değil bu, şahsî... 
Sayın Sezgin'i de göğsümü gere gere savunurum. Sayın Mehmet Gazioğlu arkadaşımı da göğsümü 
gere gere savunurum... (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)-Tabiî... Tabiî... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - ...ama, burada sadece bana sual 

soruyorsunuz, beni Yüce Divana göndermek istiyorsunuz. 
Bunlar niçin görevden alınmış, bir bakalım: Zimmet, irtikâp, ihalelerde yolsuzluk yapmak, 

satın alınan araç ve iş makinelerinin alımlarından menfaat temin etmek, faturalarda usulsüzlük yap-
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mak, imar uygulamalarında yolsuzluk yapmak... Bu suçlamaların ciddî olup olmadığını takdir
lerinize bırakırım değerli arkadaşlarım. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) - Kaç tanesi geri döndü? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -Önergede belirtildiğinin aksine, hiçbir 
soruşturma, imzasız ihbar ve şikâyet üzerine başlatılmamıştır; hepsi hakkında, kimliği belirli 
kişilerce yapılmış şikâyetler vardır ve hepsi hakkında, soruşturma başladıktan sonrav görevden 
uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. 

Görevden uzaklaştırmada, bakınız; bir belediye başkanı için valinin teklifi... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kaç tanesi geri döndü Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hepsini geri döndürdüm, hepsini... 
Hatta, Anayasanın... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Esas mesele burada Sayın Bakan... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakınız, bilmiyorsunuz Sayın Duman-

kaya, Anayasa, bana, kesin hükme kadar uzaklaştırma yetkisini vermiş; ama, ben, bu yetkiyi kul
lanmadım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hepsi mahkeme kararıyla geri döndü... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - 1 belediye başkanı için valinin teklifi, 
2 belediye başkanı için müfettiş kontrolör teklifi, 1 belediye başkanı için tevkif müzekkeresiyle 
arama, 6 belediye başkanı için PKK'yla işbirliğinden tevkif ve soruşturma açılması, 9 belediye baş
kanı içinse.soruşturma sırasında ilgili genel müdürün teklifi bulunmaktadır. 

Meclis soruşturması önergesinde belirtilen İpsala, Datça, Göreme, Yalvaç ve Aydıncık 
Belediye Başkanlarının niçin görevden alındıkları konusunda burada açıklama yapmak istiyorum. 
Hepsi de burada; eğer, bana müddet verirseniz, bunları teker teker açıklarım. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Hepsi de mahkeme kararıyla geri döndü Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakınız, Edirne Valisi, bana yazdığı 

yazıda "Edirne Cumhuriyet Savcılığının hazırlık (...) sayılı iddianamesiyle, sanık,îpsala Belediye 
Başkanı Emin Başaran'm, irtikap suçundan cezalandırılması için, kamu davası açılmasını talep et
miş olup, dava derdesttir, neticelenmemiştir. Bu nedenle, irtikap şayiasının İpsala dahilinde 
yaşayan tüm vatandaşlar arasında güvensizlik yarattığı -bakınız Vali ne diyor- ve şahitlerin, şahit
lik görevini hakkıyla yapamayacağı, bunun da adaletin tecellisini olumsuz yönde etkileyeceği 
görüşünden hareketle, adı geçenin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep ediyorum" diyor 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Hangi partiden?! 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Muğla Datça Belediye Başkanı Mus

tafa Soydok hakkında, İçişleri Bakanlığı kontrolörünün, 8.9. 1994 tarih ve (...) sayılı raporunun il
gili bölümünü okuyorum: "Sonuç olarak; bu raporda belirtilen ve suç niteliği taşıyan eylemlerin, 
Anayasamızın 127 nci maddesi uyarınca, Bakanlık makamınca görevden uzaklaştırılmasının yerin
de olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır." Bu teklife onay verdiğim esnada, olayla ilgili olarak 6 
sorumlunun da tutuklandığı bana ifade edilmiştir. 

Nevşehir Göreme Belediye Başkanı Mustafa Mızrak hakkında, Bakanlığım kontrolörünün (...) 
sayılı teklifinden bir bölüm okuyorum: "Nevşehir Göreme Belediye Başkanı Mustafa Mızrak'ın, es
ki tarihli tutanak düzenleterek açığı kapatma yönüne gittiği, verile emrinde eksik olan keşif 
raporunu, fen işleri müdürünü Nevşehir'den çağırtarak keşif raporu düzenlemekte olduğu, ifade al-
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mak üzere çağırttığımız kişilere baskı yaparak, kendi isteği yönünde ifade vermeye zorladığı..." 
Görüyorsunuz ki, bunu geçici olarak görevden almışım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kütahya Emet'e gel... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHTİ MENTEŞE (Devamla) - Geleyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emet Belediye Başkanı ismail Fidancı'nın, Başkanlıktan 
düşürülmesi olayı -ah, bir meseleyi derinliğine tetkik etseniz- Meclis soruşturması önergesinin 
diğer bölümünü teşkil etmektedir. Bu konuda, çeşitli vesilelerle, birçok defa açıklama yapmış ol
mama rağmen, kûnu hakkında, yeniden bilgi vermem gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Emet Belediye Başkanı ismail Fidancı, Bakanlar Kurulu izni olmaksızın araç satın almıştır. 
Bunun üzerine, mahkeme, bunun hakkında karar vermiş, karar kesinleşmiş; biz, karar kesinleştik
ten sonra, kanun gereğince, Danıştaya müracaat ettik ve "bunu düşüreceğiz" dedik; çünkü, hakkın
da kesin hüküm var; Danıştay Sekizinci Dairesi, düşürülmesine karar vermiş... 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) - Onun için mi kanun teklifi verdiniz!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Taraf olan kişi itiraz etmiş; genel kurul 
kararı gerekiyor -bunun beklenmesi mecburiyeti var. Vaktim çok dar; bunu, kanuna dayanarak söy
leyeceğim- nihayet, genel kurul "düşürülmesi uygundur" diye karar vermiş; biz de, düşürülmesi 
için, Kütahya Valiliğine yazı yazdık. Yazı burada... 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) - Niçin tebliğ edilmemiş? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ondan sonra, 

Kütahya Valiliği tarafından, İsmail Fidancı görevden alınmış ve yerine, mansıp bir belediye baş
kanı atanmıştır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Mansıp belediye başkanını atadınız Sayın Bakan... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHlT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız -aynı 

husus; sadece ANAP'lı olduğu için değil, DYP'li olduğu için değil-Bingöl'de, Refah Partili 
Belediye Reisi hakkında, yine bir sene kesin hüküm var. Buna rağmen, bana gelinmiştir; bu, düş
müştür. "Göreve birisini tayin edin" demişlerdir. Danıştaya gitme hakları vardır. Bu hak, kendileri 
tarafından kullanılmıştır. Yani, Danıştay ilgili dairesi düşürülmesine karar vermiş; genel kurul da, 
şimdi, yeniden meseleye bakmaktadır; oraya itiraz edilmiş. 

işte, Bingöl Belediye Başkanı da Refah Partilidir, halen görevden alınmamaktadır; çünkü, 
süreyi ve kendisinin kanunî yollara müracaatının sonucunu beklemek mecburiyetindeyim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Emet'te, niçin mansıp belediye başkanı atadınız?!. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHlT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, benim için, 
Refahlı olmuş, DYP'li olmuş değişmez. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Çok değişir... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ben kanunları uyguluyorum. İşte, size 

misal veriyorum... 
Oturuyorsunuz, oradan "çok değişir" diyorsunuz Sayın Dumankaya. Ben burada, size, tarih, 

numara vermek suretiyle, kanunları dile getirmek suretiyle bilgi veriyorum. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Ben de belgelerle bunları söylüyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHlT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kuşadası olayına gelince; Bakanlığımızın en önemli görevlerinden biri, yurdun iç güvenliğini, 
asayişini ve kamu düzenini sağlamaktır. 5442 sayılı il İdaresi Kanununa göre, il ve ilçelerde em-
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niyet ve asayişin sağlanmasından birinci derecede vali ve kaymakamlar sorumludur. 16.5.1995 
tarihinde Kuşadası'nda meydana gelen ve Kuşadası Belediye eski Başkanı Lütfü Suyolcu'nun öl
dürülmesiyle sonuçlanan olaydan sonra, ilçede halkın infiale kapıldığı, istenmeyen olayların ola
bileceği düşünülerek, Kuşadası Kaymakamı Ekrem Özsoy,s bakanlık makamının 17.6.1995 tarihli 
onayı ile Orhangazi Kaymakamlığına, vekâleten; Emniyet Müdürü Salih Çoral, Aydın İlinde şube 
müdürlüğüne atanmışlardır. İddia edildiği gibi, kaymakam ve emniyet müdürü, olaydan önce 
görevden alınmamıştır; olay, 16.5.1995 tarihinde meydana gelmiş, kaymakam ise 17.5.1995 
tarihinde Orhangazi'de görevlendirilmiştir. Ayrıca, bunun doğruluğu, görevlendirilen mülkiye 
müfettişlerince de teyit edilmiştir. Başka türlü iddia edilmiştir; benim tasarrufum hakkında tetkikat 
yapmak üzere 2 bakanlık müfettişi de görevlendirilmiştir. İcap ederse, kendim hakkında da teftiş 
yaptırıyorum. 

Kaymakamların görev yerlerinin vekâleten değiştirilmesi ilk defa yapılan bir işlem olmayıp, 
önceki sayın İçişleri Bakanlan döneminde de, gerektikçe uygulanmıştır. Nitekim, 14.4.1980 ve 
29.8.1991 tarihleri arasında Sayın Mustafa Kalemli ve Sayın Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakan
lığı dönemlerinde, 47 mülkî idare amirinin görev yerleri geçici olarak değiştirilmiştir. Benim 
zamanımda ise, 10 kaymakam ve vali muavininin yerleri değiştirilmiştir; görüyorsunuz ya değer
li arkadaşlarım !.. ';• 

Elmadağ İlçesindeki duruma da açıklık getirmek istiyorum. İlçe Emniyet Müdürü Erol Öz-
demir'in 18.5.1995 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, 15 dakika süre kullandınız. Ben, size 5 dakika daha süre veriyo

rum; lütfen toparlar mısınız efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Önergede 7 iddia var; bu 7 iddiayı, 

teker teker, çok kısa olarak cevaplandırmaya çalışıyorum. 
Alanya'daki hadiselere geliyorum. Alanya'da, 21-23 Mayıs 1995 tarihleri arasında meydana 

gelen olaylara yönelik olarak belirtilenlere de katılmak mümkün değil. Zira, Alanya'da vuku bulan 
ve tecavüz edilen 3'ü Hollandalı, İT Rus 4 turistten 2'sinin öldürülmesi, 2'sinin de yaralanması 
olayına karşı Bakanlığımız çok büyük hassasiyet göstermiştir. Derhal, telefon başında hadiseyi 
takip ettim, 8 saat sonra da failler yakalandı değerli arkadaşlar. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Antalya Valisinin 3 gün sonra haberi oldu... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bu olayların olmaması en büyük 

temennimizdir; ama, bu çirkin olay, sapıkların yaptığı bu olay ilk defa oluyor değil, dünyanın her 
tarafında da oluyor. Bundan üzüntü duymamak mümkün değil; ama, failler yakalanmıştır. "Artık 
yeter, devleti göreve çağırıyoruz" diyorsunuz; ama -bakınız, demin arkadaşlarım bana getirdiler-
! orada da, bütün vatandaşlarımız bu olaylardan sonra, Bakanlığa ve diğer mensuplara, ilanla, teşek
kür yayınlıyorlar. 

Şimdi, önergede, Dışişleri Bakanlığının gayretleriyle, incelemede bulunmak üzere gelen bir 
yabancı heyetin göreve başlaması sırasında, açıklama yapılmaması gereken konularda açıklama 
yaptığım iddiş ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığa gelen, İnsan Hakları Helsinki Derneğinin bir uzmanıydı; İçiş
leri Bakanı olarak benim de görüşmem istendi. Bu görüşmede, PKK'nın yaptığı insan hakları ihlal
lerinin anlatılması isteniyordu. Ben, basının Önünde ve ondan sonra, birbuçuk saat bu zatla görüş
tüm. Türkiye'nin, ülkesiyle, milletiyle bütünlüğünü savundum. Bunu savunmak hata mı... PKK 
terör örgütünün 1984'ten beri yaptığı katliamı, vahşeti dile getirmek suç mu? Yunanistan'ın kom-
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suluğa yakıştırılmayan bir tutum içerisine girerek terör örgütünü eğitmesini belgelendirmem, 
kınamam kusur mu... 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Değerli Başkanı, saygıdeğer arkadaşlarım; partizan ol
duğum, devlet sırrını açığa vurduğum, keyfî, tek taraflı uygulama yaptığım iddiası, bana yapılan en 
büyük haksızlıktır. 1980 öncesinde, hem parti genel sekterliğini hem de Bakanlığı birlikte yürüt
tüğüm yıllarda, genel sekreter olarak muhalefete en sert eleştirileri yapmıştım ve fakat bu eleş
tirilerim ve duygulanm, hiçbir surette, bakanlık tasarruflarına yansımamıştır. Nitekim, 1977'de, 
yerimi, müstakil bir bakana, bağımsız bir bakana terk ettiğim zaman, hakkımda çok güzel sözler 
yazılmıştır. Hürriyet Gazetesinin baş makalesinde "eğer, Mentcşe'ler gibi, partili olduğu halde, par
ti genel sekreteri olduğu halde tarafsızlığını kanıtlayan kimseler bu mevkilere gelmiş olsaydı, o tak
dirde, bu hüküm Anayasaya getirilmezdi" demişlerdir. Bunu, hayatımın en güzel hatıralarından biri 
olarak saklamaktayım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O zaman denilebilir; ama, bu sefer... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Yirmi senedir milletvekili olarak 
bulunuyorum. Uzun süre, cumhuriyet hükümetlerinde, muhtelif bakanlıklarda, bakan olarak görev 
yaptım. Devleti her şeyin üzerinde tuttum; insanlara değer verdim, hepinize değer verdim, onlara 
hep insancıl olarak yaklaştım. Nahit Menteşe'nin dürüstlüğü, tarafsızlığı, kamuoyunda ve bu çatı 
altında hiç tartışılmamıştır. Kubbede hoş şada bırakmak, çocuklarıma temiz bir isim bırakmak, 
hayat felsefem olmuştur. • " • 

Konuyu Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyorum; hepinize en içten saygılarımı sunuyorum 
değerli arkadaşlarım. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim; 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Bakan, konuşmalarında, kendilerini bu kürsüden 

savunma imkânına sahip olmayan Anavatan Partili 5 belediye başkanının ismini vererek, bu 
belediye başkanlarını hangi sebeple açığa aldığını açıklamışlardır. Bu belediye başkanları, idarî 
yargıdan aldıkları kararla görevlerine iade edilmişlerdir; yani, mahkeme kararıyla görevlerine dön
müşlerdir. Bunu, zabıtlara geçirmek için ifade ediyorum. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Yani, mahmeke kararı oldu mü hırsızlık yok... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Şimdi, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım. 

Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, 
Sayın Nahit Menteşe hakkında Meclis soruşturması açılması hususu kabul edilmemiştir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bundan sonra, birleştirilerek görüşülecek bir Meclis araştırması önergesi 
vardır; ancak, birleşime 18.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.46 

@ —; 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.10 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

.' — -@— -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 138 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

VI.-GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. -Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde meydana gelen 

yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

3. - Bitlis Milletvekili Zeki Er gezen ve 9 arkadaşının, Van Gölünde su seviyesinde meydana 
gelen yükselmenin nedeninin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılma
sına Dair Öngörûşmeler" kısmının 145 inci sırasındaki, Bitlis milletvekili Sayın Edip Safder Gay
dalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı ka
yıpları araştırarak, alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşme
lerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet hazır. 
Sayın milletvekilleri, bu önerge ile Gündemin 197 nci sırasındaki, Bitlis Milletvekili Sayın Er-

gezen ve 9 arkadaşının (10/238) esas sayılı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin konu
ları aynıdır. . 

Bu nedenle, her iki önergenin birlikte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Her iki önergenin aynı muhtevada olması hasebiyle birlikte görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, bilgilerinizi tazelemek açısından önergeleri tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Van Gölünde meydana gelen 2 metrelik yükselme, göl çevresindeki pek çok yerleşim ve ekim 

alanını etkilemiştir. Van İl merkezindeki bazı mahalleler, çevre ilçeler ve Bitlis'in, Ahlat, Adilce-
vaz ve Tatvan İlçelerinde yerleşim alanları ve ekili araziler su altında kalmıştır.^ 

Bu konuyla ilgili kurum olan Devlet Su İşleri Van Bölge Müdürlüğü, bu yükselmenin neden 
olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Bazı uzmanlar ise, bölgede, son 10 yılda, son 50 yılın en ya
ğışlı döneminin geçirildiğini, yükselmenin bu nedenle olduğunu iddia ediyorlar. Yine, bu iddiala
ra göre, 10 yıldır, her yıl 20 santimetrelik bir yükselme meydana gelmiş ve bugün, bu yükselme 
yaklaşık 2 metreye ulaşmıştır. Böyle bir durumda, gölün yükselme sebebi için neden bugüne kadar 
bir araştırma yapılmadığı; neden göl çevresindeki vatandaşların uyarılmadığı gibi sorular akla gel
mektedir. Bunun nedeninin yağış artışından mı; yoksa doğal bir afet yüzünden mi meydana geldi
ğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 
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B,u olay ortaya çıktığından beri, herkes, bir şey yapılamayacağını söyleyip, eli kolu bağlı bek

lemektedir Hükümetin bugüne kadar bir şey yapmadığı, bölgeye ilgisiz kaldığı iddia edilmektedir. 
Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gereklilik arz etmektedir. 

Su basmaları sonucu zarar gören vatandaşların zararları nasıl karşılanacaktır? Hükümet bu ko
nuda neler yapacaktır? Ayrıca, gölün biraz daha yükselmesi sonucunda, tam bir felaket olabilece
ği, çevredeki yerleşim yerlerinin ve ekili arazilerin büyük çoğunluğunun su altında kalacağı, hatta, 
Van Havaalanının da su altında kalacağı ihtimallerine karşı bir hazırlık yapılmakta mıdır? 

Bütün bu konuların, Türkiye Büyük Millet Meclisince araştırılıp, açıklığa kavuşturulması için, 
Anayasanın 98 inci, Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Edip Safder Gaydalı 
(Bitlis) 

ve arkadaşları 

. BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Van Gölünde meydana gelen 2 metreyi aşkın su yükselmesi, göl çevresindeki yerleşim alan
larını, tarım arazilerini ve ulaşımı etkilemiştir. Van İli ve ilçeleri ile Bitlis İli ve ilçelerinin ulaşımı, 
tarım arazileri, yerleşim alanları su altında kalmıştır. 

Yükselmeye devam eden Van Gölünün yükselme nedeni, lOO.Yıl Üniversitesi önderliğinde 
araştırılmaya devam edilmektedir. 

Evleri, tarım arazileri, göl içinde kalan vatandaşlarımızın durumu, feribot, hastane ve diğer 
resmî binalar, karayollarının durumu ne olacak ve nasıl bir çözüm getirileceği hususunda bir kara
ra varılması gerekir. • • • ' . . • 

Bütün bu konuların Türkiye Büyük Millet Meclisince araştırılıp, açıklığa kavuşturulması için, 
Anayasanın 98 inci, Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Zeki Ergezen 
(Bitlis) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması 
hususunda, sırasıyla, Sayın Hükümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci imza sahiplerine 
veya onların göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika; imza sahipleri için 10'ar dakikadır. 

Söz sırası Sayın Hükümetin. \ 
Hükümet adına, Sayın Erman Şahin; buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) - Sayın Başkan, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Bitlis Milletvekilimiz Sayın Edip Safder Gaydalı ve 
112 arkadaşının, yine, Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen ve 9 arkadaşının, son derece doğru ve 
hassas bir biçimde ortaya koydukları Van Gölü ve gittikçe büyüyen sorunu hakkında, Bayındırlık 
Bakanlığının şu anda bulunduğu noktadaki bilgileri sizlere aktaracağım. Aktaracağım bilgilerin ba
şında, kısmen teknik bazı bilgiler vermek zorundayım; çok vaktinizi almayacağım. 
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Sayın milletvekilleri, Van Gölünün su seviyesi ölçümleri, 1943 yılından bu yana sürekli ola

rak yapılmaktadır. 1943 yılında 1647,8 metre maksimum su kotunda olan göl su seviyesi, 1987 yı
lına kadar 1647,8 ilâ 1648,7 metre seviyeleri arasında seyretmiş; ancak, 1988 yılından itibaren sü
rekli yükselmeye başlamıştır. Şu anda, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, su se
viyesi 1650,3 metre kotundadır. Başka bir ifadeyle, su seviyesi, 1987 yılından itibaren, bugüne ka
dar 180 santimetre yükselmiştir Ve yükselme halen devam etmektedir. Bu yükselme olayının ne
denleri bilimsel olarak da değişik kuruluşlar aracılığıyla incelenmekte, yükselmenin tektonik veya 
klimatolojik faktörlerle ilişkileri araştırılmaya ^çalışılmaktadır. 

Göl su seviyesinin yükselmesi nedeniyle, göl çevresinde yaklaşık olarak 75 kilometre karelik 
bir alan sular altında kalmış, bu alan içerisindeki Van ve Bitlis İllerine bağlı bazı ilçe ve köylerle 
tarım arazileri büyük ölçüde etkilenmiştir. \ 

Sayın milletvekilleri, su seviyesinin yükselmesinin, çevreye olan etkileri var, yerleşim ve ta
rım alanlarına olan etkileri var -fazla detaya inmek istemiyorum- ulaşım ağına olan etkileri var; kâ -
rayolları su altında kalıyor yavaş yavaş, havaalanı sualtında kalıyor yavaş yavaş. 

Bakanlığımızca yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar şöyle sıralanabilir: 
Van Gölü su seviyesi yükselmesi ve Zilan Çayı taşkınlarıyla ilgili olarak, Bakanlığımızca, 

1964 yılından bu yana çalışmalar sürdürülmektedir. Bu cümleden olarak, bölgede Afet işleri Genel 
Müdürlüğünce bugüne kadar 550 konut, daha emniyetli kotlara taşınmıştır. Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğünce, taşkına yol açan dereler, barajlarla kontrol altına alınmış olmasına rağmen, eski ev
lerin, yerel yönetimlerce yıktırılmamış olması, 1 655 kotundan daha alçakta olan arazilerin yapılaş
masının 1970 yılında yasaklanmış olmasına rağmen, bu alanların tamamen denetim dışı olarak, be
lediyelerince, yoğun bir biçimde kullanılmış olması, bugünkü sorunu ağırlaştıran nedenler olarak 
görülmektedir. 

Son yıllardaki anormal seviye yükselmeleri üzerine, Bakanlığımızca, bir yandan, yıkılmış ve
ya ağır hasar görmüş konut sahiplerinin geçici iskânı için gerekli önlemler alınırken, bir yandan da, 
7269 sayılı Afetler Yasası gereğince, 1 655 kotu altındaki alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla afet 
bölgesi ilan edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, afet bölgesi ilan edilme karan 24 Haziran 1955 gün ve 22323 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bildiğiniz gibi, bu durumlarda para harcayabilmek için, bir yerin, ilgili merci tarafından afet 
bölgesi alanı olarak karar altına alınması ve ilan edilmesi şarttır; yoksa,'para harcayamıyoruz. Bi
raz sonra sizlere -vaktim kalırsa- son yağışlarla ilgili küçücük bir bilgi sunmaya çalışacağım. Bu 
son yağışlarla ilgili olarak para harcamamız mümkün değil; çünkü, son zararlar, Afet Kanununu il
gilendirmiyor; bu, Kanunun eksikliğindendir; bu, Kanunun yanlış yapılışındandır. Bunlar ayrı şey; 
ama, şu anda meri olan kanun, geçerli olan kanun; şu son bir haftadır Türkiye'yi berbat etmiş olan 
yağışlardan görülen zararları karşılamak için para harcamamıza imkân vermiyor; ancak, sağ olsun
lar, hükümetlerimiz, zamanında tedbir almışlar, toplukonutla ilgili olan Geliştirme Destekleme Fo
nuna bir (s) fıkrası ilave ederek, bu altyapılara para harcama imkânı getirmişler, onu biraz sonra arz 
edeceğim. , 

Onun için, Van Golüyle ilgili, geçtiğimiz ay içerisinde alınmış olan, afet bölgesi ilam kararı, 
son derece önemlidir. Şimdi, gerek Bitlis yönüyle, gerek Van yönüyle, gölün bütün etrafındaki her 
türlü zararı, devlet, hem karşılamaya, hem de her türlü önlemi almak için gerekli harcamayı, her 
konuda yapmaya imkân sağlamış duruma geldi. 

Bu arada şu bilgiyi de arz etmek istiyorum: 8.6.1995 gün ve (...) sayılı Afete Maruz Bölge Ba
kanlar Kurulu Kararı, Van Gölünün su seviyesinin yükselmesinden etkilenen Van ve Bitlis Valilik-
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lerine gönderilerek, Genel Müdürlüğümüzce 7269 sayılı Yasanın 14 üncü maddesine göre, 1 652 
metre kotu altında kalan alanın, yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgesi; 1 652 ilâ 1 655 met
re kotları arasında kalan alanın ise, yapı için yasaklanmış afet bölgesi olarak belirlendiğinin, başta 
belediyeler olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması istendi, 

Yine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Van Gölü su seviyesinin yükselmesinden, bugün ve 
yakın bir gelecekte'^tkilenebilecek olan 1 652 metre kotunun altında kalan yerleşim yerlerinin etü
dünü yaparak, sonuçlarını bildirmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına göre, 
göldeki su yükselmesinin mühendislik önlemleriyle durdurulması veya önlenmesi, ekonomik ve 
uygulanabilir görülmemektedir. 

En son tespitte, Van Merkezde, 4 mahalle dahil, 14 yerleşim yerinde 680 konut, 35 işyeri, 3 
okul ve müştemilatı, 21 resmî yapı, 1 turistik tesis; Bitlis İlinde ise, 6 yerleşim yerinde 146 konut, 
3 işyeri, 6 okul, 4 lojman, 11 resmî yapının, 1 652 metre kotun altında yapı ve ikamet için yasak
lanmış afet bölgesi içinde kaldığı anlaşılmıştır. Buna göre, her iki ilde, Van ve Bitlis illerinde, top
lam 821 konut ile 38 işyerinin, 7269 sayılı Yasaya göre, su yükselmesinden etkilenmeyecek bir ye
re nakline karar verilmiş ve bunun için de, Van Gölü su seviyesinin yükselmesi olayının, bölgesel 
genel hayata etkililik kararı, Bakanlığımızca işleme konulmuştur. Gerek Valilikçe gerekse Bakan
lığımıza bağlı ilgili genel müdürlüklerce, yani, Afet işlerince, Devlet Su İşlerince, yanı sıra Kara-
yollarınca, bu işleri yapmak üzere, Van Gölünün etrafında en geniş şekilde çalışma başlatılmış bu
lunuyor. 

Bu karar uyarınca, Van ve Bitlis İlleri kapsamında, yeni konut yapımına esas teşkil edecek ha
sar tespit hak sahipliği ve yeni konut alanlarını ortaya koyacak, yeni yerleşim yerlerinin etüt çalış
malarını yapacak teknik ekipler, mahallerine gönderilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Bu çalışmalardan önce, Van Gölünün su seviyesinden etkilenen ve açıkta kalan 35 aileye, 
1995 Haziran ayında, kira kontratosu karşılığı 100 milyon Türk Lirası geçici iskân kira bedeli 
ödenmiş olup, 1995 Temmuz ayı içinde yine, 250 milyon Türk Lirası, geçici iskân için ödenek gön
derilmiş bulunuyor. 

Kısaca, Van Golüyle ilgili sonuçları, bir daha, biraz özetleyerek ve tekrarlayarak, şöylece sun
mak mümkün: Bölgede, göl su seviyesinin yükselmesi, seneler itibariyle, Genel Müdürlüğümüzce 
yakından takip edilmekte olup, bundan önceki yıllarda olaydan etkilenen 550 konut, daha yüksek 
kotlara yerleştirilmiştir. 1995 yılında yeniden ivme kazanan yükselme olayı, Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü Afet İşleri Genel Müdürlüğünce ele alınmış ve afete maruz bölge olarak, Bakanlar 
Kurulu kararıyla yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgesi, yapı için yasaklanmış afet bölgesi 
ile su seviyesinin genel hayata etkililiği nedeniyle, bölgesel etkililik Bakanlık kararları alınmıştır. 

Bölgede, 1652 kotun altında kalan 910 adet yapı bulunmaktadır. Bunlardan, 7269 sayılı Yasa 
kapsamına giren, her iki ilde, toplam 821 konut ve 38 işyerinin yeni yerleşme yerlerine nakline ka
rar verilmiştir. 7269 sayılı Yasa kapsamına girmeyen resmî konut ve lojman ile yapıların nakilleri, 
ilgili kuruluşlarınca yapılacaktır. Olaylardan acil olarak etkilenen aileler için, Van İli merkezinde 
geçice iskân, kira yoluyla sağlanmaktadır. 

821 konut ve 38 işyerinin yeniden yapımı için -arazi istimlaki, su, elektrik, kanalizasyon ve 
öteki altyapılar için- 675 milyar Türk Lirası ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ödeneğin sağlan
ması halinde, çalışmalara ivedilik kazandırılacak ve daimî iskân çalışmalarına hız verilecektir. 

Sayın milletvekilleri, kış gelmeden, Van Gölü civarındaki, bugünkü şartlarda kıştan ve göl su
larının yükselmesinden etkilenecek olan insanlarımız için, yurttaşlarımız için, vatandaşlarımız için, 
Afet İşlerinin elindeki prefabrike konutları çalıştıracağız. Bunlarla ilgili, Erzincan'da, geçen dep
remden kalan, sanıyorum 150 ilâ 200 civarında konut yola çıkarıldı. v 
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Ayrıca, Ankara'da, merkezde, 500'ü ahşap prefabrike, 500'ü beton prefabrike olmak üzere ha

zır, imal edilmiş malzeme var. Bunlar da en kısa zamanda, Van civarına, ihtiyaç bölgelerine doğ
ru yola çıkarılıyor. Bu, Genel Afet Kanununa uygun şekilde ilan edildi; Hükümetten bu işle ilgili 
para -taleplerimizi sunduk- bekliyoruz. Van ve Bitlis'te -Van Gölü kenarındaki bölgeler itibariyle-
bu kış, açıkta kimse kalmayacak; ancak, genelde ilerlemekte olan suyun önümüzdeki yıllara sâri 
büyük zararları, çözülmek üzere. Demin arz ettiğim kotların üzerinde -Van Gölünün sularının ne
reye kadar yükseleceğini şimdilik bilemiyoruz- uzak bir noktada, geniş bir yerleşimi sağlamak üze
re yapılan arazi, inşaat ve öteki masrafları içeren çalışmalar süratle başlatıldı; devam ediliyor. 

Van Gölünün suyunun yükselmesi konusunda, Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitemizle de ko
nuşma ihtiyacını duydum ve Sayın Rektör Prof. Dr. Cengiz Andiç, bana, 3 sayfalık, sevindirici, 
umutlandırıcı bir metin gönderdi. Bunu, size tamamen okumak isterdim. Özetle, bilimsel olarak, 
Van Gölündeki olayın araştırıldığını, bu araştırmanın başladığını, İran'la, Azerbaycan'la birlikte ça
lışıldığını, bilimadamlarının Van Gölü meselesinde ciddî şekilde araştırma yaptıklarını ortaya ko
yan bir metindir. Sayın Profesörün gönderdiği bu belgeyi, yakından ilgilenen arkadaşlarıma ayrıca 
sunmak isterim; çünkü, içerisinde, kendilerini tatmin edici, sevindirici bilgi var. Biraz uzunca ol
duğundan, müsaade ederseniz, okumayayım... Arzu eder misiniz efendim okumamı? 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Özetini... 
BAŞKAN - Sayın Şahin, siz özünü söylediniz efendim; lütfedip belgeyi de dağıtacaksınız; 

Başkanlığa da bir fane verirsiniz zannediyorum... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) - Evet Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, birkaç satır da, Büyük Meclisimize, son olaylarla ilgili 

bilgi sunayım. • 
BAŞKAN - Süreyi de dikkate alın ütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) - Tabiî, bu arada, Van 

Golüyle ilgili Meclis araştırmasına canı gönülden katıldığımızı, Büyük Meclisimizin temsilcileri
nin yapacakları çalışmanın sonunda -saymaya çalıştığım, alınan tedbirlerin yanında- elbette, çok 
yararlı bir ürünün ortaya çıkacağından eminim. 

Sayın milletvekilleri, 8 ve 11 Temmuz 1995 tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağışlarda, 
maalesef, Trabzon'da 3 vatandaşımızı, İstanbul-Kadıköy'de Turgut Yalçın isimli 1 vatandaşımızı, 
İstanbul-Küçükçekmece'de biri çocuk olmak üzere 2 erkek vatandaşımızı kaybettik; bu nedenle, 
kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu konuda elimizden gelen bir şey 
yok; ancak, sadece şunu söylemek istiyorum: Ortaya çıkan bütün bu felaketler, derelerin kapatıl-
mamasının, imar planı uygulamalarında yapılan son derece yanlış işlemlerin, ruhsatsız binaların, 
kendiliğinden meydana gelmiş olan yerleşmelerin ve İstanbulumuzu bir türlü kurtaramadığımız 
göç olgusunun sonuçlandır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Büyük Meclis, bu meseleye köklü olarak bakmazsak; göçü Anado-
luda, Sıvas'ta,JCayseri'de, Konya'da, Adana'da,1 Diyarbakır'da, Erzurum'da, Van'da tutmazsak; in

sanları yerinde yurdunda ekmek, aş sahibi etmezsek; Batıya bu göç devam ederse; İstanbul'un ye
raltı meselesini, kanalizasyonunu, elektriğini, suyunu veya yarın meydana gelecek olan, İstanbul'un 
bir altındaki, belki Marmara'nın altındaki yeni İstanbullan veya İzmir'i beşe, ona katlayacak olan 
göçlerin sonuçlarını, hiçbir şekilde, maddî ve manevî yönden karşılamamız mümkün değildir; gü
cümüz yetmez. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Bakanım, bunun yolu tarımdan geçer. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) - Bunu yolu, büyük po

litikalardan, makro kararlardaki değişikliklerden; bunun yolu, sayın milletvekilimizin dediği gibi, 

- 2 9 0 -



T.B.M.M. B:138 11 .7 .1995 0 : 3 
tarıma büyük destek vermekten ve sırtımızı tarıma dayamaktan, insanlarımızı, Anadolu'da, kendi 
toprağı üzerinde oturma imkânlarına kavuşturmaktan geçer. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bravo! 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) - O nedenle, bendeniz, 
sizleri üzmemek için sadece şunu söylüyorum: Bu felaketi -demin arz ettim- Afet Kanununa soka
mıyoruz; ama -adını söyleyerek arz edeyim- 27 Temmuz 1990 tarihinde/zamanın hükümetince alı
nan bir kararla bir (s) maddesi ilave edilmiş "doğal afet nedeniyle bozulan altyapı tesislerinin ona
rımı ve yeniden yapımı ile..." diye; bu maddeye dayalı olarak, şimdi, biz, en azından -devletimizin 
imkânları yeterlidir, elbette ki, ölümlerle ilgili tedbirleri çoktan almıştır, alacaktır- bozulan altya
pıyla ilgili tedbirleri de süratle almak üzere, Bayındırlık Bakanlığı olarak harekete geçtik; 25 mil
yar lira civarında bir parayı da Hükümetten talep ettik. 

Bu bilgileri de arz etmiş oldum. 
Saygıdeğer arkadaşlarımızın araştırma önergesini desteklediğimi tekrar söylüyorum ve beni 

dinlediğiniz için de Büyük Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gaydalı... 
ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van) - Önce önerge sahipleri konuşmuyor mu? 
BAŞKAN - Efendim, önerge sahipleri gruplardan sonra konuşacak. 
ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van) - Konuşacağız; ama, iş işten geçecek. 
BAŞKAN - Efendim^ zatı âliniz konuşacaksınız... (ANAP sıralarından "Televizyon yayını sa

at 19.00'da bitiyor" sesleri) 

Efendim, saat 19.00'da. televizyon yayını kesiliyor, bunu ifade edeyim; ancak, yarın ve sonra
ki iki gün kalkınma planı görüşmelerinin naklen yayınlanacağı konusunda çalışmalar devam edi
yor. 

Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; önergemizin gündeme alınması için bize destek veren tüm partilere mensup Danışma Ku
rulu üyelerine, Genel Kurulda değerli oylarıyla gündeme alınmasını sağlayan tüm milletvekilleri
ne teşekkürü borç biliyorum. 

Bir yıl önce, 9 Haziran 1994 günü, Van Gölünün su seviyesinin yükselmesi ve çevresinde 
meydana gelen zararlarla ilgili olarak, 112 arkadaşımla birlikte bir Meclis araştırması önergesi ver
miş ve yine aynı gün, gündemdışı bir konuşma yapmıştım. O konuşmamda, on yıllık bir süre için
de, Gölün su seviyesinin sürekli yükseldiğinden ve yetkililerin hiçbir önlem almadığından bahset
miştim. Aradan bir yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki, hâlâ, aynı duyarsızlık devam etmektedir. 
Gölün su seviyesi yükseliyor, karayolları, demiryolları, binalar, tarlalar ve hatta havaalanı pisti su 
altında kalıyor; ama, yetkililer bir şey yapmıyor, bir önlem almıyor; sadece, seyrediyorlar. Medya, 
arasıra konuyu gündeme getiriyor; ama, sonra onlar da unutuyor; herkes, sanki, bu olay normal bir 
şeymiş gibi davranıyor. 

Bir yıl önceki konuşmamda, Hükümetin ne yaptığını ve ne yapmayı planladığını, zarar gören 
vatandaşlara ne gibi yardımlar yapılacağını ve ne gibi önlemler alınacağını sormuştum. Sağ olsun 
Hükümet, onca önemli işinin arasında, tam bir yıl gibi kısa bir sürede harekete geçti ve 8 Haziran 
1995 günü, Van Gölü çevresindeki 1 655 metre kotu altında kalan alanı afet bölgesi ilan etti. İlan 
etmesine, etti; ama, hâlâ bir şey yapılmıyor; bölgedeki yetkililer hiçbir şey yapılamayacağını söy
leyip, öylece oturuyorlar. . 
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Van tünde olduğu kadar Bitlis İlinde de zarar var. Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan çevreleri bu du

rumdan çok zarar görmüşlerdir; binalar, yollar, ekili alanlar su altında kalmıştır. Bitlis'in zaten ma
kûs olan talihi, daha da makûs hale gelmiştir. 

Van Gölünün tahribatına, bir de, 2 Mayıs 1995 günü Bitlis şehir merkezindeki sel felaketi ek
lenmiştir. Hükümeti temsilen gelenler, orada mağdur olan vatandaşlara pek çok sözler verdiler, va
at ettiler, zarar gören esnafa düşük faizle kredi verileceği, devlete ve esnaf kooperatiflerine olan 
borçlarının erteleneceği söylendi. 10 milyar liralık bir acil yardım yapılacağı da verilen sözler ara
sındaydı; ama, aradan iki ay geçmesine rağmen, hâlâ bir şey yapılmadı. Devlet, Bitlis'i unuttu; yıl
lardır unuttuğu gibi. 

Bitlis, bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gibi, zaten geri kalmışlığın pençesinde 
kıvranıyordu. Sel felaketinin yaraları gerçekten büyüktür. Bu yaraların sarılması için, Hükümetin 
bu konuya ciddî bir şekilde eğilmesi gerekir. "Kanunen, afet bölgesi ilan edilemez" mazeretinin ar
kasına saklanılamaz. 

Sel felâketinde zarar görenlere yardım yapılmasıyla ilgili olarak, 17 Mayıs 1995 günü Mecli
se bir kanun teklifi verdim. İnşallah, en kısa zamanda Genel Kurulda kabul edilir ve zarar gören 
vatandaşlarımızın zararları, geç de olsa tazmin edilir. Terör olaylarının artmasıyla, durum, daha da 
ciddî boyutlara ulaşmıştır. Çeşitli nedenlerle boşalan köyler, o bölgedeki insanlarımızın hayatını al
tüst etmiştir. Yıllardır yaşadıkları topraklarından ayrılmak zorunda kalmışlardır. Çareyi, daha batı
ya göç etmekte bulmuşlardır; ama, gittikleri yerlerde sefil ve perişan durumdadırlar. Çoğu, çadır
larda, ahırlarda yaşamaktadırlar, bir odanın içinde üst üste yaşamaktadırlar. 

Bütün bunlara rağmen, devlet, hâlâ bu mağdur vatandaşlarımıza sahip çıkıp, yardım etmemek
tedir. . . • • ' ' - ' • ' 

Bitlis halkı, terörün yanında işsizlik yüzünden de göç etmektedir; çünkü, bölgede planlanan 
yatırımlar ya bitmiş, ama açılmamış ya yarım kalmış ya da hiç başlanmamıştır. Bütün Doğu Ana
dolu Bölgesi, yarım kalmış yatırımlar mezarlığına dönmüştür. 

Durum böylesine acıyken, bir de Hükümet, çıkıp, bölgenin en büyük geçim kaynağı olan tü
tüne kota koymuştur. 1995/2 sayılı kararla, daha önce seçim nedeniyle gevşettiği kotaları yine sı
kıştırmıştır. Özellikle, Doğu Anadolu'ya uygulanan kota, bölgedeki çiftçilerin canını yakmıştır. Ge
çimini tütün ekiminden sağlayan Bitlisli çiftçiler, bu karardan dolayı büyük zarara uğramışlar; bu 
yıl, tonlarca tütünü yakmak zorunda kalmışlardır. Burada, Hükümete sesleniyorum: Bu durum, bir 
an önce düzeltilmelidir. 1995/2 sayılı kararın 5 inci maddesi kaldırılarak, Bitlis ve Doğu Anadolu 
Bölgesi kotası yeniden düzenlenmeli; zaten, hem ekonomik hem de sosyal olarak zor şartlarda ya
şayan bölge halkına sahip çıkılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Van Gölündeki yükselme konusunda bir şey yapılamadığı
nı dile getirmiştim. Bir şey yapılıyorsa bile, yeterli olmaktan çok uzaktır. Göldeki yükselmeyle il
gili olaylar, en başından beri gayriciddî şekilde gelişmiştir. Gölün yükselmesine neden olarak, dep
rem, güneş lekeleri ve erozyon gibi ihtimaller ortaya atılmıştır. Oysa, gerçek ortadadır; Van Gölü 
civarında, son on yılda düşen yağış miktarında bir artma, buharlaşma miktarında da azalma görül
müştür. Doğal olarak, gelen su miktarı fazla, giden su miktarı az olduğu için, Gölün su seviyesin
deki yükselme, son ön yılda, her yıl yaklaşık 20 santimetre artarak, bugünkü 2 metrelik seviyeye 
ulaşmıştır. Şu anda, Gölün deniz seviyesinden.yüksekliği 1 650,44 metredir; geçen yıla göre 15 
santimetre artmıştır. Bu hızla giderse, 5 yıl sonra 1 metre daha yükselecektir. Mevcut durumda ver
diği zarar düşünülürse, 1 metre daha yükselmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını takdirlerinize bı
rakıyorum. 
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Durum ortadadır; teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, bu yükselmenin engellenmesi ya da 

zarar vermesinin önlenmesi için bir şeyler yapılabileceği düşüncesindeyim. "Doğal bir olaydır, bir 
şey yapamayız" deyip oturmak yerine, neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yoğunlaştırılma-
lıdır. Gerekirse, bu konudaki yabancı uzmanlar da ülkemize davet edilmelidir. Şu anda yapılanlar 
geçici çözümlerdir. Geçen akşam televizyonda gördük; demiryolu su altında kaldıkça, altına des
tek koyup yükseltiyorlar. Bunlar, boşuna çabalardır. Yine, televizyonda, evini su basmış bir vatan
daşımızı gördük; binanın alt katı su altında kalmış, üst katlarda oturmaya devam ediyorlar. Muha
bir "evin yıkılmasından korkmuyor musunuz" diye soruyor; cevap, acı ve düşüncüdüriicü: "Başka 
nereye gidebiliriz ki..." İşte, devlet, burada, şefkatli ellerini vatandaşa uzatmalıdır; aynen, boşaltı
lan binlerce köyün insanlarına uzatması gerektiği gibi, orada, çaresizlikten, can güvenliği olmayan 
bu yerlerde oturan insanlara, devlet, sahip çıkmalı, oturabileceği daha iyi yerler sağlamalıdır. 

27 Haziran 1995 günü yayımlanan Milliyet Gazetesinin birinci sayfasında, Van Havaalanının 
havadan çekilmiş bir fotoğrafı vardı; Van gölü, pistin, 100 metrelik bir kısmını yutmuştu. Zaten 2 
700 metrelik kısa bir piste sahip olan Van Havaalanında, en fazla 165 kişi kapasiteli uçaklara iniş 
kalkış izni verilebiliyordu. Pistin bir kısmını su basmasıyla, uçakların iniş kalkışları riskli hale gel
miştir. 

Değerli milletvekilleri, bölgede yaşayan insanların yanı sıra, bölgeye tayin olan ya da orada 
görev yapan güvenlik görevlileri, memurlar, öğrenciler ve askerler, ulaşımlarını, Van üstünden, 
Van Havaalanı vasıtasıyla yapmaktadırlar. Böylesine önemli bir havaalanımızın, bu derece ihmal 

N edilmesi kabul edilemez. 
Hükümet, Van Gölü çevresini afet bölgesi ilan ederek, geç de olsa, bir adım atmıştır. Bundan 

sonra yapılması gereken şey, Bitlis ve Van İllerinde, Gölün yükselmesi nedeniyle zarar görmüş va
tandaşlarımıza sahip çıkmaktır. 

Artık, doğu ve güneydoğu için ekonomik önlemler almanın zamanı gelmiştir. Terör nedeniy
le ertelenen yatırımlara başlanması ve bölgenin, üzerindeki ölü toprağını atması sağlanmalıdır. 
Ekonomik yönden güçlenmiş bir yerde, hiçbir örgütün barınması mümkün değildir. O bölgedeki 
vatandaşlarımızın tek isteği, iş ve huzurdur; bunları onlara sağlamak da, devletin görevidir. 

Gölün, 1969-1994 yılları arasında hesaplanan ortalama yüksekliği, 1 648,52 metredir. Gölün 
yüksekliği, nisan 1994 itibariyle, ortalamadan 1,57 metre daha yüksektir. Göl suyunun yükselme
sinde, meteorolojik faktörlerden başka, bölgenin jeolojik yapısının bozulmasının ve Sovyet Rus
ya'nın yeraltında gerçekleştirdiği nükleer denemelerin de etkisinin olduğu söylenmektedir, 

Tütüne kota koymak kader olabilir, köyleri boşaltmak da kader olabilir, halkın göç etmesine 
seyirci kalmak da kader olabilir, sel felaketine uğrayan bir ile yardım etmemek de kader olabilir ve 
hatta, Van Gölünün yükselmesine seyirci kalmak da kader olabilir; ama, bu kadar kadersizlik de, 
bu toplumun kaderi olmamalıdır diyor; Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gaydalı, teşekkür ediyorum. 

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

Sayın milletvekilleri, şimdi, Sayın Erbaş'ın konuşmasının bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Erbaş. • 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Refah Partisi ve Anavatan Partisinin ayrı ayrı vermiş oldukları, Van Gölündeki su seviyesinin yük-
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selmesiyle ilgili olarak alınması gerekli olan önlemlerle ilgili araştırma önergeleri üzerinde, Refah 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Van Gölünün yükselmesini üç boyutta incelememizde fayda mülahaza ediyorum. İlk olarak, 
Van Gölü hakkında genel bilgiler verip, seviye değişimlerinin muhtemel sebepleri üzerinde dura
cağım; ikinci olarak, Van Gölünün yükselmesiyle ortaya çıkan duruma, üçüncü olarak da alınması 
gereken tedbirlere değineceğim. 

Van Gölü hakkındaki genel bilgileri şöyle açıklayabiliriz: Jeolojik ve jeomorfolojik çalışma
ların sonucuna göre, Van Gölü, Nemrut Volkanının lav püskürtmesi sonucu, dağın güneyindeki 
Rahva Vadisinin dolmasıyla oluşmaya başlamış, lav-set gölleri grubuna giren, 607 kilometreküp-
lük hacmiyle dünyanın en büyük soda gölüdür. 

Keza, dünyadaki kapalı göller arasında da, 3 700 kilometrekarelik yüzölçümüyle dördüncü sı
rada yer alır. . 

Gölün en derin yeri 457 metre olarak belirlenmiştir; ortalama derinlik ise 170 metredir. . 

Göl, batimetrik olarak; sahil, kıta sahanlığı, çukur olmak üzere üç fizyografik bölgeye ayrılır. 
Göl suyunun tuzluluğu binde 20, karbonat ve bikarbonat miktarları ise, deniz suyundan 100 

kat daha fâzladır. ; . . • " ' ' • 
Van Gölüne, irili ufaklı 70 civarında akarsu dökülür; bu akarsuların Van Gölüne taşıdığı teres-

sübat ve toprak, azımsanmayacak miktardadır; ayrıca, bunların debileri ve taşıdıkları su miktarları 
hakkında esaslı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Van Gölünün, ikisi büyük olmak üzere 4 adası bulunmaktadır; etrafındaki bitki örtüsü, ekse
riyetle, tarım arazisidir. Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Reşadiye ve Gevaş civarında ormanlıklar vardır. 

Gölün barındırdığı tek canlı türü, inci Kefali olarak bilinen Van Balığıdır. Yılda 14 ilâ 15 bin 
ton civarında avlanan bu balık, Van ve civarının balık ihtiyacını karşılar; tuzlanıp kurutulduğu za
man, açıkta, bir yıl kadar dayanır, salamurası da yapılır. 

Gölde, demiryolu taşımacılığını yürüten 4 feribot bulunmaktadır; bu feribotlar, Avrupa'dan 
Tahran'a uzanan demiryolunu tamamlar. 

Van Gölü kıyıları, 1987'ye kadar turizm cenneti olarak bilinirdi, çok sayıda turist çekmektey-
di; Akdamar Adası üzerindeki kilise de turistlerin ilgi odağı durumundaydı. 

Van Gölü çevresinde, 376 kilometrelik devlet yolu mevcuttur. Bu devlet yolunun 14 750 met
resi, şu anda su seviyesindedir. Van Gölünün deniz seviyesinden yüksekliği 1 648 metreydi. 1987 
yılından beri devamlı yükselen göl seviyesi, şu anda, 1 650 metre kotuna ulaşmıştır. 

Van Gölü çevresinde, başta Van İli ve merkezi ve sırasıyla; Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, 
Gevaş ve Edremit ilçe merkezleri olmak üzere, bir il; altı ilçe merkezi bulunmaktadı. Ayrıca, Göl 
kenarında, belde ve köylerden oluşan, irili ufaklı birçok yerleşim birimi de kurulmuştur. 

Sayın Başkanım, değerli miletvekilleri; Gölün seviye değişimlerinin muhtemel sebeplerine ge
lince: Biraz önce arz ettiğim gibi, Van Gölü, kapalı bir göldür. Van Gölü, 1 600 kilometrekare ka
palı havzası ve 3 700 kilometrekare göl yüzeyi olmak üzere, toplam 5 300 kilometrekarelik bir 
alandır. Bu alandaki yağmur suları ile buharlaşma dengesi, 1987 yılına kadar, göl seviyesini, orta
lama 30 santimetre olarak değiştirmekteydi. Göl, ilkbahar sonunda 30 santimetre yükselmekte, son
baharın başında ise bu 30 santimetrelik seviye buharlaşmayla düşmekteydi. 1987'den sonra bu den
ge bozulmuştur. 

1970 yılında, bir grup Alman araştırmacının yaptığı incelemede, seviye değişimlerinde iki te
mel faktörün rol oynadığı iddia edilmiştir. Bunlardan birincisi, Göle giren su ile Göldeki kayıplar 
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tarafından kontrol edilen göl su bütçesidir. Bu, her yıl, Göle, Van Gölü havzasından girmekte olan 
su ile güneş aktivitesinin sebep olduğu buharlaşma ve gölden çıkan suyun dengelenmesi olayıdır. 
Bu su bütçesi, çok uzun yıllardır 1 648 metre kotunda idi ve 30 santimetrelik bir girdi ve çıktıyla 
dengelenmekteydi. Bu denge, 1987 yılından bu yana, girdilerde artış, çıktılarda ise azalma netice
sinde bozulmuş ve bugün, Göl seviyesi, 1 650 kotuna ulaşmıştır. 

İkinci sebebi ise, Gölün morfolojisi ve tektonik aktiviteye bağlanan, özellikle Tatvan çukurlu-
ğundaki kademeli çökme olarak tespit edilmiştir. Bu çökme sonucu, son yıllarda, yer hareketlerin
den, taban kırılmış olabileceğinden Göle yeraltı sularının daha fazla oranda girmiş olabileceği id
dia edilmiştir. Nitekim, Tatvan-Reşadiye karayolu üzerinden bakıldığında, göl yüzeyinde, çok bü
yük miktarda yeraltı suyunun kaynadığı fark edilebilir. 

1994 yılında, bu konuda, Van Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Türkiye Jeomorfoloji 
Derneğinin düzenledikleri sempozyumda, Türkiye'nin ve Azerbaycan Baku Üniversitesinin değer
li bilimadamları tebliğlerini sunmuşlardı. Bu bildirilerden çıkan sonuca baktığımız zaman, son yıl
larda, bölgede bulunan Hazar Denizi, Urmiye Gölü, Van Gölü ile diğer bütün göllerde su seviye
lerinin yükseldiği; bunun, iklim değişmelerinden ortaya çıktığı, yani göl su bütçesi olayının girdi
ler lehinde bozulmasından kaynaklandığı görüşü ağırlıktaydı. 

1995 yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Valiliğinin düzenledikleri seminerde ise, Göl 
havzasında bulunan irili ufaklı 17 gölün su seviyelerinde yükselme olduğu; bunlardan Erçek Gö
lündeki su seviyesi ile Van Gölündeki su seviyesinin eşit olarak arttığı, hatta Nemrut ve Süphan ,, 
krater göllerinde dahi su seviyelerinin yükseldiği tespit edilmiştir. Keza, DSİ ve Elektrik Etüt İda
resi, yaptıkları araştırmalarda ve ölçümlerde de, yağmur sularındaki artış ve buharlaşmanın azal
ması fikrinde olduklarını ifade etmişlerdir. 

Bu muhtemel değişiklikleri tespit ettikten sonra, şimdi, Van Gölünün yükselmesiyle ortaya çı
kan duruma gelelim. 

Van Gölünün seviyesinin yükselmesiyle, göl kıyısında bulunan, başta Van İli İskele Mahalle
si, Erciş İlçesi Çelebibağ Beldesi, Tatvan Sahil Mahallesi olmak üzere birçok yerleşim birimlerin
deki meskenler oturulamaz hale gelmiştir. İskele Mahallesinde, 1 648 ve 1 650 kotundaki evler yı
kılmış, 1 655 kotuna kadar olan evler de, gölün dalga tesirine maruz kalarak zaman zaman tahliye 
edilmiştir. 

Van Belediyesine ait atık su arıtma tesisleri sular altında kalmış, kullanılmaz hale gelmiştir. 
Keza, devlete ait su ürünleri binası ile dört bloktan oluşan lojmanları, Devlet Demir Yollarına ait 
lojmanlar, Göl kenarında bulunan turistik işletmeler ve işyerleri, âdeta ada haline gelmiş, kimileri 
de yok olmuştur. 

Erciş Alparslan Anadolu Öğretmen Lisesinin -ki, Türkiye'nin öğretmen yetiştiren en eski ya
tılı öğretmen okuluydu- bazı binaları su altında kalmış; yine, Erciş Çelebibağ Beldesinin büyük bir 
bölümü sular altında kalmış, bazı evler kerpiç olduğu için yıkılmış, beton olanlarda ise, şu anda, 
ikinci ve üçüncü katlarında kalmaktadırlar, karaya kayıklarla gidip gelmektedirler; âdeta birer ada 
gibidirler. 

Yine, Ercişli Emrah'ın da türbesinin olduğu Çelebibağ Mezarlığı bir ada haline gelmiştir. Tat
van'ın Sahil Mahallesindeki meskenlerin birinci katları iptal edilmiş, askeriyeye ait subay lojman
larının, Sosyal Sigortalar Hastanesinin, Devlet Hastanesinin alt katları suların işgaline uğramıştır. 
Keza, Gevaş İlçesindeki kamuya ait dinlenme tesislerinin çoğu, sahildeki meskenler, turistik tesis
lerin birkısmı kullanılamaz hale gelmiştir. Edremit İlçesindeki kamu dinlenme tesisleriyle, turistik 
tesislerin birkısmı suların altındadır. Yine, tarıma elverişli arazilerin 1 652 kotuna kadar olanları ar
tık kullanılamaz hale. gelmiştir. 
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Ayrıca, Van Gölünün hemen yakınında bulunan Erçek Gölünün yükselmesi de, Göl kenarın

da bulunan Erçek Nahiyemizde ve Karagündüz Köyümüzde birçok evin yıkılmasına ve büyük mik
tardaki tarım arazilerinin de sular altında kalmasına sebep olmuştur. 

Ulaşım konusunda da büyük zararlar meydana gelmiştir. Avrupa ile iran'ı birbirine bağlayan 
demiryolu ulaşımı, Van Gölü üzerinden, feribotlarla yapılmaktadır. Feribot iskeleleri, şu anda 70 
santimetre yüksekliğinde su altında kalmıştır. Van Gölü Ekspresi, seferlerini güçlükle yapmakta
dır. ' • •"••• ' ' 

- Yine, Devlet Hava Meydanlarına bağlı olan Van Havaalanının 160 metrelik uç bölümü, şu an
da sular altında bulunmaktadır. Işıklandırma barının birincisi de sular altında kalmış ve tahrip ol
muştur. 

Karayollarındaki durum çok daha acıdır. Göl kenarında 376 kilometrelik devlet yolumuz ve şu 
anda kilometresini bilmediğim köy yollarımız mevcuttur. Devlet yolumuzun 14750 metresi 1 650 
kotunda olduğundan, Van-Gevaş ve Erciş-Adilcevaz ve ayrıca, Gevaş-Tatvan arasında muhtelif ki
lometrelerde yollar kapanmakta, Karayollarının imkânsızlıklar içerisinde hazırlamaya çalıştığı ser
vis yollan ve alternatif yollardan ulaşım sağlanmaktadır. 

. Şimdi, neler yapılabilir, alınması gerekli terbirler nelerdir; bu konuya gelelim. 
Biraz önce izah ettiğim gibi, Van Gölü seviye değişimlerinin muhtemel sebepleri arasında en 

önemli faktörün, Göl su bütçesi tezinde odaklandığı, Göle giren suların fazla, çıkan buharlaşmanın 
da az olduğu ve bu nedenle, dengenin bozulduğunu söylemiştim. Şimdi, bu su girişlerinin önlen
mesi için, Göle akan 70 civarındaki akarsu üzerinde göletler, rezervtuvarlar ve barajlar yapılmak 
suretiyle, bu su girişi yüzde 90 oranında kesilmiş olur. Ayrıca, bölge tarımına da büyük katkısı ol
duğu gibi, bu akarsuların Göle taşıdığı teressubat da önlenmiş olur. Keza, birkısim akarsuların önü
ne teressubat tutucu bentler yapılmak suretiyle, Gölün dolması önlenebilir. 

Yine, kıyı erozyonunu önlemek için, kıyı koruma projeleri uygulanabilir ve Göl içine yapıla
cak mahmuzlarla bunun önüne geçilebilir. Van Gölü sahillerinin ağaçlandırılması projesi çerçeve
sinde, çok geniş paterli bir fidanlık geliştirilmesi ve burada çekirdekten yetiştirilen fidanlar Göl 
çevresine teraslanarak dikilecek olursa, Göle giren su miktarı ve teressubat miktarı da azalmış ola-

' çaktır. • / • ' • ' 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin koordinatörlüğünde, Atatürk Üniversitesi, Baku Üniversite
si ve Tahran Üniversitesinin işbirliğiyle, göldeki seviye yükselmeleri, meteorolojik, hidrolojik, je
olojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik ve jeodezik yönlerden bir bütünlük içinde ele alınmalı, göl ta
banının batimetrik haritası çıkarılarak, sediment birikimi ve tektonik deformasyonlar incelenmeli, 
Van Gölü havzası için devamlı görev yapan hidrometeorolojik ve tektonik, volkanik, sismik öl
çümler yapan istasyon kurulmalıdır. 

Bunun yanında, TÜBİTAK'ın bir raporunda da belirtildiği gibi, iki hacim tatiısu ve bir hacim 
Van Gölü suyu karıştırıldığında, üçüncü sınıf bir sulama suyu elde edilebilmektedir. Van Gölünün 
suyu, 17 kilometrelik bir tünelle Hizan Deresine ulaştırıldığında ve oradan verildiğinde, zararsız bir 
sulama suyu elde edilmiş olur ve göl seviyesinin düşmesine de vesile olur. 

Van Gölü ve çevresindeki 17 civarında göl için, özel bir imar yasası çıkarılarak, 1 655 kotun 
altında yapılaşmaya izin verilmemesi, mevcut yapıların da ıslahı konusunda çalışmalar yapılması 
ve bu konuda yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması gerekmektedir. 

Van Gölünün kirlenmesini önlemek için, yerleşim birimlerinin atıksularınm Van Gölüne ak
masının önlenmesi, mümkün olmayanların ise, arıtma tesislerinin kurdurulması lazımdır. 

r ' ' . . • ' • ' - , • • 
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376 kilometrelik karayolunun 65 kilometrelik bir bölümünün, yapılacak güzergâh değişikliği, 

köprü ve dolgularla 1 655 kotuna yükseltilmesi, bu şekilde Van ve Hakkâri illerinin Anadolu ile 
bağlantısının hiç olmazsa kısa vadede sağlanması gerekmektedir. 

Bu yılki birim fiyatlarına göre karayolları projesi 1,5 trilyon Türk Lirasına mal olmaktadır. 
Halbuki, Karayolları 11 inci Bölge Müdürlüğünün, Muş, Bitlis, Hakkâri, Van'daki tüm devlet yol
larının bakım, yapım ve onarımı için ödeneği 160 milyar Türk Lirasıdır; bu bütçe ve ödenekle bun
ların yapılamayacağı açıktır. 

Demiryollarının açık tutulması için feribot iskelesinin 1,5 metre yükseltilmesi ve demiryolu
nun da aynı seviyeye yükseltilerek, ulaşımın sağlanmasının temin edilmesi gerekmektedir. 

Keza, havaalanı, konum itibariyle ters yerde yapılmıştır; uçakların yaklaşımları göl üzerinden 
değil, Artos Dağından ani inişle olmaktadır. Halbuki, Bardakçı Köyü civarında yeni bir havaalanı 
yapılacak olursa; hem yaklaşılması kolay olur hem de kot açısından çok yüksekte olmuş olur; uzun 
vadede bu projenin uygulanması gerekeceği kanaatindeyim. 

Bakanlar Kurulu tarafından Van Gölünün 1 652 koduna kadar olan kısmının afet bölgesi ilan 
edilmesi sevindirici bir gelişmedir; ancak, Van, gölün yükselmesiyle uğradığı fekaletin belki bir
kaç katına, terör olaylarından uğramaktadır. Tabela nüfusu 153 bin olan Van, şu anda 400 bin nü
fusa hitap etmektedir; fazladan bu 250 bin kişi beş yılda nasıl Van'a geldi diye düşünmeyin; Irak 
sınırından başlayarak, PKK'nın girdiği bütün köyler baskı altında kalmaktadır, buralardan boşalan 
köyler soluğu Van'da almışlardır. 

Ayrıca, son yıllarda uygulanan yayla yasağı nedeniyle de, yüzde 90'ı hayvancılıkla geçimini 
sağlayan köylüler, hayvanlarını köyde besleyemeyince satmak zorunda kalmışlar; hayvanını satan 
köylü, köyde yapılacak işi kalmadığı için, soluğu Van'da almıştır. Elindeki parayla arsa alıp ev yap
tırmış, iş bulmak için piyasaya çıkmıştır. Heyhat!.. Sanayisi olmayan Van'da iş bulmak hayli zor
laşmıştır; 300 kişilik belediyelere 1 300 kişi girmiştir ve halen kapılar zorlanmaktadır. Bu vatan
daşlar, en çok, iş konusunda siyasetçilerin kapısını aşındırmaktadırlar, şu anda işsizlik had saf
hadadır. 

Ayrıca, DAP projesince hazırlanan raporda, Van'ın fert başına millî gelirden aldığı, ancak 249 
dolar, Hakkâri'de bu rakam 177 dolardır. Bu değerler baz alındığında, uluslararası yardım kampan
yası açılan Somali'nin, fert başına düşen millî gelirinin 280 dolar olduğu görülürse, memleketimiz
de Hükümetimizin de yardım kapılarını açmasını bekliyor ve bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi 
Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, saat 20.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üç günlük çalışmalarının tamamı -tüm saatler içerisin

de- Meclis televizyonu tarafından doğrudan yayınlanacaktır; bilgilerinize ifade ediyorum. 

Kapanma Saati: 19.05 

— m — — -
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

_ — — ® _ :— •• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 138 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde meydana gelen 

yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) (Devam) . . • ' ' • 

3. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 9 arkadaşının, Yan Gölünde su seviyesinde meydana 
gelen yükselmenin nedeninin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) (Devam) 

BAŞKAN - Meclis araştırması açılmasına dair önergelerin görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Hükümet yerinde. 
Şimdi, sırası gelen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Alp'i, konuşmasını 

yapmak üzere, kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bitlis 

Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının ve yine, Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Erge
zen ve 9 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu, Van Gölünde meyda
na gelen 2 metrelik yükselmenin nedenleri, zararları ve alman tedbirlere ilişkin Meclis araştırması 
açılması istemi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Bu konuda bir karara veya bir görüşe varabilmek için, Van Gölünün bazı özelliklerini ve tek
nik verilerini bilgilerinize sunmak istiyorum. 

3 500 kilometre karelik yüzölçüme, 443 metrelik derinliğe ve 576 milyar metreküplük bir hac
me sahip olan Van Gölümüz, doğu bölgemizde, ülkemizin en büyük gölüdür. 

Göldeki su miktarının artması veya azalması, göl yüzeyine düşen yağışlar, göle akan yüzeysel 
sular, muhtemel yeraltı su beslenmesi ve kaçaklar, göl sathındaki buharlaşmalar sonucunda su se
viyesi sürekli değişmektedir. Kısaca, yağış çok, buharlaşma az olduğunda, su seviyesi yükselmek
te; yağış az, buharlaşma fazla olduğunda, su seviyesi düşmektedir. 

1943 yılından itibaren Tatvan'da, 1975 yılından itibaren Erciş'te ve İ969 yılından bugüne dek, 
Van istasyonundan günlük göl su seviyeleri ölçümlenmektedir. Bu ölçümlemeler, Devlet Su İşleri 
ve Elektrik İşleri Etüt Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Bu istasyon verilerine göre, Van Gölü su seviyesi, son 24 yılda 2,75 metre yükselmiştir. Bir 
diğer kesitle baktığımızda, yine son 9 yılda yükselme, 2,52 metredir. 1987 yılından 1995 yılına ka
dar -sadece 1991 yılı hariç- sürekli yükselme göstermiştir. Son 4 yılda; haziran ayı itibariyle 131 
santimlik bir yükselme görülmekte. 
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Sonuç olarak, yıllık yağışta, ortalama, yüzde 39'luk bir artışın ve yine, yıllık toplam buharlaş

mada,, ortalama, yüzde 15'lik bir azalmanın olduğu görülmüş; böylece, göl su seviyesinde, yıllık, 
ortalama, 32 santimetrelik bir yükselme meydana gelmiştir. 

Özet olarak, Van Gölü su seviyesindeki artmanın nedeni, meteorolojik değişimdir. Van Gölü
nün, su çıkış akıntısı olmadığından, göl suyunun miktarı, tabiat dengeleriyle oluşmaktadır. Bu bil
gilerin ışığında, ne yapılabilir, ona bakmak gerekiyor. 

Yükselen göl sularının, göl kıyısındaki mesken ve tarım arazilerini zarara uğratarak, kullanım-
dışı bıraktığı da kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. İlgili kurum DSİ Genel Müdürlüğünün teknik de
ğerlendirmelerini incelediğimizde, gölün konumu ve suların soda özelliği, zararın önlenmesinde, 
ekonomik-mühendislik tedbirlerle müdahaleyi imkânsız kılmaktadır; ancak, elektrik üretimi amaç
lı Bitlis Çayına, tünelle, derive edilmesi olanaklı olabilir diye düşünülmekte; gerekli hidrolojik ça
lışmalar yapıldıktan sonra -ama, hangi amaçla olursa olsun- sodalı olan göl sularının boşaltılması
nın, mansaptaki havzalarda, çevre ve sulama alanlarında sorun yaratacağı da bir gerçek. 

En iyimser çözüm, Van Gölüne boşalan akarsular üzerinde, sulama tesisleri ve yüzeysel sula
rı depolayıcı göletlerin inşa edilerek, gölün beslenmesinin yıllara göre azaltılmasıdır. 

Yapılan çalışmalara göre, 1 655 metre kodun altındaki sahalardan konutların taşınması ve is
kâna izin verilmemesi uygun görülmektedir. Yaklaşık, 75 kilometrekarelik bir alan sular altında 
kalmış, 550 konut da, yüksek alanlara yerleştirilmiş durumdadır ve 1 655 kodun altındaki alanlar, 
Bakanlar Kurulu kararıyla, afet bölgesi ilan edilmiştir. 

Gölde, 1 santimetrelik su tabakasının 35 milyon metreküp hacme tekabbül etmesi dikkate alın
dığında, Van Gölündeki sorunun çözümünün ekonomik boyutunu da ortaya çıkarmaktadır. Hidro
lojik çalışmaların geniş boyutlu ve detaylı yapılması gerekmektedir ve yine, gölden, aylık atılması 
gereken su miktarının, sağlıklı belirlenmesi zorunludur. Sorun önemli ve tedbirleri zorluklar içer
mektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, konuyu önemsemekte ve tedbirlerin alınmasındaki çalışmalara has
sasiyet göstermektedir. Van Gölünün sorunlarının aşılmasında yapılan çalışmalara katkıda buluna
cağı görüşüyle, Partim, Meclis araştırmasına olumlu bakmaktadır. Takdir, Yüce Meclisindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Alp, teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ceyhun; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

, üyeleri; Van Gölünde meydana gelen ani su yükselişinin sebep ve sonuçları ile alınması gerekli ted
birleri tespit etmek üzere, Meclis araştırması komisyonu kurulmasına Yüce Meclisimizin izin ver
mesine yönelik görüşmelerde, Doğru Yol Partisinin düşünce ve görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. . 

Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla 
selamlıyorum. Keza, afet dolayısıyla bu cennet vatan köşesinde yaşayan aziz ve muhterem vatan
daşlarıma, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimi
zi saygıyla sunuyorum. > ' • .. 

Afete maruz kalan halkımız şunu bilmelidir ki, Yüce Meclisimiz, onun güvenine sahip Cum
huriyet Hükümeti ve tüm kurumlarıyla Yüce Türk Devleti, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan son
ra da onların yanında olacaktır ve olmaya devam ederek, en kısa sürede, başlattığı işleri tamamla
yarak bu yaraları sarmayı başaracaktır. 
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, naçiz arkadaşınız, 1952-1960 yıllan arasında Van, Hakkâri, Bit

lis ve Muş illerini kapsayan bu bölgede Karayolcu olarak görev ifa etti. Bu görevin son altı yılı böl
ge müdürü olarak geçti. Bu sebeple, bölgede meydana gelen bu afet karşısında, en az o yöre halkı 
kadar üzüntü duyduğumu belirtmeme müsaadelerinizi istirham ediyorum. 

Bu konuda konuşmacı olarak huzurunuzda bulunmak, benim için ayrı bir önem ve mana taşı
maktadır. 

Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini şu sıra dahilinde Yüce Heyetinize arza çalışacağım: 
1. Göle ait genel bilgiler. 
2. Göl seviyesinin yükselme nedenleri. 
3. Afetten bu yana yapılan işler. 
4. Yapılması gereken işler. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, göle ait genel bilgiler şöyledir: 
Van Gölü yöresi, Doğu Anadolu Bölgesinde, ilginç jeolojik olaylara sahne olmuş, volkanizma 

ve depremsellik açısından hâlâ aktif denilebilecek özellikler sergileyen bir yöredir. Nemrut Dağın
dan, Süphan Dağı üzerinden, Ağrı Dağına uzanan volkanlar zinciri, yörenin en belirgin morfolojik 
biçimi olarak göze çarpar. Süphan kraterinin güney kısmı bir buzul ile kaplıdır ve Büyük Ağrı üze
rinde 4 bin metre yükseklikte kar çizgisi olan, Türkiye'nin en büyük buzuluna rastlanır. Akarsu dre
najı, genellikle doğudandır ve "u" biçimli vadiler, kuvaterner buzullarının sonucu olarak gelişmiş
tir. •' 

Tatvan ilçemiz yakınındaki Nemrut Dağı yakınlarında, üzerinde küçük volkanların yer aldığı 
kuzey-güney uzanimlı fay zonları dizilimi göze çarpar. Bunların bazıları, günümüzde hâlâ aktif 
olarak değerlendirilmektedir. 

Arazinin jeolojik olarak,4 yapısal birimi tanımlanabilir: 
1. Paleozoyik metamorfikler, 
2. Permjyen kireçtaşları ve killi şistler, 
3. Üst kretaşe-pilyosen denizel ve tatlı su fasiyesinde karasal ve kimyasal çökeller, 
4. Oligosenden zamanımıza kadar yaşlı bazaltlar, andezitler ve piroklatikler. 
Alüvyon alanları, anaakarsuların vadilerine bağlı kalmıştır ve büyük ırmaklar iyi boylanmış 

blok ve çakıllar bulunduran teras çökelleri oluşturmuştur. Kum, çakıl, diyâtomlu, kalkerli çamur
dan oluşan birçok gölgesel teraslara da rastlanır. Bu teraslar, vistül buzulu zamanındaki su yüksel
melerinin kalıntılarıdır. 

Van Gölü, Doğu Anadolu Bölgesinin yukarı Murat-Van bölümünde, yöre halkının deniz ola
rak adlandırmasını haklı kılacak kadar geniş bir göldür. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaki 
uzun ekseni 130 kilometre; doğu-batı doğrultusundaki en geniş yeri -Van-Tatvan arası- 90 kilomet
reyle Türkiye'nin en büyük iç şu kütlesidir. Gölün güney kesimi, dik yamaçlı derin bir çanak biçi
mindedir. Burada en büyük derinliğe, 451 metreyle Ahlat ve Deveboynu Yarımadası arasında eri
şilir. Bu derinlik verilerine göre, göl çanağının içerdiği su hacmi, 607 kilometre küp kadardır. Bu 
su hacmiyle göl, düyadaki 4 üncü büyük göldür. Gölde, 3 büyük ada vardır. 

Van Gölü, oluşum bakımından genç hareketlerle meydana gelmiş tektonik bir çukurun bir lav 
setiyle dış drenaja kapanması ve suların bu set arkasında birikmesiyle oluşmuş bir set gölüdür. Van 
Gölü, yeryüzündeki en büyük soda gölünü meydana getirmektedir. 

Göldeki çözülmüş tuzların miktarı zamanla değişmekle beraber, günümüzde yaklaşik olarak 
litrede 22 gram kadardır. Gölün özelliği, çözüşmüş tuzlar arasında sodanın yüzde 34, sodyumsülr 
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fatın yüzde 16 gibi çok yüksek bir oranda olmasıdır. Diğer çözüşmüş tuzlar arasında mutfak tuzu
nun oranı en yüksektir; yüzde 42.3. Bunu kalsiyumsülfat ve magnezyumklorür izler. Göl sularının 
bu birleşimi, gölü besleyen akarsuların geçtikleri volkanik kayaçlarda sodyumlu plajiyokların bu
lunmasıyla ilgilidir. Göl suyunun sodalı olması gölün biyolojik bakımdan kısır olmasına neden ol
maktadır. 

Gölün su hacmini kontrol eden faktörler; bir, yağış, iki, buharlaşma, üç, akarsu boşaltımı ara
sındaki dengedir. Göl, normal şartlarda, yılda, toplam su kütlesinin yüzde 1.5'ini kazanır veya kay
beder. Göl seviyesi normal şartlarda mevsimsel etkilere bağlı olarak ortalama 49,7 ile 18 cm/yıl 
olarak dalgalanma gösterir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, ikinci husus olan göl seviyesinin yükselme nedenlerinde değişik 
görüşler olmakla beraber, bu görüşlerin tamamı şu noktalarda mutabıktırlar: Van Gölünde, yuka
rıda açıklanan normal değerin çok üzerinde bir artış gözlenmiştir. 1986 yılındaki değerlere göre gö
lün seviyesinin 3,48 metre yükseldiği rapor edilmektedir. Bu yükselişte en büyük faktörün iklimde 
meydana gelen değişiklikler olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Hazar Denizinde ve böl-
•gede yer alan diğer su kütlelerinde, bu arada, İran'daki Urmiye Gölünde gözlenen su seviyesi artış
ları, bu görüşü doğrulamaktadır. Kuzey Amerika'daki Salt Lake'in su seviyesinde belirlenen artış
lar da, bu değişimin global ölçekte olduğu konusundaki fikirleri ortaya sürmeye sebep olmuştur. 

Yapılan sürekli ölçümler, Van Gölü yöresinde daha fazla yağış düştüğünü ortaya koymakta
dır; buna karşın, buharlaşma ölçümlerinde sağlıklı veriler elde edilememektedir. Bunun sebebi, bu
harlaşma ölçümlerinin, karada içme suyuyla yapılması; göl suyunun sodalı olmasından ve kimya
sal farklılıklardan dolayı elde .edilen sonuçların, göl suyuna uygulanabilir olamaması ve göl yüze
yindeki buharlaşmanın, fiziksel olarak farklı olmasıdır. 

Bu konudaki ikinci bir yaklaşım, sera etkisidir. Sera etkisi, dünyanın tümünün iklimini değiş
tirebileceği gibi, bölgesel değişiklikler de yaratabilmektedir. Benzer şekilde, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde kurulan baraj göllerinin, ikliminde genel bir yumuşamaya sebep olması, daha nemli bir 
iklim oluşumuna zemin hazırlaması, bu durumda da, buharlaşma oranının azalması, göl su seviye
sini etkileyebilecek bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bazı araştırmacılar tarafından, göl su seviyesindeki artışın tektonik sebeplerden, deprem olu
şumundan, göl tabanındaki sızmanın durmasından, gölün altındaki su kaçaklarının tıkanmadan do
layı durmasından, volkanik faaliyetlerden olabileceği ileri sürülmektedir. 

Genelleme yapmak gerekirse, sebep, tektonik veya volkanik faaliyetlere bağlıdır denilmekte
dir. Bölgenin tektonik rejiminin veya volkanik rejiminin değişmesi, başka faaliyetlerle, daha fark
lı ve çarpıcı şekilde ortaya çıkmadığı için, bu görüşlerin geçerliliğinin olmadığını söylemek zor de
ğildir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, üçüncü husus olarak, afetten bu yana yapılan işler hakkında kı
saca bilgi sunmak istiyorum. 

Göl kenarında su yükselmesinden etkilenen yöreler; Van-Merkez, Van-Erciş, Van-Edremit İl
çeleriyle Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri olmuştur. Bu ilçelerin hudutları içerisinde aci
len boşaltılması gereken ev sayısı 755 olup, bunun 232'si Van, diğerleri ise Bitlis İli hudutları içe
risindedir. 

Göl yükselmesinin sonucu toplam 75 kilometrekarelik bir alan su altında kalmıştır. Bunun bü
yük kısmı verimli tarım arazisi ve akarsu deltalarından oluşmaktadır. Bu da öncelikle yörede bir 
gelir kaynağı olan mansap balıkçılığını ciddî olarak etkilemekte, ayrıca bu alanda bulunan sazlık
larda yaşayan 138 tür kuşun neslini tehdit etmektedir. 

- 3 0 1 -



T.B.M.M. B:138 11 .7 .1995 0 : 4 
Bugüne kadar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eliyle her iki ilimizdeki evsiz kalan 

ailelere ev kiralanmıştır. Van il merkezi İskele Mahallesi civarında 15 kilometrelik kaya ve toprak 
set yapılmış, 35 bin metreküp malzeme kullanılmış, 100 milyar lira harcanmıştır. 

Tatvan ve Van feribot iskeleleri yaklaşım limanında \ 050 metre, Erçek Bölgesinde bin met
re dolgu, 21 bin metrektüp taş dökülerek yapılmış, 10 milyar lira civarında para sarf edilmiştir. 

Van Gölü çevresinde, devlet karayollarının geçtiği bölgenin 40 kilometrelik kısmı sudan etki
lenmiş, 15 kilometrelik bölümü 40 milyar Hra harcanarak tahkim edilmiştir. 1995 yılı içerisinde 60 
milyar liralık bir harcama öngörülmektedir. Gölün en yüksek su yüksekliğine ulaşacağı 1 655 ko
tu esas alındığı takdirde, 25 kilometrelik yeni bir karayolunun yapımı şart gözükmektedir. Bunun 
1995 fiyatlarıyla keşif bedeli 1 trilyon liraya yakındır. 

Tatvan ve Van iskelelerinin, İran demiryolu bağlantısının devam etmesi için yapılması gere
ken harcama miktarı ise, 200 milyar lirayı bulmaktadır. 

Van Havaalanının da kısmen etkilendiği, su yükselmesiyle ilgili olarak, Devlet Limanlar ve 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğünce gerekli çalışmalar başlatılmış olup, konu ihale aşamasında
dır. 

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, yükselmenin devam etmesi halinde, su seviyesinin 
ulaşabileceği maksimum kod değeri 1655 metre olarak tespit edilmiştir. Bu kodım altı, Bakanlar 
Kurulunun 24 Haziran 1995 tarih ve 95/6925 sayılı kararı uyarınca afete maruz bölge olarak ilan 
edilmiştir. 

Bu karara göre, 1652 metre kodu altında kalan yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgesi, 
1652-1655 metre kod arası ise, yapı için yasaklanmış afet bölgesi olarak tespit edilmiş bulunmak
tadır. 1652 kodu altında kalan alanda yer alan bütün afetzedelere konutları devletçe yaptırılacaktır. 

Mezkûr karardan sonra, 1652 metre kodu altında ikamet eden vatandaşlar için Van İlinde 350 
konutluk Hazine arazisi tahsis edilerek, parselasyon işlemleri bitirilmiştir. Parselasyonu yapılan ar
salar, Van Yüzüncü Yıl Üniversite Kampusu civarında olup, toplukonut alanı bitişiğinde yer al
maktadır. 

Bitlis İli, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz İlçelerinde afete maruz kalmış vatandaşlarımız için de 
ayni çalışmalar sürdürülmektedir. 

Sonuç olarak şu söylenebilir: Afete maruz vatandaşlarımıza, devletin sıcak ve şefkatli eli vak
tinde uzanmıştır. Kış basmadan diğer tedbirlerin bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, dördüncü bölümde, yani, bundan sonra yapılması gereken husus
larla ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşleri şöyledir: Öncelikle, su seviyesi yükselme
sinin gerçek sebebinin bilinmesi ve bunun oranının saptanması gereklidir. Yükselmenin ne hızla 
arttığı, gelecekte durup durmayacağı veya tersine, su düzeyinin azalıp azalmayacağı bilinmeden, 
bilhassa altyapı yatırımlarında kesin bir önlem almaya girişilmemeliddir. 

Bunu sağlamak için, çeşitli disiplinlerin katılımının sağlanacağı bir komite kurulmalı, finans 
kaynağı sağlanıp, uzun ve orta vadeli etüt ve gözlemlere başlanmalıdır. Böyle bir oluşumda, jeolo
ji disiplini de yer almalıdır. Jeolojik anlamda yapılacak işler; gölün, son yirmi yıl içindeki su sevi
yesi değişimlerinin incelenmesi, terasların yaşlandırılması, göl çevresinin depremselliğinin ayrın
tılı olarak incelenmesi, levha hareketlerinin jeodezik olarak çözümlenmesi için olan GPS ağının ge
liştirilmesi ile göl çanağının oluşumu ve deformasyonunun belirlenmesi gibi ana başlıklarla sayıla
bilir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Doğru Yol Partisi Grubu, Van Gölünde meydana gelen bu hadi
senin ve sonuçlarının bilimsel olarak ortaya çıkarılmasında, kesin zaruret bulunduğu inancındadır. 
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Çünkü, hadise hem çok büyük ve ciddîdir hem de Türkiyemizde, Van Gölü havzasına benzer pek-
çok göl havzası vardır. 

Bu sebeple, Grubumuz, Yüce Meclisimizce bir araştırma komisyonu kurulması konusunda 
müspet oy kullanacaktır. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, tekrar, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Yü
ce Meclisi derin saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ceyhun, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Önergedeki birinci imza sahibi olarak Sayın Gaydalı, zatı âliniz mi konuşacaksınız? 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Efendim, Nadir Kartal Bey konuşacak, önergede imza
sı var. 

BAŞKAN - Sayın Kartal, buyurun efendim. (Alkışlar) 
NADİR KARTAL (Van) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Van Gölü su seviyesinin yük

selmesiyle ilgili açılması istenen Meclis araştırması önergesi vesilesiyle huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Van Gölü, Türkiye'nin en büyük doğal kaynağıdır ve bu kaynak bilimsel olarak, bugüne kadar 
detaylı bir şekilde incelenmemiştir. Her şeyden önce, bu kaynağın hidrolojik, jeomorfolojik, jeolo
jik, limnolojik ve meteorolojik olarak incelenmesi gerekir. Elbette, bu husus bilim adamlarının işi
dir ve bu incelemeyi bilimsel kurumlar yapacaktır. Bu husus üzerinde duracak değilim; çünkü, Van 
Gölü su seviyesinin yükselmesiyle ilgili olarak, halen bilim adamları ortak bir noktada buluşama
mış, ortak bir teşhis koyamamışlardır. 

Benim üzerinde duracağım husus, göl seviyesinin yükselmesinden dolayı, balıkçılıkta, tarım
da, ulaşımda, yerleşim merkezlerinde yöre halkının uğradığı zararlardır. 

Evliya Çelebi, Van Gölü için "Allah'ın hikmetinden olacak, yüzlerce su karıştığı halde ne bir ( 

katre fazlalık ne de azalış..." diye yazar; elbette hikmetinden sual olmaz. 1964 yılından bu yana, su 
seviyesi tedricî yükselmekte olup bu yıl en yüksek seviyeye ulaşmıştır ve tabiî bir afet haline gel
miştir. 

Su seviyesinin yükselmesinin sebebi, bu Hükümet değildir; ama, yaraları sarma işi hükümet
lere düşer. Bu husus için, Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün çalışmalarını 
takdirle karşılıyorum; Vanlılar adına kendilerine teşekkür ediyorum. 

Van Valiliği, afete maruz kalan aileler için 350 parsellik yerleşim yerleri hazırlamış olup, ev
ler devlet tarafından yapılacaktır; fakat, bu yetmez; çünkü, Van Gölü ve Erçek Gölü kıyısında, 75 
kilometrelik bir alan sular altında kalmıştır. Sular altında kalan bu tarım arazileri, mümbit araziler
dir. Şimdi, afete maruz kalan ailelerin geçim kaynağı, göl tarafından ellerinden alınmış oluyor. Hal
kın, yine bir geçim kaynağı olan balıkçılık, tarih olmak üzeredir. Gölün su seviyesinin yükselme
si, hayvancılığı kötü yönde etkilemiştir. Su seviyesi, yalnız Van Gölünde değil, yanı başındaki Er
çek Gölünde de garip bir yükselme göstermiştir. Erçek Gölü kenarındaki Erçek, Karagündüz, Koz
luca, Baklatepe, Irgatlı, Aşağıgölalan, Yukarıgölalan köyleri ile Van Gölü kenarındaki Çelebibağı 
Beldesi ve Kasımbağı, Ünseli, Karahan, Çolpan, Canik, Kumluca, Yeşilsu, Halkalı, Yaylıyaka, 
Oğulveren, Dilkaya, Köşk gibi köylerin arazilerinin büyük bir bölümü sular altında kalmıştır. Ba
kanlar Kurulu, 1 655 metre koda kadar olan yerleri afet bölgesi olarak kararlaştırmıştır 

Şimdi, özetle, yöre halkı için neler yapılması gerektiği üzerinde durmak istiyorum: Tamamıy
la esnaf olan İskele köylüleri için, Halk Bankası yeni krediler vermeli, eski kredilerin faizleri silin-
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melidir. Sayın Devlet Bakanımız Necmettin Cevheri'nin, özellikle ilgisini' istiyorum. Bu hususu, 
tekrar, Sayın Necmettin Cevheri'nin ilgisine sunuyorum. Tamamıyla esnaf olan İskele köylüleri 
için Halk Bankası yeni krediler vermeli, eski kredilerin faizleri silinmelidir. Çiftçi ve balıkçıların 
Ziraat Bankasına olan borçları kaldırılmalı ve yeni kredi imkânları sağlanmalıdır. Devletin, yeni 
yerleşim ve karayolları projelerini tekrar gözden geçirmesi gerekir. Erozyonun önlenmesi için ted
birler alınmalıdır. Havaalanı yeri değiştirilmelidir. Devlet Demiryolları güzergâhı değiştirilmelidir. 
Hiçbir akıntısı olmayan Van Gölünün, kirlenmemesi için bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Afete 
maruz kalan gençlere iş teminini Sayın Cevheri'den özellikle rica ediyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Niye Başbakandan değil de, Cevheri'den istiyorsun ? 
NADİR KARTAL (Devamla) - Şu anda Başbakan yok. Yörenin sorumlusu Devlet Bakanı 

Sayın Cevheri'dir; bunu, Sayın Cevheri'den özellikle rica ediyorum. 
138 t,ür kuşun yaşadığı Van Gölü çevresinin koruma altına alınması ve bu hususların ekim ayı

na kadar yerine getirilmesini özellikle rica ediyorum. Afete maruz kalan sevgili hemşerilerime 
"geçmiş olsun" diyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. (DYP, ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) v 

BAŞKAN - Sayın Kartal, teşekkür ediyorum. 
İkinci önergede, birinci imza sahibi Sayın Ergezen; buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, şu oy verme kulübesini kaldırsanız iyi olur; 

muhalefet milletvekillerinin kürsüye çıkması çok zor oluyor. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Askıya alalım. 
BAŞKAN - Efendim, çıkmadık canda ümit vardır; bakarsınız, yarın, öbür gün anayasa deği

şikliği tekrar gündeme gelebilir. 
Buyurun, Sayın Ergezen. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Van Gölündeki suyun yüksel

mesinin tehdit oluşturması sonucunda, Meclis araştırmasının gerekliliği öngörülmüştür. 
Üç yıldan beri, gerek Van Gölü çevresindeki il milletvekilleri gerekse tarafımızdan, komis

yonlarda, ikili görüşmelerde, yazılı müracaatlarla yetkililer uyarılmış, dikkatleri çekilmiş, işin va
hameti anlatılmıştır, Ancak, biraz önce, Sayın Ekrem Ceyhun, zamanında el atıldığını söyledi; keş
ke zamanında el atılmış olsaydı. • • • ' . ' ' ' - • 

Şimdi, tabiî, olayı yaşamak lazım; buradan işin vahametini anlamak çok zor. Sayın Bayındır
lık ve İskân Bakanımıza, biz, daha önce buradan istirham etmiştik; söz vermişlerdi, gideceklerdi; 
ama, anayasa değişikiliği ve benzeri konular, Sayın Bakanımızın bir an evvel oraya gitmesini en
gellemiştir. Ben, tekrar bunu hatırlatıyorum, olayı yerinde görmenin önemini, bir kez daha vurgu
lamak istiyorum; inşallah, kısa zamanda oraya gider, Van Gölünün çevresini tetkik edersiniz. Ola
yın vahametini gözünüzle görürseniz, çalışmaları hızlandıracağınıza inanıyoruz. 

Gönül, Sayın Ekrem Ceyhun'un dediği gibi olmasını arzu ederdi; araştırma önergesine gerek 
kalmadan, yetkililerin, bugüne kadar, bu konuya el atıp araştırıp çözümlerini de önermeleri lazım
dı. Ancak, vaktaki bütün evler, bütün resmî kurumlar, bütün yollar su altında kalmaya başlayınca, 
feryatlar yükselmeye başladı; konu Cumhurbaşkanına, Başbakana, ilgili kurumlara iletildi, o za
man, Sayın Hükümetimiz lütuf buyurdular; bölge, gecikilmiş de olsa, afet bölgesi ilan edildi. Bu
nun için, Saym Bakanımıza ve Hükümetimize teşekkürlerimizi de buradan iletmeyi bir borç kabul 
ediyoruz. 
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Ancak, Sayın Bakanım, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi belli. Bu sene 6 000 konutun 

yapımına başlamanız gerekirken, size, bütçeden 38 milyar lira para verildi, Afet Fonu da genel büt
çeye dahil edildi. Şimdi, Van Gölünün çevresini belli bir koda kadar afet bölgesi ilan ettiniz. Afet 
bölgesi ilan etmek yeterli oluyor mu? Bir yer, afet bölgesi ilan edildiği zaman, afet için gerekli olan 
çalışmaların, süratle yapılması gerekir; ama, şu anda, herhangi bir çalışma yok. Van'da, sadece Van 
Valisinin çalışmalarıyla "afet çalışmaları yapılıyor" diye Meclise yanlış bilgi vermeye kimsenin 
hakkı yoktur. < 

Sayın Bakanımızdan istirham ediyoruz, bu sorunun çözümü için mutlaka kaynak bulunması 
lazım. Kaynağı nereden bulacaksınız; sıkıntılarınızı; yani, parasal durumunuzu, gerçekten biliyo
ruz. Ben, bugün, Afet İşleri Genel Müdürlüğünü aradım -bakınız, dikkatinizi çekmek istiyorum-
yıllardan beri, 6 bin konut afet programına alınmış; fakat, bugüne kadar, bu 6 bin konutun inşaası-
na başlanılamamıştır; başlanılmış olanların inşaası da, bu sene, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 
durdurmuştur. 

Şimdi, Tatvan İlçesinde 100'ün üzerinde ev, SSK Hastanesi, Devlet Hastanesi, feribot iskele
si, kaymakam lojmanı; Tatvan'da, Ahlat'ta, Adilcevaz'da, Erciş'te binlerce dönüm arazi suyun için
de kalmıştır. Şimdi, bu binaların afet tespitini, planını, programını, arazi tespitini ve inşaasını bu 
sene ne zaman yapacaksınız; iki ay sonra, o yöreye kış geliyor. Bir an evvel başlamadığınız takdir
de, değerli eski bakanımız Sayın Ekrem Ceyhun'un, sözleri havada kalacak. Temmuz ayı bitti; önü
müzde iki ay -ağustos, eylül- var; ekim ayının 20'sinden sonra, o yörede kar yağar, kış kıyamet olur. 
O halde, bir an evvel bileklerinizi sıvayıp, önce, resmî kuruluşları kullanılır hale getirmeniz lazım. 
Bugün, feribot iskelesi, Devlet Hastanesi, lise binası kullanılmıyor. Tatvan'da, SSK Hastanesini 
Muş'a taşımak için bir gayretiniz var. 100 konut suyun içinde, 100 konut da suyun tehdidi altında
dır; askerî garnizon suyun içinde... Ahlat ile Tatvan arasındaki karayolunun 5 kilometrelik bölümü 
gölün ortasından geçiyor; hem de her sene 2 metre doldurulduğu halde. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Biraz da nefes al. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Nefes almaya gerek yok; 10 dakikalık zaman var. Meclisin çok 

adil davranmasından dolayı, zaman verilmeyeceğinden korkuyorum da onun için... (RP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi, Erciş'in Çelebibağı tarihe karıştı. Benim tarihî ilçem olan Ahlat'ı, siz, gölün içine gö-
memezsiniz. Efendim, arıtma sistemini kurarak, gölün suyunu akıttığımız zaman çok pahalı olu
yormuş; yani, sizin milyarlarınız, trilyonlarınız, benim Ahlatımın insanından, benin) Tatvanımdan, 
benim tarihî Vanımdan da mı kıymetli... Medeniyetlere beşiklik yapmış, Osmanlı'nın bütün sefer
lerine ev sahipliği yapmış, sahabelerin, evliyaların, ulemaların yattığı bu yerleri gölün içine göm
meye hakkınız var mı! (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yoktur... 
' ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Efendim, devletin milyarları, trilyonları gidecekmiş... İnsanlar 

için, trilyonlar feda edilmelidir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için, hiç kimse, he
men, böyle uzaktan, televizyon ekranlarında, yumuşak koltuklarda, böyle birtakım hayalî raporlar
la meselelere çözüm getirmeye kalkışmasın. Şanlıurfa Tünelinin mesafesi 26 kilometredir. Biz, o 
bölgenin çocuklarıyız. 

Sayın Başkan, biraz daha müsaade ederseniz çok memnun olacağım ve saygılarımı sunacağım. 
Şimdi, bir şey söylemek istiyorum; Meclise çok yanlış bilgiler veriliyor; Sayın Ekrem Cey

hun'un raporunda da çok yanlış bilgiler var; o bilgileri nereden aldı, bilmiyorum. Efendim, Van Gö
lünde buharlaşma az oluyormuş da, işte, yağışlar fazla olmuş da... Yağışın fazla olup olmadığını 
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meteorolojiden sormaya gerek yok; ben, 46 yaşındayım, 46 senedir oradayım, en iyi meteoroloji 
bilgisi bendedir; o bölgeye, on senedir doğru dürüst kar yağmıyor. Biz, eskiden, ayakkabılarımızın 
bağını, telgraf direklerinin üstünde bağlardık; o kadar çok kar yağardı; şimdi kar.yok. Ee, ne oldu; 
göle dökülen sular da artmadı; orada ne kadar buharlaşma olacak? Daha temmuz, ağustos ayları 
var... Bunun buharlaşmayla falan alakası yok. Yıllardan beri yağan yağmurdan, kardan meydana 
gelen sudan dolayı göl iki metre, üç metre yükselmedi de, bu son üç senede ne oldu; Fırat ve Dic
le Nehirlerinin suları oraya mı geldi de Van Gölü yükselmeye başladı... Hayır, bu bilgi yanlıştır; 
Van Gölü, Süphan Dağı ve Nemrut Dağı gibi iki yanardağın eteklerindedir. Nemrut Dağı, sönme
miş bir yanardağdır; volkanik bir yapısı vardır. Kanaatimce, depremler neticesi, yeraltında fayların 
oynaması sonucu, Van Gölünün yeraltından akan sularının akışı durdu; birinci ihtimal budur. İkin
cisi ise, yeni yeraltı kanallarıyla Van Gölüne su gelmesi ihtimali çok kuvvetlidir ve bunun tek ça
resi, Van Gölünün suyunu başka bölgelere akıtmaktır. 

Buradan, Sayın Cumhurbaşkanıma da teşekkür etmek istiyorum, yazılı müracaatlarda bulun
duğumuz için, kendisi, bu konuda bizi iki defa aradılar. Ben, çözüm önerilerini de zatı âlilerine ilet
tim; bu önerilerimiz de şöyledir: Bu fazla suyu, Van-Tatvan arasından Hizan deresine, oradan da 
Botan Çayına akıtmamız lazım. Bu önerimize karşı "Su sodalı olduğu için tarım arazilerine zarar 
verir" deniliyor. Halbuki, eğer arıtma sistemli akıtmayı düşünürseniz, hem soda elde edersiniz hem 
sulama suyu elde edersiniz hem de isterseniz elektrik elde edersiniz; Uç kere faydası vardır. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Şimdi, "efendim, Van Gölü suyuni Hizan deresine akıttığımız zaman, doğrudan doğruya Bo
tan çayına gider; Botan çayındaki su da doğruca Irak topraklarına gider, bunun sonucunda da Sad-
dam ile aramız açılır" deniliyor. Aslında, bu, Saddam ile aramızın açılmasına neden olmaz; çünkü, 
Saddam'ın zaten, su sıkıntısı var. Arıtma sistemini kuralım, Saddam'a da "buyur, al sana su" diye
lim; böylece komşumuzun da su ihtiyacını karşılamış olalım. 

Şimdi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, iki yıldan beri bu konuda çalışmalar yapıyor. Çalışma
ların bir dosyasını Sayın Bakanımıza göndermişler, biz de kendileriyle buradan diyalog halinde
yiz. Üniversitenin en son geldiği bilimsel nokta -iki gün önce telefonla görüştüm- şu: "Van Gölü
nün çevresindeki suları sulamaya dönüştürdüğümüz takdirde, Van Gölündeki yükselmeyi önlemiş 
oluruz." Elbette ki, sulama bizim için ideal bir şeydir; keşke bunıl yapsalar; ama, bu çözüm değil
dir, zaman kaybetmeyin. Gölün su seviyesi hergün yükseliyor, binlerce dönüm tarım arazisi sular 
altında. Bakin, Çelebibağı tarihe karıştı; Erciş'in Çelebibağı Beldesi, parça parça Van Gölünün 
içinde kalmış; Van Gölünün içindeki adalar kayboldu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Vaktimiz bitti mi Sayın Başkan; müsaadenizle saygı cümlemi 

söyleyeyim. 
BAŞKAN - Sayın Ergezen, tabiî... Müsaade buyurun, size süre vereceğim. 
Bu saygıyı, şarta mualak sunacağınız için, süre vermemem lazım; ama, size, 2 dakika daha sü

re veriyorum. Yalnız, tabiî, Çorum Üniversitesi kurulması için olumlu oy verirseniz. (Alkışlar) 

Buyurun. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, Meclis adil olmalı; önce, geri kalmış yörelerden 

başlamamız ve Çorum da, Bitlis de geri kalmış yörelerimiz olduğuna göre, her ikisine birden üni
versite açmamız lazım. (Alkışlar) 

Ben, Sayın Bakanımdan tekrar istirham ediyorum; Sayın Bakanım, bir an evvel, o yöreye gi
din; fakat, o yöreyi helikopterle gezmeyin. Van Gölünün çevresinde terör yoktur; emniyet vardır; 
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halk sizi bağrına basacaktır. Karayoludan, adım adım gezin, halkla görüşün, arazileri görün; öyle 
vatandaşlarımız var ki, mülkleri tamamen kaybolmuştur. Zaten, yörede bir göç olayı vardır ve Van 
Gölünün çevresindeki, insanlarımızın, bu tarafa, göç etmesine gönlümüz razı değildir; hakikaten 
razı değildir, hakikaten bu işin önlenmensini istiyoruz. 

Sayın Ekrem Ceyhun "Efendim, biz, uzun vadeli denemeye alacağız" dedi. Sayın Bakan -se
nin ocağın şen olsun- 10 senedir, 3 senedir denemeye almadın da, bu saatten sonra mı denemeye 
aldın?! Senin gözün aydın Sayın Bakan; biz, 3 yıldır bağırıyoruz, çağırıyoruz "kazalarımız gitti, tar
lalarımız gitti, evlerimiz gitti, resmî kurumlar gitti, hastaneler gitti" diyoruz. Yılların tecrübeli ba
kanı, beyefendi, muhterem bakanım, üstelik de, Tatvan'da karayolları şefliği yapmış, benim ilçemi 
çok iyi biliyor, çıkmış buraya, "bundan sonra izlemeye alacağız" diyor. 

Sayın Bakan gözün aydın, senin daha yeni mi aklın başına geldi?! Bizim evlerimiz gitmiş, tar
lalarımız gitmiş, yollarımız gitmiş, köylerimiz gitmiş; yani, "afet" denilince devletin imkânlarını 
oraya yığmanız lazım. Bu cümleden olarak, Hükümete, Sayın Bakana bu konuda istirham ediyo
ruz, elinizi çabuk tutun, oraya koşun, devletin imkânların oraya aktarın..; 

Hepinizi saygıyla selamlarım; hayırlı geceler dilerim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayjn Ergezen, teşekkür ediyorum. 

VII-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in kendisine sa

taşması nedeniyle konuşması 
EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın Başkan müsaade eder misiniz ... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ceyhun. 
EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın hatip, benim adımdan ve soyadımdan bahsederek, 

Meclis kürsüsünden yaptığım yazılı konuşmamın yanlış olduğunu ifade ettiler. Bunu bir sataşma 
olarak kabul ediyorum; bendeniz, bu Meclis kürsüsüne hazırlıksız çıkmam; dikkat buyurursanız, 
konuşmam da yazılı metindi. O da yetmedi, son iki dakikalık lütfunuzda da bendenize çattılar. 
Eğer, Sayın Başkanımız bunu sataşma olarak kabul ediyorlarsa, tekrar bir sataşmaya meydan ver
memek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ceyhun, sizin ifade etmediğiniz bir hususu size isnat ettiği iddiasındaysa
nız, onu, bana, lütfen müşahhas ifade buyurun; yani, ne demediğiniz halde ne dediğinizi... 

EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın hatip dediler ki; Sayın Ekrem Ceyhun, 
kürsüde yapmış olduğu konuşmalarda yanlış ifadelerde bulundular, yanlış bilgiler verdiler. 

Ekrem Ceyhun yanlış bilgi vermez. Bunlar, Meclis zabıtlarına geçiyor, bizim torunlarımız 
bunları okuyacaklar, ben, bunları düzeltmeye mecburum; çünkü, ben, burada, 60 milyon insana ko
nuşuyorum. 

NADİR KARTAL (Van) - Sayın Başkan, sizin gönlünüz gani, Sayın Ekrem Ceyhun'a söz ve
rirsiniz. 

BAŞKAN - Sayın Ceyhun, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Lütfen, gönlümüzün gınasını bir kere daha harekete geçirmeyelim. 
EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Huzurunuzu ikinci defa işgal ettiğim için üzgünüm; yalnız, Sayın Ergezen kardeşim, benim 

hakkımda, bugüne kadar hiç kimsenin söyleyemediği ve söylemek cesaretini de gösteremediği söz-
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ler söyledi. Sayın Ergezen Kardeşim 3 yaşındayken, ben, onun vilayetinin yollarını yapıyordum. 
(DYP sıralarından alkışlar) O yokluk ve o kıtlık içerisinde, sadece Bitlis'i değil, Bitlis'in Hizan'ını, 
Mutki'sini kendi iline bağlıyor idim. Sonra kendisi de YSE'de çalıştı; yani, benim kurduğum teşki
latta çalıştı ve o teşkilattandan da buraya geldi. En azından, kendisinden şunu beklerdim, Ekrem 
Ceyhun, bu millet kürsüsüne çalışmadan çıkmaz; kendisi gibi, böyle kâğıda bakmadan konuşmaz. 
Ben 10 dakikalık konuşmayı yapmak için, 5 doküman karıştırdım. Bu 5 doküman, üniversiteden, 
Maden Tetkik Arama'dan, Devlet Su İşlerinden, Karayollarından alınmış devlet dokümanlarıdır. 
Benim burada ifade ettiğim bütün rakamların, aksini söyleyebilecek kişiyi, ben göremiyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) ' 

Bü düşünceler içerisinde, Yüce Meclisin vaktini aldığımdan dolayı, tekrar, sizlerden özür di
liyorum. Ergezen arkadaşıma da, biraz daha sabırlı, biraz daha temkinli, biraz daha olgun olması 
ricasında bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) -

BAŞKAN - Sayın Ceyhun, teşekkür ediyorum. 
Efendim, Sayın Ergezen'in yüreği yanmıştır; bir. Bir de, Sayın Ceyhun, hiç kimse, doğum ta

rihini, kendisinin tayin etme hakkına sahip değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yani, Zeki Ergezen'in dediğini doğru mu buluyorsunuz? 

BAŞKAN - Efendim, geç doğduysa ne yapsın yani... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Akıl, yaşta değil baştadır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, teşekkür ediyorum, bu hava içerisinde ancak, bu çalışmala

rı götürebiliriz; ben, Genel Kurula teşekkür ediyorum. 

VI.•- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde meydana gelen 

yükselme sonucu vatandaş arın uğradığı kayıpları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Meclis ar aştırması açılmasına ilişkin Önergesi (101189) (Devam) 

3. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 9 arkadaşının, Van Gölünde su seviyesinde meydana 
gelen yükselmenin nedeninin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) (Devam) 

BAŞKAN - Meclis araştırmaları Önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, 145 inci sıradaki Sayın Gaydalı, 197 hci sıradaki Sayın Ergezen ve arkadaşlarının araş

tırma önergeleri, muhteva ve içerdikleri talepler itibariyle aynı nitelikte olduğu için birlikte müza
kere ettik, şimdi de birlikte oylayacağım. 

Önergeleri, oylarınıza sunuyorum: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır)-Oybirliğiyle kabul edildi. 

BAŞKAN - Onu tespit edemeyiz. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Reddeden yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılan hiçbir üye itiraz etmedi; ama, "oybirliğiyle kabul edildi" diyebilmemiz 

için, 428 sayın üyenin buna oy vermesi ve benim de bunu tespit etmiş olmam lazım. 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - O zaman ara seçim yapmamız lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - İstirham ediyorum... Rica ederim... 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırma komisyonu 11 üyeden oluşacaktır. 
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışabilmesine imkân 

verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; 
hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz: 
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

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

Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansımn müzakere

sine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?... Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansımn 

müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

i Müzakeresi ertelenmiştir. 
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek

lifinin müzakeresine başlayacağız. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet-
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vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız 
yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı:. 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyol Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 
BAŞKAN - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. ' 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in: Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan'Tayan ile Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Ka
nun Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. -
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Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Seferberlik Kanun Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden baş
layacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
12. - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met

ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 
861 ve 861 'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlan
gıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine kaldığımız 
yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
13. - Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Milletvekili Ateş Amik-

lioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
latı Hakkında 41 Sayılı Kamın Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayı
lı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayı
sı: 757) (1) 

BAŞKAN - Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Tekliflerinin müzakeresine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde 5 inci maddenin oylanmasında kalmıştık. 
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Şimdi, 5 inci maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım: 
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istemiştik. 
BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun. 
Sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyi, okunduğu ve müzakere edildiği şekliyle oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyo

ruz. 
BAŞKAN - Efendim, talepte bulundunuz; bendeniz dikkate alacağım. Müsaade buyurun... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 757 S. Sayılı Basmayan 7.7.1995 tarihli 136 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, karar yetersayısı var mı? 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Bir daha sayar mısınız... 
BAŞKAN-Efendim, Divan saydı... , 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hayır, doğru saymadınız... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Divan saydı... 

,'••.' RAStM ZAÎMOĞLU (Giresun) - Karar yetersayısı yok; doğru saymadınız... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Hayır, doğru saymadınız... 
BAŞKAN-Efendim, hem Başkan... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, biz sayı saymasını biliyoruz; okurya

zarlığımız var. 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, hem Başkan hem 2 Divan Üyesi saydı; karar yetersayısı vardır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Siz de şuraya bakın; yok!.. 
RASlM ZAİMOĞLU (Giresun) - Çoruma mesaj yolluyorsuh... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bu şekilde yapamazsınız... 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)-Otur yerine! 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Doğru saymadınız... 
BAŞKAN - 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - 2809 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (g) bendi, "Rektörlüğe bağlı olarak 

yeni kurulan Karaisalı Meslek »Yüksekokulu ile Aladağ Meslek Yüksekokulundan;" şeklinde 
yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi var mı? 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, Divandaki üyelere itiraz ediyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim, Divandaki Üyelere ne gerekçeyle itiraz ediyorsunuz?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yanlış sayıyorlar; onun için, itiraz ediyoruz. 
BAŞKAN-Sayın Hatinoğlu... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yanlış sayıyorsunuz. Lütfen Sayın Başkan... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Çorum'a mesaj gönderiyorsunuz... 
BAŞKAN - Efendim, ben Çorum Milletvekiliyim; doğrudur... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Benim için de Giresun çok önemli, 
BAŞKAN - Benim için Çorum Üniversitesi ne kadar önemli ise Giresun da o kadar önemli

dir, Samsun da o kadar önemlidir, Kırşehir de o kadar Önemlidir... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Giresunlular da kalksın savunsun. Böyle şey olmaz; bütün 

vilayetlerimiz çok önemli... 
BAŞKAN - Gayet tabiî... Ben, hepsini sayamadığım için... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Bütün vilayetlerimiz önemli... 
BAŞKAN - Efendim "kesretten kinaye" diye bir söz vardır...(ANAP sıralarından gürültüler) 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, hani, karar yetersayısı var mı salonda?!. Sayıyı bu

lun bana... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
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SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Karar yetersayısını bulun, devam edin... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, tarafsızlığınızı koruyun lütfen... 
BAŞKAN - İstirham ediyorum... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Salonda, karar yetersayısı olan 114 kişi yoktur... 
BAŞKAN-İstirham ediyorum... 

6 ncı madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Orhon; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

* Sevgili arkadaşlarım, bu üniversiteler olayı çıktıktan sonra, burada, birçok arkadaşımız, bu 
üniversitelerin altyapılarının olmadığını, yetersiz olduğunu, halihazırdaki üniversitelerin dahi ta
mamlanmadığını ileri sürerek, bu üniversitelerin kurulmarriasıyla ilgili birtakım beyanlarda bulun
dular; ancak, ben, sanıyorum ki, bu arkadaşlar bu üniversitelere altyapısının eksikliği nedeniyle 
karşı değiller; kendi illerine de üniversite kurulması için bu tür beyanda bulunuyorlar. Tabiî, bunu 
normal karşılıyorum; herkes, kendi iline bir üniversite kurulmasını ister; ancak, halihazırda kuru
lacak olan üniversitelere bakarsak, bunların birçoğunun altyapısının tamam olduğunu, sadece ismi
nin konulmasının eksik olduğunu göreceğiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bunlardan Yozgat'ta kurulacak olan üniversiteye şöyle bir bakalım; bu üniversitemizin, zaten, 
üniversite kurulması için lazım olan 3 tane fakültesi hazır, fakülte binaları yapılmış, rektörü var, 
personeli hazır, hatta yüzme havuzu bile hazır; sadece ismi konulacak. Bunun altyapısının neresi 
eksik... Bazı şeyler var, bazı arkadaşlarımızın karşı çıkma sebebiyse ayn. Bu arkadaşlarımız da, 
şimdiye kadar Yozgat gibi, Çankırı gibi, Nevşehir gibi küçük illeri hep tekellerinde tutmuşlar, hep 
kullanmışlar, hep sömürmüşler; üniversite olayında da bu sömürünün devam etmesini istiyorlar; ta
biî, buralara üniversite kurulursa, saltanatları ellerinden gidecek, ödenekler oraya gelmeyecek, di
rekt olarak bu küçük illere gelecek, kendi masraflarını kendileri karşılayacaklar; ama, bu küçük il
lere gelirse, bunlar da, artık, bağımsızlıklarını ilan edecekler, demokratik bir idare olacak, demok
ratik bir idare kurulacak. Düşünün, Yozgat, kendisine 200 kilometre uzaklıkta olar Kayseri'den ida
re ediliyor; Kastamonu'daki yüksekokul, yine aynı şekilde, kendisine 300 kilometre uzaklıkta olan 
Gazi Üniversitesinden idare ediliyor, diğer kurulacak üniversitelerin birçoğu da aynı şekilde; ama, 
tüm bunları buraya gelip açıkça söylemiyorlar, efendim altyapıları eksik... 

İsterseniz şöyle bir, büyük üniversitelere bakalım; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bildiğiniz 
gibi, bizim Meclis binamızın arkasında bulunan benzinliğin olduğu yerdeki, 2 küçücük kulübede 
kurulmuş; daha sonra, Ortadoğu'nun en büyük üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üni
versitesi halini almış. Kayseri'de üniversite, basit bir devlet hastanesinde kurulmuş; bugün, Kayse
ri kampusu çok büyük bir kampus ve öğretimini devam ettiriyor. 

Ben, bu konuda daha fazla misal vermek istemiyorum; konuşmamı da burada kesiyorum. 
Kurulacak olan bu yeni üniversitelerin, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu 

konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Orhon. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyurun.. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ger

çekten, önemli, hassas ve dejenere etmeye hiç gelmeyecek bir konuyu konuşuyoruz. O bakımdan, 
bu görüşmeler, televizyon yayınının olmadığı bir sırada yapıldığı için, hepimiz, içimizden geçen-
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leri daha rahat söyleyebiliriz ve söylerken de, herkes, seçmene selam mahiyetinde konuşmadığımı
zı anlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... Sayın hatibi dinleyelim. 
Buyurun, devam edin Sayın Gül. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Yapılan şey şudur: Biz, üniversitelerin yaygınlaşmasına, Ço-
rum'a bir üniversite kurulmasına, Yozgat'ta bulunan fakültenin Erciyes Üniversitesinden ayrılıp ay
rı bir üniversite olmasına karşı değiliz; önce, bunu açıkça söyleyeyim. Yalnız, hasbelkader, üniver
sitenin içinden gelen bir arkadaşınız olarak şunu da söylemek isterim ki; Türkiye'deki birçok sek
tör gibi, üniversitelerin de kalitesi, maalesef, çok düşmüştür. Bu, uzun vadede Türkiye'nin lehine 
olacak bir şey değildir. 

Üniversite kurulurken, bunun, planlı, programlı yapılması gerekir. Üniversitenin altyapısı der
ken de, sadece binaları, altyapısı demek değildir. Eğer hocanız varsa, eğer, gerçekten yetişmiş ilim 
adamınız varsa, siz bir barakada da eğitim yapabilirsiniz; ama, hocanız yoksa, siz, Hilton Otelini 
üniversite diye tahsis etseniz, o üniversite hiçbir işe yaramaz. 

Biz, Köy Hizmetlerini, Karayollarını konuşmuyoruz ki, Kayseri'ye bağlı, Sivas'a bağlı, Yoz
gat'a bağlı diyerek birbirimizi çekiştirelim. Böyle bir şey yok; ama, ben, hiçkimse, kendi bölgesi
ne, kendi şehrine ve kendi beldesindeki çocuklarına kötülük yapmasın diyorum. Yarın, şuraya üni
versite açtık diye-övüneceksiniz; fakat, o üniversiteden mezun olan çocuk, mezun olduğu üniversi
tenin adını söylemekten utanacak. Ben, bunu söylemeye çalışıyorum. Kendi bölgenize zarar vere
ceksiniz. Oradaki, zekî, aslında iyi okullara gittiğinde ileride gerçekten sivrilecek çocukları körel
teceksiniz; ben bunu izaha çalışıyorum... Yoksa, Çorum'a, Yozgat'a üniversite kurulmasın demiyo
rum; ama, bunu rnaalesef anlamıyorsunuz. 

Bu, iyi niyetle de getirilmedi; bunu söylüyorum. Niçin; şunun için; biz, Plan ve Bütçe Komis
yonunda daha önce görüştük. Sabancı Üniversitesini, feyziye mektepleriyle kurulacak Işık Vakfı
nın Işık Üniversitesini, Fatih Üniversitesini -hastanesi hazır; devletten hiçbir kaynak istemiyorlar. 
Bunlar, özel vakıflar, kaynakları var- kurmuyoruz; Yedinci Planda hiç konuşmadığımız, kaynağı
nı, parasını pulunu ayırmadığımız, biraz önce konuştuğumuz Van Gölünün işgal ettiği yerlere, pa
ra ayırmayı bile düşünemediğimiz yerlere için üniversite açıyoruz. 

Ayrıca, Sayın Başkan, şimdi, benim, üzerinde konuştuğum madde için kanuna bile gerek yok; 
yüksekokulları YÖK kurar zaten; yani, bunun için kanuna gerek yok. Bunun için niye övüneceksi
niz... 

Hepimiz, tabiî ki, milletin, şehrimizin, bize oy veren insanların karşısına gittiğimizde muhak
kak birşeyler söylemek isteriz; şunu yaptık, bunu yaptık demek için hepimiz çırpınırız. Bu, bizim 
hakkımız; ama, bu meseleyi ona getirmeyin; üniversite bundan çok farklıdır. Yozgat'a mı kuracak
sınız, Çorum'a mı kuracaksınız, tespit edersiniz; bir kompleks halinde, her şeyini yaparsınız, ona 
göre teşviklerini verirsiniz, hocalarını getirirsiniz, kurarsınız. Bunların örnekleri vardır Avrupa'da 
da, Amerika'da da; en geri kalmış bölgelerde, en iyi üniversiteler vardır bazen. Yalnız, bu yaptığı
mız şey, inanın, zaten dejenere olmuş üniversiteleri daha da dejenere etmektir. Bırakın talebeleri, 
hocalar diyemez, ben şu üniversitenin hocasıyım diye. Onun için, arkadaşlar, gelin kötülük yapma
yalım. Eğer, üniversiteye ihtiyacımız varsa -önce, dediğim gibi- Işık Üniversitesinin parası hazır; 
vakıf, senelerdir, feyziye mektepleri adı altında hizmet veriyor. Türkiye Sağlık Tedavi Vakfının 
hastanesi var bugün, Fatih Üniversitesinin her şeyi hazır; tıp fakültesini kuracaklar; para da istemi
yorlar; gelin onu kuralım. İşte, koca işadamı Sabancı,arkasında, Sabancı Üniversitesini kuralım. 
Ha, yine Yozgat'a da kuralım, Çorum'a da; ama, bu şekilde olmaz... 
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MAHMUT-ORHON (Yozgat) - Yozgat'a kurulacak üniversite için her şey hazır, parası da ha

zır; devletten bir kuruş istemiyoruz. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bu şekilde, kötülük yaparsınız Yozgatlılara, Çorumlulara, 

Bingöllülere, Muşlulara... O çocukları oraya çakarsınız, o çocukların önünü kesersiniz; ama, gidip 
"biz size üniversite kurduk" dersiniz... 

Onun için, son olarak şunu söylüyorum: Üniversite, şaka değil. Efendim, su işleri, köy işleri, 
buna benzemez; üniversitenin altyapısı tamamen başkadır. Bu, birikim ister; bu birikimi yapalım 
ve üniversitelerimizi yaygınlaştıralım. Yoksa, seçim hesaplarını buna sokarsak, Türkiye'ye, kendi 
şehirlerimize en büyük kötülüğü yapmış oluruz. 

Saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Gül, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan, Sayın Başol; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
HALÎL BAŞOL (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tek

lif üzerinde, muhalefette olan arkadaşlarımızın, daha doğrusu teklife muhalif olan arkadaşlarımızın 
beyanlarını dinliyoruz; her maddede aynı şeyler tekrarlanıyor: "Üniversiteler zaten bakımsızdır, za
ten kaynakları yoktur, yeni üniversite kurmayalım, eskilerini ıslah edelim." 

Halbuki, görüştüğümüz 6 ncı maddeye bir bakalım: "2809 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 
(g) bendi, 'Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Karaisalı Meslek Yüksekokulu ile Aladağ Meslek 
Yüksekokulundan;' şeklinde yeniden düzenlenmiştir." Maddeler üzerinde konuşanların hiçbirisi şu 
konuya değinmedi. 

Bizim Meclis görüşmelerimizin en zayıf tarafı burası; engellemek için gereken her şeyi 
yapıyoruz; ama, katkıda bulunmak için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben, bunu söylemek için buraya 
çıktım. 

Bu madde yerinde bir maddedir, kabulünü diliyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başol, teşekkür ediyorum efendim. 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Kişisel söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ben 10 uncu sıraya kaydedeyim, sıra gelirse, zatı âlinize söz vereyim efendim. 
Sayın Erbaz, söz talebiniz var; vaz mı geçtiniz? 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Sayın Erbaz, bize göre 6 ncı maddede söz talebiniz var. Komisyon üyesi değil

siniz, değil mi efendim? 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) - Hayır. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
Çünkü, komisyon üyesi arkadaşlarımızın muhalefet şerhi yoksa, lütfen, şahsı adına söz 

talebinde bulunmasınlar. 
M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) - Sayın Başkanım, 6 ncı maddede benim de söz talebim var

dı. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... 
Efendim, çok özür diliyorum; daha önce Sayın Mustafa Kalemli vardı, üzeri çizilmiş, yerine 

siz yazılmışsınız; yani, Sayın Erbaz'dan önce sizin söz talebiniz var. Sayın Erbaz da kürsüye çıktı, 
ne yapalım? 

- 3 1 5 -



T.B.M.M. B:138 İ l . 7 . 1 9 9 5 » 0 : 4 
RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Bundan sonraki maddede konuşma hakkım olsun. 
BAŞKAN - Peki efendim; teşekkür ediyorum. 
Buyurun, Sayın Erbaz. 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemizde, bazı şehirlerde yeni 
kurulacak olan üniversitelerle ilgili teklif üzerinde şahsım adına söz aldım; her şeyden önce, hep
inizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, burada, üniversite açılması için tadat edilmiş olan illere bak
tığımız zaman, bu illerin büyük çoğunluğunun, şimdiye kadar yavrularını büyük şehirlere gönder
mek mecburiyetinde kalan Orta Anadolu'nun hakikaten çok cefakâr, vefakâr ve geri kalmış yöreleri 
olduğunu görürsünüz. Bir Yozgat, bir Kırşehir, bir Çankırı, bir Çorum, bir Kastamonu, bir Nev
şehir, bir Uşak üniversitelerinin kurulacak olması ve bunların kurulmasına katkıda bulunacak ar
kadaşların, hakikaten bu şehirlerin yavrularına ne kadar büyük bir hizmet vermiş olacaklarını, an
cak o yörenin insanları bilir ve kendilerine, ben, onlar adına teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bazı şeyler söyleniyor; üniversitenin altyapısı yok, üniversite ilk defa 
şöyle yapılmalıdır diye. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi açıldığı zaman, o zaman lisede öğret
menlik yapanların büyük çoğunluğu derhal üniversitelere getirildi ve bugün, Türkiye'nin hakikat
en iftihar edeceği üniversitelerin temelleri böyle atıldı. Türkiye'de, ciddî manada bu potansiyel var
dır. Bir akademik kariyerle, bazı insanların isimlerinin başına titr olarak doktor, doçent, profesör 
yazmak mesele değil. Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışan; ama, hiçbir titr sahibi ol
madığı halde, piyasada da, üniversitelerde de rahatlıkla ders alabilecek ve ders verebilecek mana
da kendini yetiştirmiş ve yine bu üniversitelerden yetişmiş, çok sayıda, üniversite mezunu in
sanımız vardır. 

, Arkadaşlarımın, bir noktaya daha dikkatini çekmek istiyorum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
ilk açıldığında, Büyük Millet Meclisinin benzin istasyonunun yanındaki 3 tane barakada öğretime 
başladı; ama, bugün, dünya çapında saygın bir üniversite haline dönüştü. Bizim memleketimizde 
de bir üniversite açılması çalışması, sadece bugün, bu noktada ortaya gelmiş değildir. Biz, bu sene, 
Yozgat Lisesinin 100 üncü kuruluş yıldönümünü kutladık. Türkiye'nin birçok şehrinde lise yokken 
bile, Yozgat Lisesine, çevre vilayetlerden çok sayıda insan geldi; ama^ ondan sonra, İç Anadoluda, 
bu geri kalmış yörelerde eğitime gerekli önem verilmediği için, üniversiteler, bilhassa Türkiye'nin 
3 büyük şehrinde temerküz ettirildi. Aslında, bu şekilde nüfus artışına vesile olan, üniversite gibi, 
fabrika gibi yerlerin, mutlaka, Anadolu'nun diğer şehirlerine de kurulması lazım gelirken buralar
da yoğunlaştırılmasının da, bugün, Türkiye'nin büyük şehirlerinin bir problemi olduğunu bilmek 
lazım. Eğer, biz, o zamanlar, bu üniversitelerin bir kısmını, bu şekilde, Ankara'ya yakın şehirlerin 
bazılarına dağıtabilseydik, inanır mısınız, evlatlarını büyük şehirlerde okutma imkânına sahip ola
mayan, bu yörelerin fakir, vefakâr birçok insanı, belki, bugün, çocuklarının ellerine istikbalini ver
miş bir ailenin mutluluğunu yaşarlardı. 

Bir konu daha var değerli milletvekilleri; bunu da söylemeden geçemiyorum: Aslında, üniver
site açılıp açılmaması meselesini, orada okuyan insanların, gelecekte, devlet dairesinde bir işe yer
leştirilmesi gibi düşünmek çok yanlıştır. Şunu, herkes, rahatlıkla bilmelidir ki, üniversite öğrenimi, 
orada yetişen insanlara, mutlaka, devlet dairesinde bir görev verilecek, bu insanlar, orada istihdam 
edilecek manasım taşımaz; burasi, bir anahtardır. Bazı branşlarda olduğu gibi, üniversiteden yetiş
miş olan insanların çokluğu, Türkiye'de birçok problemin halline vesile olabilir. 

Bugün, hakikaten, ziraat mühendisleri işsizdir, 15 bin ziraat mühendisi boş gezmektedir; ama, 
bu, yapılmış olan işin yanlışlığındandır. Biz, eğer, ziraat mühendislerine, piyasada iş yapabilecek
leri bir imkân verirsek, o insanlar da kurtulacaktır. 
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Dolayısıyla, bu yörelerimizde açılacak olan üniversitelerimizden hiç kimse rahatsızlık duy

masın; bu üniversiteler, bu memleketin hayrına olacaktır. 

Bu duygularla, hepinizi, saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Erbaz, teşekkür ediyorum. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Madde ile ilgili önerge yok. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza ... (ANAP sıralarından "yoklama istedik" sesleri) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Oylamadan önce yoklama talebimiz var Sayın Baş

kan... 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Biz ne yapıyoruz ki?!. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, niye kızıyorsunuz?.. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Niye kızıyorsunuz; bu, bizim en tabiî hakkımız? 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Ne yapıyoruz ki biz?!. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yoklama istediğimizi söylüyoruz; niye kızıyor
sunuz?.. 

BAŞKAN - Efendim, biz ne yapıyoruz ki?!. Müsaade buyurun... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Yoklama talebimizi daha önceden ilettik... 
BAŞKAN - Sayın Zaimoğlu, müsaade buyurun... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Yoklama istediğimizi söylüyorum... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... İfademe imkân vermiyorsunuz ki... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, en tabiî hakkımızı kullanıyoruz. 
BAŞKAN - Her zaman uyguladığımız ifade tarzımız şudur... (ANAP sıralarından "Divan ek

sik" sesleri) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Divan eksik Sayın Başkan; Divan boş olduğuna göre, 

görüşmeleri durdurun. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun; yoklamaya geçmedik... 
İfade olarak, ya "Sayın milletvekilleri, şimdi maddeyi oylayacağım; ancak, verilmiş bir yok

lama talebi vardır" diyoruz ya da "karar yetersayısının aranması istenmiştir" diyoruz. Müsaade 
buyurmuyorsunuz ki... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, kâtip üye yok; kâtip üye olmadığına göre, 
çalışmaya devam edemezsiniz. 

BAŞKAN - Efendim, ben ne söyleyeceğimi kâtipten sormam ki... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, böyle diyemezsiniz; çünkü, kâtip üye 

yok; kâtip olmadan oturumu yönetemezsiniz. 

HI.-YOKLAMA 
BAŞKAN --Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddenin oylamasından önce, yoklama talep eden bir 

önerge vardır; okutacağım, sayın imza sahiplerinin salonda bulunup bulunmadıklarını 
arayacağım... * 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, eğer, tereddüt varsa yoklama olur.; 10 kişi istedi 
diye yoklama mı olacak efendim?!. 
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BAŞKAN - Sayın Topçu, müsaade eder misiniz... 58 inci madde gayet açık; birleşimin 

açılışında, tereddüt varsa Başkan yoklama yapar; ama, bir yoklama talebi varsa, Başkan, bunu yer
ine getirmek mecburiyetindedir... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, müteaddit kereler bunun uygulamasının örnekleri 
var. 

BAŞKAN - Olur mu efendim; ben arzu ediyor muyum; olur mu... 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin görüşmelerinde toplantı yetersayısı 
bulunmamaktadır. Yoklama yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, önergede imzası bulunan milletvekillerini araya
cağım. 

Rasim Zaimoğlu?.. Burada 
Süleyman Hatinoğlu?.: Burada 
Nabi Poyraz?.. Burada 

Şükrü Yürür?.. Burada 

Salih Ergün?.. Burada. 
Halil Orhan Ergüder?.. Burada 
Edip Safder Gaydalı?.. Burada 
Mustafa Parlak?.. Burada 

Ahmet Kabil?.. Burada 
Haşan Basri Eler?.. Burada 
M. Rauf Ertekin?.. Burada 
Osman Sevimli?.. Burada 

Sayın milletvekilleri, yeteri sayıda imza bulunmakta ve imza sahipleri de Genel Kurulda hazır 
bulunmaktadırlar. Şimdi, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Sayın Başkan, yoklama sırasında gönderilen pusulaların, tek 
tek okunmasını istiyoruz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, sonradan gelen pusulalar sırayla alenen okunarak, 

o üyenin burada olup olmadığının aranmasını arzu ediyoruz. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum; geçmişte öyle birıuygulama yapmadık. 

Sayın üyeler, seçim bölgesini yazıyor, ismini yazıyor, imzasını atıyor. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Zatı âliniz, şimdiye kadar neredeydi? (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Bana mı dedin? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Evet. 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Kahvede mi oturuyorsun sen Mecliste mi oturuyorsun... 
BAŞKAN - Sayın Yürür... Sayın Yürür... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)- Sen Bakanlık yaptın. Niye o zaman üniversite kurdur

madın? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Ben Bakandım, Bakanlığı da terbiyemle yaptım. ( DYP ve ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Yürür... 

Sayın Mahramlı... 

Sayın Yürür... 

İdare amirleri, gecenin bu saatinde... Rica ediyorum... 

Sayar mısınız... 
AHMET KABÎL (Rize)- Oku o kâğıtları Sayın Başkan, o kâğıtlardaki imzalar sahtedir. Okun

sun onlar göreceksiniz... 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa)-Ulan siz mi karar vereceksiniz be! 

BAŞKAN - Sayın Üretmen... Sayın Üretmen... Otur... 

KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) - Bize inanmıyorsanız gelin buraya. 

AHMET KABİL (Rize) - Okunsun kâğıtlar; niye okunmuyor? 

BAŞKAN - Sayın Kabil... 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) - Terbiyesizlik yapmayın oradan...(ANAP 

sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Üretmen... Sayın Üretmen, rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yok. 
22.35'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.21 
• . " • • • • • • • . . . • . . . . % 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.38 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. -. BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 138 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

III-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, talep üzerine yoklama yapmış ve toplantı yetersayısının bu

lunmadığını tespit etmiştik; bu kerre, yeniden ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız, maalesef yoktur. 
Evet, epeyce acı... Halbuki, bu üniversiteler kanunu tasarısını bitirmek istiyorduk... 
Alman karar gereğince, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerini yapmak için, 12 

Temmuz 1995 Çarşamba günü saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.00 
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

• . ' / . - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/6540) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 

Saygılarımla. 

Gazi Barut 
Malatya 

Kayısı üretim merkezi olan İlimizde sosyal tesisleri ile alt yapısının tamamı, 48 000 m2'lik ka
palı alanın da yüzde 80'i tamamlanan ve yıkılmaya terk edilen "Malatya Vagon Onarım Fabrikası
nın" kayısı entegre tesisi olarak kullanılmasını düşünüyor musunuz? 

' T.C. , 
Başbakanlık 3.7.1995 

Hazine Müsteşarlığı 
Sayı: B.02.I.HM.0.KİT.03.01.52320/27841 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Devlet Bakanlığının 16.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01388 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ekinde yeralan, Malatya Milletvekili Gazi Barut'un 

7/6540 sayılı soru önergesi ile ilgili olarak, T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden alınan 
yazıda; tamamlanmamış durumda bulunan Malatya Yolcu ve Yük Vagonları Onanm Fabrikasının 
ülkemiz ekonomisine kazandırılması amacıyla kuruluşça iki kez Yap-İşlet-Devret Modeli ile deği
şik amaçlı kullanımlara yönelik olarak ihaleye çıkıldığı ve sonuç alınamadığı, ayrıca söz konusu 
fabrikanın, mevcut tesisleri ile birlikte tüm alanlarının değerlendirilmesi amacıyla ihale yolu ile sa
tışına karar verildiği ve 3.5.1995 tarihinde yapılan bu son ihalenin de sonuçsuz kaldığı belirtilmek
tedir. 

Anılan fabrikanın "Kayısı Entegre Tesisi" olarak kullanılması fikri daha önce gündeme geldi
ği ve bu konuda Malatya Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ile değişik zamanlarda çeşitli görüş
melerde bulunulduğu ve bu konuda kendilerinden veya yatırımcılardan bir talep gelmediği belirtil
mektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

. Devlet Bakanı 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Tekirdağ Spor Salonu ihalesine ilişkin Başba

kandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6806) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 22.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış,' bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 10 600 000 000 keşif bedelli Tekirdağ 1500 Kş. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. • 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01970 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.O.-10.00.02-7/6806-
14253/51461 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6806 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkî nları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

' Devlet Bakanı 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'tun, İstanbul Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu 

ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6807) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 22.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon döneminizde birçok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 9 500 000 000 keşif bedelli İstanbul Burhan Felek Kap. Yz. Hv. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. \ 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.0Ö6.0/2-01971 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6807-
14254/51462 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6807 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi Ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İstanbul Burhan Felek Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6808) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 22.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı; 6 000 000 000 keşif bedelli İstanbul Burhan Felek İnş. ihalesi. 

Sorul . Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya-
pılmiş ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
• •' T . C ' 

Devlet Bakanlığı 5.7.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/2-01978 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6808-
14255/51463 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6806 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. , 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İçel Silifke Spor Salonu ihalesine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6810) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
- Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 22.5.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 350 000 000 keşif bedelli İçel Silifke Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. • •. 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01981 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6810-
14257/51465 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6810 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialannda ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru,önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştin 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
6. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Tokat Reşadiye Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6811) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

, Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 22.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 10 600 000 000 keşif bedelli Tokat Reşadiye Kş. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Som 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01982 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/681T-

14258/51466 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6811 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İzmir Atatürk Stadyumu Tribün ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6816) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 23.5.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı •: 3 548 521 000 keşif bedelli İzmir Atatürk Stadı Tribün İhalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6816-
14279/51506 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6816 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekillinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99*ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Ataköy Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6817) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 23.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 10 600 000 000 keşif bedelli istanbul Ataköy 1500 Kş. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? işin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (iş hangi aşamadadır.) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

• T.C. 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0-10.00.02-7/6817-
14280/51507 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6817 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

içtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialannda ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Elazığ Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6818) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 23.5.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
istanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 17 000 000 000 keşif bedelli Elazığ Kap. Yz. Hv. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? -

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

'• T.C. 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01995 N 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6818-
14281/51508 sayılı yazısı. . 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6818 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kütahya Emet Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6819) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 23.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bîr çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 4 350 000 000 keşif bedelli Kütahya Emet Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
TC. 

Devlet Bakanlığı 5.7.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/2-01967 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6819-

14282/51509 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6819 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde birçok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz.ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır, 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

11. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Çakmaksath Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6820) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 23.5.1995 

Saygılarımla. 
. Halit Dumankaya 

İstanbul 

- 3 3 0 -



T.B.M.M. B:138 11 .7 .1995 0 : 5 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 80 000 000 000 keşif bedelli İstanbul Çakmaksatlı Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 5.7.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/2-01966 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6820-
14283/51510 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6820 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya Önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. , 

Yukarıda belirtilen sebeplerle,, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bursa Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6821) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim, r 23.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ye usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 48 000 000 000 keşif bedelli Bursa Kp. Yz. Hv. İhalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir? İhale tarihinde 
ne kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

..' T.C. '• v 
Devlet Bakanlığı 5.7.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01965 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/6821-
14284/51511 sayılı yazısı, 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6821 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

13.- Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Zonguldak-Gelik'te oturan yoksul bir vatandaşa 
tahakkuk ettirilen Bağ-Kur borcuna ilişkin sorusu ve Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Ha
lis'in yazılı cevabı (7/6863) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aydın Güven Gürkan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini saygıyla arz ederim. 26.5.1995 
Doç. Dr. Abdullah Gül 

Kayseri 
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Soru : Zonguldak, Gelik ilçesinde mukim Sn. Sadiye Biber kullanılmış eski eşyaları toplayıp 
satarak hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Ancak, yakın bir zamanda Bağ-Kur'lu yapıldığını 
ve toplam 12 milyon liralık bir meblağın kendisine tahakkuk ettirildiğini belirtmiştir. Toplam ser
mayesi 3 milyon bile etmeyen bu vatandaşımızın hakkında yapılan işlemin düzeltilmesi ve mağdu
riyetinin giderilmesi için nasıl bir işlem yapılması gerekmektedir? Bu konuda gerekli talimatları 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.7.1995 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 13.0.SGK-0-13-00-01/6219/019876 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 9.6.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6863-14342/51620 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül tarafından hazırlanan, Zonguldak İli Gelik İlçesinde oturan 

yoksul bir vatandaşa tahakkuk ettirilen Bağ-Kur borcuna ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca 
incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun 24 üncü maddesinin "Sigortalı sayılanlar" başlıklı ikinci fıkrasında; 

"Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsa
mı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan; 

a) Esnaf ve sanatkârlar, tüccar, sanayici ve borsa ajan ve acentaları, mimar ve mühendisler, si
gorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi tica
rî kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükelle
fi olanlar, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşlanna 
usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar... Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar." 

Hükmü yer almaktadır. 
Aynı Kanunun 25 inci maddesinde ise; "24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan gelir 

vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, ...itibaren kendiliğinden bu Kanuna 
göre sigortalı sayılırlar." denilmektedir. 

Önergeye konu olan Şadiye Biber'in tuhafiyecilik mesleğinden dolayı Zonguldak Karaelmas 
Vergi Dairesinde GG/4421 hesap numarasıyla götürü usulde vergi mükellefi olması nedeniyle, 
Bağ-Kur Zonguldak İl Müdürlüğünce 20.4.1982 tarihi itibariyle 760 735 638 bağ-numarası ile ka
yıt ve tescili yapılmıştır. 

Öte yandan, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında sigortalı olanların, aylık prim borçları
nı, ilgili ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmekte, süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen prim 
borçlarına, sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk ay için % 10 ve takipeden her ay için % 5 gecik
me zammı uygulanmaktadır. 

Bü nedenle, vergi dairesi kayıtlarına göre, 31.12.1983 tarihinde sigortalılığı sona eren ve 
1.1.1990 tarihinde yeniden sigortalılığı başlayan ve halen devam eden adıgeçen sigortalının 
30.6.1995 tarihi itibariyle Kuruma 13 168 685 lira prim, 15 663 927 lira da gecikme zammı olmak 
üzere 28 832 612 lira toplam borcu bulunmaktadır. 

- 3 3 3 -



T.B.M.iyi. B:138 11.7.1995 0 : 5 

Bağ-Kur'a prim ve gecikme zammı borcu bulunan sigortalılara bu borçlarını 10 taksitte ödeme 
imkânı sağlanmış olup, bu husus Bağ-Kur Zonguldak İl Müdürlüğünce adı geçene bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 

ZiyâHalis 
Çalışma ve Sosyal 

. Güvenlik Bakanı 

14. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Samsun Hava Limanına iniş yapamayan bir 
uçağa Merzifon 5 Ana Jet Üssüne iniş izni verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet Gö'lhan'ın yazılı cevabı (7/7002) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

YDH Genel Başkanı Cem Boyner, eşi ve arkadaşlarının bulunduğu Türkkuşuna ait uçak Sam
sun Hava Limanına hava muhalefetinden dolayı iniş yapmayınca Merzifon 5 ana jet üssüne in-
mekisteği red edilip uçak kapalı olan Tokat Hava alanına yönlendirilmiştir. 

- İnsanların hayatlarının söz konusu olduğu böylesine bir durumda bu uçağa Merzifon'a iniş 
izni verilmeyişinin gerekçeleri nelerdir? 

\ - Bu insanlar bu ülkenin vatandaşları değil midir? Ordunun da bir görevi vatandaşların hizme
tinde olmak değil midir? 

- B u konuda bir soruşturma başlatacak mısınız? 

- Gelecekte benzer durumların tekrarlanmaması için ne gibi tedbirler almayı düşünmektesi
niz? 

, ' • ' T.C. . : • ' ' . • ' • • • 

Millî Savunma Bakanlığı , 6.7.1995 
Ankara 

Kanun: 1995/607-AÖ: 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Mecüsi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk.lığının 13 Haziran 1995 tarihli ve Kan.Kar.Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7002-14506/51992 sayılı yazısı. . 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve İlgi ile cevaplandırılması istenilen 
"Samsun Hava Limanına iniş yapamayan bir uçağa Merzifon 5 inci Ana Jet Üssüne iniş izni veril
mediği iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı Tarafından Verilen "Samsun Hava Limanına İniş Yapa
mayan Bir Uçağa Merzifon 5 inci Ana Jet Üssüne İniş İzni Verilmediği İddiasına İlişkin" Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabı 

1. Bilindiği üzere; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu gereğince, Türk Silahlı kuvvet
lerine ait 40 adet Havaâlanı/Heliport sivil havacılık işletmelerinin yararlanmasına açılmış olup, söz 
konusu yararlanmaya ilişkin esaslar ise Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında 
16 Kasım 1986 tarihinde imzalanmış olan protokol ile belirlenmiş bulunmaktadır. 

2. Anılan protokol uyarınca, herhangi bir sivil havacılık kuruluşunun askerî bir meydandan 
yararlanmayı planlaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla ilgili Kuvvet Komutanlığından 
izin alması gerekmektedir. Ancak bu izin alma koşulu, çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek 
Emercensi (olağanüstü/kritik durum) durumlarda söz konusu olmamaktadır. 

3. Soru önergesinde belirtilen konunun ayrıntılı olarak incelenmesi sonucunda; olayın aşağı
daki şekilde cereyan ettiği belirlenmiştir. 

a) Olay günü, önergede söz edilen uçak, Samsun Hava Alanına gerekli alçalmayı yapmış, an
cak hava koşulları uygun olmadığından inememiştir. Uçak pilotu pas geçişi takiben Merzifon Uçuş 
Kulesi ile temas kurarak, "Herhangi bir Emercensi dekleresinde bulunmadan" iniş izni talep etmiş
tir. Normal olarak, Merzifon 5 inci Ana Jet Üssü ilgilileri konuya ilişkin protokol gereği, uçak pi
lotuna kendilerinin meydana uçuş izni olmadığını belirtmişlerdir. Uçak pilotu (Mustafa Bozer) ile 
yapılan görüşmede; kendisinin bu kuralı bildiğini, bu nedenle Merzifon uçuş kulesi ile konuştuk
tan sonra frekans değiştirerek tekrar Samsun'a bir alçalma daha yaptığını, ancak hava muhalefeti 
nedeniyle inemediğini, bunun üzerine uçaktaki zevatın pilota uçağı "kara yoluna indirmesi" için ta
lepte bulunduğunu, kendisinin ise böyle bir şeyin söz konusu dahi olamayacağını bildirerek, kendi 
kararıyla Tokat Meydanına yöneldiğini, (Merzifon Uçuş Kulesinin Tokat'a gitmesi için bir talimat 
vermediğini) ve Tokat Meydanına indiğini ifade etmiştir. 

b) İniş izni verilmemesi olayı, uçak pilotunun herhangi bir Emercensi durum konusunda (me
teorolojik durum dahil) Merzifon Uçuş Kulesine bildirimde bulunmamasından kaynaklanmakta 
olup; uçağın yedek meydanı, pilot tarafından Esenboğa Meydanı olarak seçilmesine rağmen, böy
le bir bildirimde bulunulması halinde, Merzifon 5 inci Ana Jet Üssüne iniş izninin verilmesi elbet
te ki mümkün olabilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

15. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kimya mühendislerine öğretmenlik hakkı tanınıp ta
nınmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/7022) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 8.6.1995 

Zeki Ünal 
Karaman 

Kimya mühendisi olup 5 yıldır iş aradığını söyleyen ve bu arada Pedagojik Formasyon öğret
menlik belgesini alan Sema Durna, daha düşük puanla ÖSYM'yi kazanıp Kimyagerlik bölümün
den mezun olanlara öğretmenlik hakkı verildiği halde kendilerine böyle bir hakkın verilmediğini 
beyan etmektedir. . .. , 
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Sorum şudur: 
Beyan doğruysa, yalnız bir kişiyi değil tüm kimya mühendislerini ilgilendiren böyle bir hak

sızlığın giderilmesi konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10.7.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1837 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 13.6.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/7022-14545/52130 sayılı ya
zısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Kimya mühendislerine öğretmenlik hakkı tanınıp 
tanınmayacağına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi, öğretmenliği özel bir ihtisas 
mesleği olarak tanımlarken aynı Kanunun 45 inci maddesi de "öğretmenler, öğretmen yetiştiren 
yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumların
dan mezun olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir" şeklindedir. 

Buna göre; genel liselerimizdeki "Kimya" dersi ile meslek liselerimizin "Kimya, Petro Kim
ya" bölümlerinin meslek ve uygulamalı dersleri öğretmenliğine fakültelerin; 

1. Kimya öğretmenliği bölümü 

2. Kimya bölümü 

mezunları atanabilmektedir. 
Kimya Mühendisliği, öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan bir bölüm olmadığından, mezun

ların öğretmen olarak istihdam edilmeleri mümkün olamamaktadır. 

Arz ederim. 
, , Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini 
ve halkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddia
sıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/25) 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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--• GENEL GÖRÜŞME VE-MECLİS ARAŞTIRMASI ; 

. <• • YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken todbirleri belirlemek, amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

197. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 9 arkadaşının, Van Gölünün su seviye
sinde meydana gelen yükselmenin nedeninin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER 

1. — 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 Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, İ/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) . 

23 — 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 : 6.7J992) 

3. — 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) 

4. — 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 s 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — 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) 

6. — 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 7. — 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 Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı'vo İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Sonışturrnası Açılmasına 

„ 3 — 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. ~ Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı .\ 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

1 1 . — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31,12.1993) 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ye Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına, İlişkin önergesi ye Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16.— Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

18, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayıh 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar* 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
iddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1,3,1995) 

X 20. — 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) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve iç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) ' 

22. — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — 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) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail 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) 

25. — 11 idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 

• . , — 5 — • • 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi*Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
üe Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

29, — Mİllî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 -Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve KöyişierTı ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861 ve 861'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.6.1995; 
3.7.1995) 

(Birinci Görüşme 29.6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 
31. -~ Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet

vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem vŞemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun iıle 78 ve 190 Saydı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

X 32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M, Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcam, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatiıf Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpıııaıiar ve 6 Arkadaşının, BanikaÜardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

33. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu,Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

34, — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanhfc Teşkilatı Hakkında Kanım 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanım ile 190 Sayılı Ge-
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nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

35. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

36, — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 37*— 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) • • , 

38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan, ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

39. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Saydı Kanun-Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

40. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

41. —Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 
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42. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

43. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

44.— 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) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

46. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğİu'nunj 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Halkkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele 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) 

49. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun,,Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (İ/396) (S, Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 

50, — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
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5L, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti. Grup 
Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayıh Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

53. — 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 Sayıh İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

54. — 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) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585). (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

56. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa MiUetveküi Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci 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) 

57. — 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^.1993) 

58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki* 
Iatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

- 59. — 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 
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Hükmünde Kararname ve.Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı * 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 60. — 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) 

61. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 62.— Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış »Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (S* Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

63> — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı 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) 

64. — Çocuk Mahlcemelerinin 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) 

65. — Türküye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi'Hakkında'Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

66. — Çeşitli Kanun ve Kanım Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında Kanun Tasarısı vo Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

67. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ye 3670 Sayılı Milli 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) (Sj-'Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

68. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'm, 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) 

69. — 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 Rapora (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Teyfifc 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-
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pılmasma İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

71a — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi vo Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletveküi Turhan Ta
yan'm, 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) 

73. __ Trabzon Milletvekili Kemalettra Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli vo 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 : İ.6.1992) 

74. _ 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) 

75a — Kars Milletveküi Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

.76. — Denizli 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 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 2U9.1992) 

77< — 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) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, 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) (St Sayısı : 137) (Dağıtma 
taıihi : 21.94992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (St Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi .Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9,1992)' 

8 1 / — Edirne Milletvekili 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 tâ
rihi : 23.9.1992) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Daür Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekilli İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 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) • 

85. — Çorum Milletvekili Cemal vŞahin'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) ı , 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk 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 Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

88. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 
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90. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Demekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91. — 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) 

92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi ; 
19.11.1992) 

94. — 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. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

95. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Saydi 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

96. — 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) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

97. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

98. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
.1.1.1.1993) 

99. — 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 komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi,: 26,1.3993) 

100. —'.Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanım Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapora (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

101. —'Sımak' Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

102.— -Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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) 

103. — -Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı:, 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1612'Sayılı Yüksek Askerî'Şûranın.. 
Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sjgortaiar 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) 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 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) . , • • . . . ' 

107, —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 De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993) 

108„ — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
ilaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

109.— Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kânım Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
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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) 

110. - Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

111'. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2,9.1971 Tarih 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) 

112. — 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) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

114. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzımcu 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) 

115. — 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) 

116. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, 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) 

117. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

118. — 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) 

119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde Ince-
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lemelerde Bulunabilmeleri Halckmda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

121, — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

122 — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik 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) 

123.— Sivas Milletvekili 'Abdullatif Şenerl 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) 
124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 

Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

125. ~- Giresun Milletvekili Rasim Zairnoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî,Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

126* — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

, 128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) • . . , . . . . • ' 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
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X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

131. — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
Iekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

132. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar. Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

133. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

136. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Saydı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

138. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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141. —- 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

142, — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu-Raporu (1/655) (S. Sa
yısı: 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

l'43'ı — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

144. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145,— Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — İs Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi ;, 
23.3.1994) 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Karı 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili. Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

150. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçioi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151» '-— Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi .• 23.3.1994) 
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152. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dau-
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 

. önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
155. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 

Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında. Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet. 

i Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı ; 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

158.— Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma, ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

160. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve,Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
23.3.1994) 
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162. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

163. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

165. -—' Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

172. ~ İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi V 15.6.1994) 
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173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) . (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4. Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde. Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. ~ Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 
X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
^ Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 
X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski. Milletvekili 

Zübeyir Aydar'm; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tekliflerime Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı ; 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 186. -^ Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 187.— Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 191. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 192. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

•Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Büim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma. Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
X! 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta^ 
rihi : 28.11.1994) 
X 201'j — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-. 

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 
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206. — İstanbul Milletvekili Gürol Spylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S, Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

211.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-. 
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S: Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller Banhası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 
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215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (î/786) (S. Sayısı r 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi : 24.2.1995) 

217. — Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 

X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

219. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : T6.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında. Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
,ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
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38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması' Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
v"j İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısi: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) , 

230.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi .ve 
İçtüzüğün.38 inci Maddesline Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşımın, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısi ve Plan vo Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
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235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her. Yılın Mayıs Ayının 

İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mâhiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

238. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 

X 239. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1 /826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

243. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

— 27 — 



' KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

244.) — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve içişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı: 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) -

245. — Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801.) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

247. — Diyanet işleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

248. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

250. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak^ 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 
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253. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı ; 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

254. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Karnin Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

256. — Erzurum .Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

257. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

258. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523), (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1,6.1995) 

259. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

260. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine ilişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
cı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6,1995) 

262. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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263. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5,6.1995) 

264. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

265. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1,3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Tüı-k Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlıı'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 267.— Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
.Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

268. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin'doruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclîsi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rappru (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 269.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ye Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1995) 
X 270, — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma-
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sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13,6.1995) 

271. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

272. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
îçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve •Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma. tarihi : 
22.6.1995) 

273. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

274. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi înceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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