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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Rize İlinin sorunlarına; 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, güvenoylaması sırasında TBMM Genel Kurulunda ve ku

lislerinde meydana gelen müessif olaylara; 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, Çukurova'nın uluslararası havaalanı ihtiyacı ko
nusuna ilişkin gündemdışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam cevap verdi. 

İsviçre Parlamento Başkanı Birinci Yardımcısı, Letonya Parlamento Başkanı ve Azerbaycan 
Millî Meclis Başkanı ve beraberlerindeki parlamento heyetlerinin ülkemizi ziyaretlerine, 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin, vaki davet üzerine Rusya Federasyonuna yapacağı zi
yarete katılacak Parlamento heyetine, 

İlişkin TBMM Başkanlığı tezkereleri; 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Refah Partisinin Süleyman Mercümek ile ilişkisi
ni araştırmak üzere kurulan (10/63) esas numaralı Meclis-Araştırma Komisyonundan istifa ettiğine 
ilişkin önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

(10/63) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubu
na düşen 2 ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, gruplarınca aday gösterilen millet
vekilleri seçildiler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 

Türkiye-Fas 
Türkıye-Ukrayna Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 
Hükümetin yeni kurulmuş olması nedeniyle ve grupların da mutabakatıyla, Başkanlıkça, söz

lü soruların görüşülmesinin ertelendiği açıklandı. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmı

nın : 
1 inci sırasında bulunan ve daha önce hükümet yetkilileri hazır bulunmadığından görüşmeleri 

bir defa ertelenen, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf kesintile
rinin değerlendirilmesi konusundaki Meclis araştırması önergesinin (10/17), bu defa da hükümet 
yetkililerinin hazır bulunmamasına rağmen İçtüzük gereğince yapılan öngörüşmelerinden sonra, 
kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 

9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
2 nci sırasında bulunan (10/18) esas numaralı Meclis araştırması önergesi, hükümet yetkilile

ri hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelendi. 
Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay, İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'in kendisi

ne sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 
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Grupların eğilimleri de dikkate alınarak, 10 Temmuz 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te top

lanmak üzere, birleşime 17.26'da son verildi. 

Uluç Gürhan 
Başkanvekili 

Kâzım Üstüner Zeki Er gezen 
Burdur Bitlis 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. - GELEN KAĞITLAR 
10 .7 .1996 ÇARŞAMBA 
Genel Görüşme Önergesi 

1. - Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, ülkemizin öz kaynaklarının geliştiril
mesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.1996) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

10 Temmuz 1996 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Fatih ATAY (Aydın), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— • — • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini açıyorum; görüşmelere baş
lıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütünde kota konusuna ilişkin gündemdışı konuşma
sı ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı birinci söz, Demokratik Sol Parti Manisa Milletvekili Sayın Hasan 
Gülay'ın. 

Sayın Gülay, tütünde kota konusunda konuşacaklar; buyurun Sayın Gülay. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Gülay, süreniz 5 dakikadır. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsım adına, hepinize, içtenlikle saygılar sunu

yorum. 
Sayın Başkanımın da müsaadesini isteyerek, sözlerime, konuşma konumun dışında bir konuy

la başlamak istiyorum. 
Yüce Mecliste, güvenoylaması sırasında ve güvenoylaması sonrasında yaşanan olaylar beni 

gerçekten üzdü. Herkes, bir siyasal partiyi ve siyasal görüşü tutabilir. Bu, demokrasinin gereğidir; 
ama, herkesin, öncelikle demokrat olmayı bilmesi lazımdır. Burada olmanın temeli de, varlığı da 
budur. Hiçbir kimse-ben de dahil-demokrat olmama hakkına da sahip değildir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu, Yüce Meclisteki üçüncü konuşmam. Her üç 
konuşmamda da Türk tütüncülüğünü, Türk tütüncülüğünün içinde bulunduğu darboğazları, fiyat ve 
maliyet analizlerini gündeme getirmiştim. Gene, tütünde 3 sene önce konulan kotanın çözüm olma
dığını, esas çözümün, modern teknolojide olduğu gibi, standartta yattığını belirtmiştim. 

Standardın getirildiği bir yerde -tütün de dahil- üreticinin cebine daha fazla para girer ve üre
tici, alınterinin karşılığını da daha iyi alır. Ayrıca, bu konuda, o zamanki ilgili sayın bakanımdan 
cevaplaması istemimle, 3 adet de soru önergesi vermiştim. 

Bütün bunlar şunu gösteriyor: Türk tütüncülüğünde gerçekten büyük darboğazlar var, büyük 
sorunlar var. Bu sorunlar da direkt olarak üreticiye yansımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Manisa'nın Kula ilçesinde, eski Başbakan Sayın Mesut 
Yılmaz, 13.4.1996 tarihinde tütünde kotanın kalktığını, üreticinin, rahat rahat tütün dikebileceğini 
belirtmişti. Aradan iki ay geçti; tütünde kota devam ediyor. Üstelik, o zaman da tütün üreticileri, 
yeni fide dikimi hazırlıklarına başlamışlardı. Sayın eski Başbakanın bu sözlerine inanan tütün üre
ticileri daha fazla tütün dikimi yapmış, daha fazla tarla kiralamışlar; fakat, kotanın devam ettiğini 
gördüklerinden, hem şaşkın hem kızgın hem de ne yapacağını bilemez durumdadırlar. 

Değerli milletvekilleri, biz siyasiler, değerli bakanlar, cumhuriyet hükümetlerinin değerli baş
bakanları, halka doğrulan söyledikleri oranda, söylediklerini yerine getirdikleri oranda -tabirimi 
mazur görünüz- sözlerinin eri oldukları oranda, halkın karşısında saygınlık kazanırlar. Siyasetçi ol-
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manm temelinde de zaten bu vardır. Tütünde kotanın kalktığını söyleyen bir eski Sayın Başbakan 
ve kotanın devam ettiği bir tütün politikası... Bu, siyaset değildir, böyle politika bile olmaz. 

Ayrıca, bu söze inanan tütün üreticileri fazla tütün dikimleri yapmışlar ve fazla dikilen bu tü
tünün, 1996 yılı üretimi sonunda satın alınacak mıdır, alınmayacak mıdır; bunu bilemez durumda
dırlar. Ayrıca, 1996 yılı üretimi için, bazı tütün üreticilerine, hâlâ koçanları da verilmemiştir; dola
yısıyla, koçanlarını alamayan tütün üreticisi, Ziraat Bankasından kredi alamamaktadır. Bunlar ger
çektir. Bunun yanında, Tekelin 1996 yılı kota geri ödeme tazminatları da, talimat verildiği halde 
hâlâ ödenmemiştir. 

Buradan, bütün tütün üreticileri adına Sayın Bakana, Yüce Meclis adına da Sayın Başbakana 
açık açık soruyorum: 1996 yılı üretiminde kota var mıdır, yok mudur? Kota kalkmış mıdır, kalk
mamış mıdır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gülay, ek süreniz 1 dakikadır; lütfen, toparlayınız efendim. 
HASAN GÜLAY (Devamla) - Bunun cevabını beklemek, üreticinin hakkı; bu cevabı doğru 

olarak vermek de, ilgili Sayın Bakanın ve Hükümetin Sayın Başının görevidir. 
Sözlerime son verirken, Yüce Meclise ve Sayın Başkana içtenlikle saygılar sunarım. 
Sağ olun. (DSP sıralarından alkışlar) 
Ayrıca, 54 üncü Cumhuriyet Hükümetine de içtenlikle başarılar dilerim. (RP ve DSP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gülay. -
Konuşmayı yanıtlamak üzere, Sayın Bakanımız Nafiz Kurt söz istediler. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaş

larım; DSP Manisa Milletvekili Hasan Gülay Beyin, değerli arkadaşımın, gündemdışı konuşması
na, huzurlarınızda cevap vermek için bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, Sayın 
Gülay'a da, teşekkür ediyorum, tütün üreticisine, kota hakkında vereceğim müjdeleri, duyurma fır
satı verdiği için. 

1993 senesinde, yine, ben, Tekelden sorumlu Devlet Bakanıyken, tütünde, kota koyma mec
buriyeti hasıl olmuştu. Sayın Gülay'ın bir noktasına katılmak mümkün değil; çünkü, tütün mesele
si, o zaman darboğaza girmişti; 1993 mahsulü hariç, 500 milyon kilo stok tütün vardı; 1993 mah
sulünü de koyduğumuz zaman, 650 milyon kilo elimizde stok tütün oluyordu ki, bunun, o zaman
ki parayla değeri, 50 trilyona yakın bir bedeldi. Bu tütünlerin büyük bir kısmı, depolarda, bakım
sızlıktan dolayı çürümüş ve ihraç imkânını, sanayide kullanma imkânını kaybetmişti. Kota uygula
masına geçmeseydik, bu miktar, 700-800-900 milyon kilolara kadar birikecek ve bu tütünleri de
polama imkânımız dahi olmayacak, tütünün, köylünün elinde kalması tehlikesiyle karşı karşıya ka
lınacaktı. O zamanki hükümetimizde, bu cesur kararı aldık. 

Bakın, bu cesur kararın neticesinde, Türk tütüncülüğü nereden nereye geldi: Zamanında, bu 
Meclis kürsüsünden, 19 uncu Dönemdeki arkadaşlarıma da bunları defalarca izah ettim, anlattım; 
şimdi, değerli arkadaşım, yine bunları anlatma imkânını bana verdi. 100 milyon kilo tütünü yak
mak mecburiyetinde kaldık. Depolarda çürümüş tütünler... Tütün çürüdükten sonra onu bir yerde 
kullanmak, sokağa atsan dahi muhafaza etmek mümkün değil. Diğer kısmını da, yapmış olduğu
muz teşebbüsler neticesinde, ihraç imkânı bulduk. Bugün, Tekelimizin elinde, yalnız sigara sana
yiinde kullanılmak üzere, 107 milyon kilo tütün mevcut ki, o da stoktur. Bu stok, sigara sanayiin
de kullanılacaktır. 

Şimdi, kotayı kendiliğinden kaldırıyoruz. Değerli arkadaşım 54 üncü Hükümet Programının 
24 üncü sayfasına dikkat etseydi, bu Hükümet Programında kotayı kaldırdığımızı ilan ettiğimizi 
görecekti. Dedik ki: "Taban ve sulak araziler haricinde, üreticilerin ekdiği tütünlerin tamamı kabul 
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edilecek ve üreticilere, dikdikleri tütün alanı üzerinden ekim cüzdanı verilecektir." Yani, bu, kota
yı kaldırıyor. Şimdi, kararnameyi de, hemen bugün sevk ettim. Tütünü, ne halden ne hale getirdi
ğimizi görüyorsunuz; bunu, kota vasıtasıyla yaptık. Şimdi, tütünümüz, dünyada, ihraç edilen en iyi 
madde haline geldi. 1996 senesi sonuna kadar tütün ihracından alacağımız miktar 460 milyon do
lar. Tabiî, tütün, satıldığı anda da, bir anda ihracı mümkün değil; çok büyük miktarlar olduğu için, 
gemilerle dış ülkelere gittiği için, üç ay, dört ay, hatta bir sene zaman alıyor. 

Tütün üreticilerimiz müsterih olsunlar; kota kalkmıştır. Tekel, üreticinin beyanı üzerinden, 
kendisine, ne kadar kilo isterse koçanına yazdıracaktır. Bunun yanında da yalnız, taban ve sulak 
araziler hariç- izinsiz ekilen tütünler, yani 1996 mahsulü değil bu, sevgili arkadaşımın bu beyanı 
yanlış 1995 mahsulü, bu sene ekilen tütün gelecek sene alınacak ve bu mahsul de, tekrar, bir defa
ya mahsus olmak üzere affa girecek ve o tütün ekicilerimize de koçanları verilecektir. Koçan ver
me işlemi bitmiştir. Ben, vazifeye geldiğim günden, başladığım günden beri bunu takip ediyorum. 
Aynı zamanda, bu ay başında da, Ziraat Bankası, tütün üreticimize ikrazatı başlatacaktır. Tazmi
nattan dolayı gecikmiş, ödenmeyen paralar da, geçen hafta pazartesi gününden itibaren ödenmeye 
başlanmıştır. Bu hafta sonunda da, 4 trilyon lira tamamen ödenecektir. 

Tekrar, bana bu imkânı verdiği için değerli arkadaşıma teşekkür ediyorum ve Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan açıklamalarınız için. 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, medyadaki usulsüzlük iddialarına ilişkin gün-

demdışı konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci konuşma, Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Halit 

Dumankaya'nm. 
Sayın Dumankaya, medyadaki usulsüzlük iddiaları konusunda konuşacak. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
Süreniz 5 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Yeni kurulan, Sayın Erbakan ve Sayın Çiller ortaklığının da hayırlı olmasını Yüce Allah'tan 

diliyorum. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Hükümetinin... Hükümetinin... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Vallahi, Hükümet diyemiyorum; bir ortaklık olarak gö

rüyorum. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Hükümet!.. Hükümet!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şu hususu belirtmek istiyorum: 

'^en, her zaman söylemişimdir, yolsuzluk yapanların sayıları çok azdır; 64,5 milyon insanı, yolsuz-
k yapan 10 bin Y korkutmuştur. Öyle ki, bunlar, bir ahtapota benzer; basında adamları vardır, 

ıvasîler içerisinde, bürokraside, yeraltı ve yerüstü dünyasında adamları vardır. Bu yolsuzlukları 
kovalayan insanlar, bunların dişlerine takılmıştır ve bu yolsuzluk olaylarını kovalamaktan vazgeç
mişlerdir. 

Hatırlarsınız, 1992 yılında, burada, vergi yüzsüzlerinin affı çıkmıştı. Bu konuda, 70 bin kişiye 
mektup yazmıştım. 23 Temmuz 1992 tarihinde, bir basın toplantısı yapacağım sırada, hakkımda, 
Sayın Emin Çölaşan tarafından bir yazı yazıldı. Ne yapmam lazımdı bu yazı yazıldığında; ya bir 
gün görünmemem lazım -çünkü, bir günlük ömrü vardı- veyahut bunun üzerine gitmem gerekiyor
du. İşte, bir saat geçmeden, o zaman, bu kuruma bakan Sayın Ekrem Ceyhun ile yolsuzluklardan 
sorumlu Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'na bir faks çektim, dedim ki; "yazarın böyle bir 
iddiası vardır, bunu ihbar kabul edin, hakkımda araştırma, soruşturma başlatın." İstanbul'dan ev-
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rakları getirdim, Sayın Çölaşan'a bir faks çektim, dedim ki; "otuz senelik iş hayatım var, defterle
rim duruyor; size, İstanbul'da bir büro vereyim, istediğiniz elemanları vereyim, istediğiniz evrak
ları vereyim; ama, bunları sütununuzda yazınız; yazmazsanız, on gün sonra sizi mahkemeye vere
ceğim." Yazmadı; on gün sonra mahkemeye verdim, mahkûm ettirdim ve iddia ettiği her şeyi ona 
tekzip ettirdim. 

Vakıflar, o zaman, benim müracaatım üzerine, bir personeliyle ilgili soruşturma başlattı ve o 
personeli mahkemeye verdiler; mahkemede, o personel de beraat etti; ama, gelin görün ki, bu yol
suzlukların üzerine her gittiğimde, özellikle Tansu Çiller Hanımın üzerine gittiğimde, DYP Genel 
Merkezinden, basına bir iki defa böyle bildiriler dağıtıldı. Onları da mahkemeye verdim, muhake
me devam ediyor. 

Yine bu çark durmadı. Bir televizyon kanalında "Operasyon" adlı bir program düzenlendi. 
Geldi; içinde iki adet mahkeme kararı olan, 11 sayfalık bir dosya verdim. Detaylarını inceledim; 
ama, o, emri almıştı ve "yolsuzlukla uğraşan kişinin yolsuzlukları" diye bu fragman televizyondan 
verildi. Ben, bunu, mahkemeye verip durdurabilirdim, durdurmadım; halk bunu görsün dedim. Bu 
program yayınlanırken, olaya telefonla katıldım "bir dahaki hafta sizi çağıracağız, canlı yayına ça
ğıracağız" dediler, faksla teyit edildi. Ben, her ihtimale karşı, avukatımı, noteri aldım, aynı binaya 
gittim. 

Değerli arkadaşlarım, biz, noterle, avukatla alt katta bekliyoruz, üst kattan, Türk Milletine, o 
televizyon "Halit Dumankaya'ya bütün imkânları sağladık; ama gelmedi" dedi. Yanımda, oranın 
bir müdürü vardı, adam, yüzü kızararak yanımızdan ayrıldı. Tespiti yaptık, ilgiliyi mahkemeye ver
dik ve iki konuda, iki yayını hakkında da mahkeme kararı aldık, 55 milyar liralık dava açtık, bu de
vam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, zaman gidiyor, o bakımdan... 
s (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, 1 dakika... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, bu olay çok önemlidir, milletvekiline... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen tartışmayalım. Burada, her arkadaşımızın olayı önem

lidir. 1 dakika içinde lütfen toparlayınız. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, Rize'deyim; yine, o gruba 

yakın bir gazete "Bu sefer de, Emlak Bankasında ANAP vurgunu" diyor ve benim ismimi vererek, 
orada benim çok cüzi bir hissem olduğu; ama -her şeyin altına imza atacağım- aylık kirayı ödeme
diğimize dair başlık atıyor. 

Değerli arkadaşlarım, o gün, Rize'ye faksı getirttim, sonra, pazartesi günü bankanın yazısını 
aldım ye burada, kira, sabah saat 09.00'da ödenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, korkutarak, başka şeyler yaparak, benim bu davalardan, bu yolsuzlukla
rın üzerine gitmemden eğer medet umuyorlarsa, ben, bu konuda, canım bu tenden çıkmadığı müd
detçe bunların üzerine gideceğim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Teşekkür edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Ben mikrofonu hiç açmadım; lütfen, bu şekilde teşekkür edin. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Peki. 
...İsterlerse, her gün, çarşaf çarşaf ilan versinler, hiç çekinmeden, korkmadan, yılmadan bu ko

nunun üzerine gideceğim. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 
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3. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'in, İstanbul'da son günlerde gelişen olaylar ve İs

tanbul'un genel asayiş sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşmacı, Demokratik Sol Parti İstanbul Milletvekili Sayın 

Erdoğan Toprak'ın. İstanbul'da son günlerde gelişen olaylar ve İstanbul'un genel asayiş sorunları 
üzerinde konuşacak Sayın Toprak. 

Sayın Toprak, süreniz 5 dakikadır. (DSP sıralarından alkışlar) 
ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; haftalardır her cumartesi günü tekrarlanan bir 

hukuk devleti eksiğine dikkatlerinizi çekmek için, gündemdışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

İstanbul'da, Galatasaray Lisesi önünde, altmış haftadır, yakınları kaybolan aileler, tepkilerini 
ortaya koymak amacıyla oturma eylemi yapıyorlar. Kaybolan yakınlarının resimlerini taşımanın dı
şında hiçbir hareket yapmayan, slogan atmayan, pankart taşımayan, kırmızı karanfillerle oturarak 
tepkilerini dile getiren bu kişiler, yalnızca, kamuoyunun dikkatini, kaybolan yakınlarına çekmek is
tiyorlar; kayıplarının bulunmasına yardımcı olunmasını, devletten talep ediyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bir an düşünün; sizin çocuğunuz, bir gün, aniden kaybolsa ve tüm uğraş
larınıza karşın, kendisinden haber almasanız, tepkiniz ne olurdu; bir çaresizlik girdabı içerisinde 
kalmaz mıydınız? Kardeşinin, kocasının, eşinin, ülkenin güvenliğini sağlamakla yükümlü polisler 
tarafından gözaltına alındığına inanan siz olsaydınız, kaygı duymaz mıydınız? Ancak, aradan bir 
süre geçmiş, yakınlarınızdan bir ses. çıkmamış, tüm araştırmalar, sizi rahatlatacağına daha da çok 
endişelendirmiş; kardeşinizin, çocuğunuzun veya eşinizin izini tümüyle kaybetmişsiniz; ne olduğu, 
nerede olduğu bilinmiyor...Sizin başınıza böyle bir şey gelse, ne yapardınız? Sessizce kabullenip 
susar mıydınız; yoksa altmış haftadır kayıp çocuklarını arayan "Cumartesi anneleri" gibi mi davra
nırdınız; onlar gibi, sessiz; ama, onurlu bir arayış mücadelesi mi verirdiniz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Devleti, bir hukuk devletidir. Kuşkusuz, devletin 
güvenlik güçleri, suç işleyenleri takip edecek, yakalayacak ve yargıya intikal ettireceklerdir; ancak, 
devletin, hangi gerekçeyle olursa olsun gözaltına alınan insanları kaybetme hakkı var mıdır... Son 
yıllarda, devlet olarak, bu konuda, çok ciddî eksiklerimiz olmuştur. Türkiye'de, 1980-1990 döne
minde -on yılda- gözaltında kaybolduğu iddia edilenlerin sayısı 10 iken; 1990-1996 arasında -altı 
yılda- tam 370 kişi olduğu söylenmektedir. Bu iddialar ve verilen rakamların kesin olduğunu söy
lemiyorum. Araştırılması gereklidir; eğer, doğruysa gereği yapılmalıdır; değilse, bir an evvel, gü
venlik güçlerimizin töhmet altından çıkarılması ve devletin, itibarını zedeleyen bu iddialardan kur
tarılması gerekir. Bu iddialar, bizi, iç kamuoyunda olduğu gibi, dış dünyada da zor durumda bırak
maktadır. 

İşte, altmış haftadır İstanbul'da oturma eylemi yapan anne babaların isyanı, bu çaresizliği di
le getirmektedir. Bu isyan, demokratik bir haktır; yani, gösteri hakkı kullanılarak yapılmaktadır. 
Nitekim, 3 Eylül 1953'te yürürlük kazanan ve Türkiye'nin 18 Mayıs 1954'te onayladığı İnsan Hak
ları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 11 inci maddesinde de aynen şu ifade yer alır: 
"Herkes, güvenliği ihlal etmeyen toplantılara katılma hakkına sahiptir." 

Kayıp yakınlarının eylemi de, ta ki, polis müdahale edinceye kadar, kamu düzenini bozucu bir 
nitelik taşımıyordu. Oysa, son beş haftadır, polis 55 haftadır ses çıkarmadığı bu toplantılara müda
hale ediyor, her hafta, insanlar coplanıyor, kadınlar yerde sürükleniyor, polis araçlarına itiş kakış 
dolduruluyor. 

Bunlar, demokratik bir ülkeye yakışmayan görüntülerdir. Eğer, ortada suç varsa, polisin göre
vi, elbette bunu engellemektir; ama, devleti temsil eden polis, sokak ortasında, insanları, yaşlı, ka
dın, çocuk demeden, kan içinde bırakıncaya kadar coplarsa... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Toprak, 1 dakika içinde lütfen toparlayınız. 
ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - ...olaylara tepki gösteren sanatçılar, yazarlar, hatta olay

ları izleyen gazetecileri ve olay yerine çiçek bırakan gençleri hırpalayıp gözaltına alırsa, devletin 
saygınlığı zedelenir. 

Bu insanlara ve sorunlarına, Parlamento olarak sahip çıkmamız gerekmez mi? Bu ülkenin 
yurttaşları olarak, devletin onları dikkate alması gerekmez mi? Onlar, hiçbir anne ve babanın içine 
sindiremeyeceği bu olaya tepki gösteriyorlar. Eğer, biz, o tepkileri gözardı edçrsek ve güvenlik 
güçlerimiz, o insanların onurlarına yakışmayacak biçimde davranırsa, bu acılı tepkiyi başka yönle
re çekecek birtakım provokatörler çıkmaz mı ve bu masum talep çok farklı sonuçlara vardırılmaz 
mı? 

Bu insanların çocukları suçlu olabilir. Onların cezasını verecek olan, yargıdır. Devlete emanet 
edilen insanları, sanki bir polis devletinin keyfîliğini andıran, öldürme, ortadan kaldırma iddiaları
nı araştırmak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - Sayın Başkan, çok önemli bir konu... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Toprak. Biliyorum, bütün konular önemli; ama, süre

miz de önemli. Lütfen... 
ERDOĞAN TOPRAK-(Devamla) - Sayın Başkan, deminki arkadaşıma da hoşgörü gösterdi

niz... 
BAŞKAN - Lütfen... Açmadım mikrofonu... Lütfen... Lütfen, sözünüzü tamamlayın. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, asgarîsi 5 dakikadır, azamîsini siz tayin 

edersiniz. 
ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye... 
BAŞKAN - Lütfen... Konuşma biçiminde değil, Meclisi selamlama biçiminde... Lütfen, Sa

yın Toprak... 
ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - Tamam, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen... Sadece, Meclisi selamlama anlamında... Lütfen... 
ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - Dört sayfamı bıraktım, kapatıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden, 60 haftadır süren bu durumun ele alınmasını, daha fazla 

acı çekilmemesini, gerçeğin ortaya çıkarılarak devletin daha fazla yıpratılmamasını, konuya el at
masını rica ediyorum. Toplumun düzenini bozacak her türlü suça... 

BAŞKAN - Sayın Toprak, lütfen... Sayın toprak, lütfen... Anlaşılmıyor da... Lütfen... Mesaj 
yerine ulaştı. Lütfen... 

ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - ... Saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Toprak. 
Sayın milletvekilleri, Hükümet adına, acaba, gündemdışı konuşmaya bir yanıt söz konusu mu? 

Talep yok. 
Gündemdışı konuşmalar tamamlandı. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1, - Stockholm'de yapılan AGİT Parlamenterler Asamblesi Genel Kuruluna katılan Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türk Grubunun çalışmaları konusunda basında çıkan olumsuz ha
berlere ilişkin Başkanlık açıklaması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli bir uluslararası grubu, Avrupa Güvenlik ve İşbir

liği Teşkilatı Türk Grubu, geçtiğimiz hafta, İsveç'in başkenti Stockholm'de, AGİT Parlamenter 
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Asamblesinin genel kurul toplantısına katıldı. Bu toplantıda bizi temsil eden arkadaşlarımız; 
ANAP'tan Sayın Korkut Özal'ın başkanlığında, Sayın Mehmet Ali Altın, Refah Partisinden Sayın 
Mustafa Kamalak ve Sayın Remzi Çetin, Doğru Yol Partisinden Sayın Cevher Cevheri ve Sayın 
Osman Çilsal, Demokratik Sol Partiden Sayın Hikmet Sami Türk ve Cumhuriyet Halk Partisinden 
Sayın Algan Hacaloğlu, birarada, oldukça başarılı bir çalışma yürüttüler. Ancak, bu çalışmanın ba
sınımızda, maalesef, Dışişleri Bakanlığı üst düzey kaynakları tarafından "skandal" biçiminde de
ğerlendirildiği gözleniyor. 

Bu konuyu, Genel Kurulumuzla paylaşma ihtiyacı duydum. Çünkü, Meclisimizi uluorta eleş
tirmek; sadece medyada değil, bazı kamu kurum, kuruluş ve bakanlıklar memurları bakımından da 
eleştirmek âdet oldu. Dışişlerinden üst düzey kaynaklar şöyle diyorlar: AGİT nezdindeki Türk He
yeti, bir denetimi kabul etmiş ve bunu Dışişleri Bakanlığı üst düzey Dışişleri yetkilisi skandal ola
rak niteleyip şu açıklamayı yapmış: "Bu haberi duyduğumuzda Dışişleri olarak şok olduk ve buna 
inanamadık." Böylece, bu Türk Heyeti, Türkiye'yi AGİT'in denetimine sokmuş, aleyhine, bir sü
rü rapor hazırlanmasına vesile olmuş. Haber bugünkü Milliyet Gazetesinde var. 

Şimdi, bu Dışişleri yetkilisi kimdir bilmiyorum; ama, geçmiş yıllardaki deneyimlerimden ya
rarlanmak üzere, beni de çalışmalarına kattılar. Somut gözlemim heyetimizin olağanüstü başarılı 
bir çalışma yaptığıdır. Bir bomba ihbarı nedeniyle, Genel Kurula gitmekte ondört saat gecikip, ba- û 

zı düzeltmeleri yapma konusunda zaman sıkıntısına, zaman limitlerini aşamama engeline rağmen, 
, heyetimizin aldığı sonuç, Anadolu Ajansının ilgili haberinde aynen şöyledir; "AGİT Parlamenter

ler Meclisinden PKK'ya kınama... Meclis -yani, AGİT Parlamenterler Meclisi- terörizmin her tü
rünü, özellikle de PKK terörünü kınadı ve yardımcı bütün ülkeleri bu yardımlarından vazgeçmeye 
çağırdı." Başka konular da var. Eğer, duyduğu zaman, Dışişleri yetkilisinin şok olduğu haber buy
sa, ben de onun şokundan şok olduğumu Meclisimiz adına ifade etmek isterim. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, nitekim, bu haber çıktıktan sonra Dışişleri Bakanlığı, bir, sözde düzelt
me yapma ihtiyacını duymuş ve bugün yaptığı açıklamada "Türk Heyeti bir şeyler yaptı" demiş ve 
sonunda, yine, maalesef, okuduğunu anlamakta zorlanan bir ifadeyle "Kabul edilen karar, bütünü 
itibariyle, Türkiye'yi haksız şekilde eleştirmektedir. Türkiye'deki gerçeklerden uzak, uluslararası 
kamuoyunu yanıltıcı ve dengesiz bulduğumuz bu kararda Hükümetimizi muhatap alan ifade ve 
önerilerin kabul edilmesi beklenemez" demektedir. 

Elbette, haberin bütününde, Türkiye konusunda, bizim de haksız bulduğumuz olgular vardır 
ve bu konuda, sanıyorum, resmen, bu akşam Türkiye'ye dönmüş olduğunda Grubumuz da, Yüce 
Heyetimize,'belki bir gündemdışı konuşmayla veya basın toplantısıyla bilgi verecektir; ancak, be
nim belirtmek istediğim husus şudur: Burada yer alan işkence konusu; Terör Yasasının 8 inci mad
desinin ve Ceza Yasasının 312 nci maddesinin değişmesi ya da düzeltilmesi ve biraz önce Sayın 
Erdoğan Toprak'ın huzurunuzda yaptığı konuşmadaki gibi konularda istenilen belli duyarlılıklar, 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin demokratik Parlamentosunda temsil edilen 5 parti
nin üyelerinin de yakından ilgilendiği konulardır. Bunun için, ben, izninizle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak bu anlayışımızı da Dışişleri Bakanlığına duyurmamızı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin etkinliklerini, ilgili heyetler açıklama yapmadan, bir gayretkeşlikle, kamuoyunda yanıl
tıcı ve Meclis hakkında yanlış izlenimler yaratıcı beyanlardan kaçınmaya davet etmemizi düşünü
yorum. Sizden de, bu anlayışı onaylamanızı bekliyorum ve bu vesileyle, başta Sayın Özal ve Türk 
Grubuna, Türkiye hakkındaki karar tasarısına imza atan -değiştirilip düzeltilen- Danimarkalı bayan 
parlamenterin başkanlık adaylığında yarışı kaybetmesine, Türkiye'nin gecikmesi nedeniyle karar 
tasarısının düzelmesine engel olan prosedürlerin, Türkiye örneği nedeniyle, bundan böyle düzeltil
mesine yaptıkları katkılar nedeniyle de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hepinize, vaktinizi al
dığım için özürlerimle birlikte saygılarımı sunuyorum; sağ olun. (ANAP ve DSP sıralarından alkış
lar) 
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Aksaray) - Sayın Başkan, neticede, Türkiye, AGİT tarafından de

netlenmeyecek mi; kararın sonucundan bu mu anlaşılıyor? 
BAŞKAN - İzin verirseniz şunu açıklayayım: Türkiye'ye çeşitli heyetler geliyor. Bunun için 

bir izne, izin dışı bir şeye gerek yoktur. İki yıl önce, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin dave
tiyle bir AGİT heyeti gelmişti ve Sayın Keçeciler ile biz ev sahipliği yapmıştık o heyete. O heye
tin raporu, uluslararası platformlarda, Türkiye'nin yanlış anlaşılmasına karşı kullanılan en önemli 
belge olmuştu. Bu kararda da bizim heyetimizi bu sefer zorunlu bir heyet göndermek istediler. Bi
zim heyetimiz, heyetler, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi davet edebilirse gelebilir şeklinde dü
zeltmeyi yaptı. 

Bu gelen heyetlerden de, sayın milletvekilleri, kaçınmamak lazım. Aksi takdirde, PKK ve yan 
kuruluşlarının denetiminde geliyorlar. Bizim kendi anlayışımız içinde herkesle görüşüp, özgürce 
geldikleri zaman da yarattıkları, yaptıkları raporlar hiç de Türkiye'nin aleyhine olmuyor; tam aksi
ne, şu an "bu haberi duyunca şok oldum" diyen Dışişleri yetkilileri, bir sürü müzakeresinde, baş 
belge olarak bu raporu kullanıyor. 

Ben, onun için, heyetimize, Stockholm'da bizi temsil eden, Meclisimizi temsil eden beş parti-
... mizden oluşan heyetimize, ayrıca, hepimiz adına, başarılan, çabaları, Türkiye adına katkıları dola

yısıyla teşekkür etmek istiyorum; sağ olun efendim. (RP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutu

yorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimleri 
yenilenecek olan TBMM komisyonlarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/375) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İçtüzüğün 24 üncü maddesinin son fıkrası "yeni kurulan bir hükümetin güvenoyu almasından 

itibaren on gün içinde iktidar grubu veya gruplarının istemi üzerine komisyonların başkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtip seçimleri yenilenir" hükmünü içermektedir. 

İktidar gruplarını oluşturan Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerinin, İçtü
züğün 24 üncü maddesine göre Başkanlığımıza yaptıkları 9.7.1996 tarihli yazılı istemleri üzerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimleri ye
nilenecektir. 

Bu nedenle, ilişik listede adları yazılı komisyonların üyelerinin, belirtilen tarih ve saatlerde 
kendi salonlarında toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimlerini yenilemelerini rica 
ederim. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimleri yenilene

cek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının adları ile toplantı yeri, tarihi ve saati 
Komisyonun Adı Toplantı Yeri Toplantı Tarih ve Saati 
Anayasa Komisyonu Kendi toplantı salonu 11.7.1996-11.00 
Adalet Komisyonu - " . 11.7.1996-11.00 
İçişleri Komisyonu " 11.7.1996-11.00 
Millî Savunma Komisyonu " 11.7.1996-11.00 
Tarım, Orman ve Köyişleri Kom. " 11.7.1996-11.00 
Dışişleri Komisyonu " 11.7.1996-11.00 
T.B.M.M.Hesaplarını İnceleme Kom. " 11.7.1996-11.00 
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Komisyonun Adı Toplantı Yeri Toplantı Tarih ve Saati 
Dilekçe Komisyonu " 11.7.1996-11.00 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu " 11.7.1996-11.00 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu " ' • . 11.7.1996 - 11.00 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kom. " 11.7.1996 - 14.00 
Çevre Komisyonu " 11.7.1996-14.00 
Sağhk,Aile,Çalışma ve Sosyal İşler Kom. " 11.7.1996-14.00 
Bayındırlıkjmar.Ulaştırma ve Turizm Kom." 11.7.1996-14.00 
Sanayi, Ticarct,Enerji, Tabii Kaynaklar 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu " 11.7.1996-14.00 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur; komisyonların toplantı yer ve saatleri ayrıca ilan tah

talarına da asılmıştır. 
TBMM BAŞKANI VEKİLİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben şu anda Sayın 

Meclis Başkanına vekalet ediyorum; bu yazıyı imzaladıktan sonra bazı arkadaşlardan bize itirazlar 
geldi ve dendi ki "bazı komisyon üyeleri bunu şu anda öğreniyorlar, yarın toplantı salonunda bu
lunmayabilirler." İçtüzüğün 24 üncü maddesine göre... Gerçi, yazılıştan, 10 gün içinde gruplar mü
racaat eder, 10 gün içinde de seçim yapılır gibi bir ibare de çıkıyor... Eğer, arkadaşlarımız, komis
yon üyelerine haber verme olanaklarından yoksunlarsa, Genel Kurul takdir ederse, bu 11 Temmuz 
tarihini, önümüzdeki hafta salı gününe alırsak -10 günü de geçiyor- yani böyle bir karar alırsak, ar
kadaşlarımızın itirazlarına da cevap vermiş oluruz. (ANAP sıralarından "doğru" sesleri) 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Sayın Başkan, usul hakkında konuşmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
GEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Sayın Başkanım, şimdi komisyon üye isimlerinde değişiklikler 

oldu, bunların okunması lazım buradan. 
BAŞKAN - Onları okuyacağız efendim, o ayrı... 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Okunmadan nasıl toplantı olacak? 
BAŞKAN - Bu ayrı... Toplantıyla ilgili olay ayrı... Bunların hepsini okuyacağız... Şimdi, top

lantı tarihiyle ilgili Sayın Meclis Başkanvekilimizin bir uyarısı var, onunla ilgili düzenleme... 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Şimdi, eksik üye isimleri okunacak mı efendim, gruplar bildir

diler mi? 
BAŞKAN - Onu seçim sırasında okuyacağız efendim, şimdi tezkereyi konuşuyoruz. 
TBMM BAŞKANI VEKİLİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani bu, çarşamba günü de olabilir. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Başkanın uyarısıyla ve grupların da mutabakatıyla, "11.7.1996" 

tarihini, 16.7.1996 salı günü aynı saatte olmak üzere düzeltiyoruz. 
Teşekkürler efendim. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Hangi gün; bir daha açıklar mısınız? 
BAŞKAN - Salı günü efendim... Salı günü toplanacak. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, bir hususu arz edebilir miyim efendim? 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Çarşamba günü yapalım, salı günü |herkesin grup toplan

tısı var... 
BAŞKAN - Grupların genel mutabakatı salı günü üzerine efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN - Lütfen... Kapattık bu konuyu... Lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, bu konuyu kapattık; yersiz tartışıyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Sayın Başkan "grupların mutabakatı" dediniz, ama mutabakat 

konusunda tatmin olmadığımız için bir hususu arz etmem lazım: 
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Efendim, Meclisin tatil olmasına üç haftalık bir süre kalmıştır. Komisyonların toplantı tarihi

ni ileriye almakla, muhtemel ki, Meclisin, çalışma süresini tekrar uzatmak gibi bir mecburiyetle 
karşı karşıya kalabiliriz. Bu, yeni kurulmuş bir Hükümetin talebidir. Dolayısıyla, bu seçimlerin ya
rın yapılarak, ona göre komisyonların kendi düzenlemeleri ve çalışmalarını tanzim etmesinin, ça
lışmaların verimi açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, biraz önce, burada, Grubunuzu temsil eden arkadaşlarınızı mu
hatap aldım; yani, bazı şeylerde, başlarıyla, mutabakatlarını bildirdiler. Lütfen, bazı konularda iç 
mutabakatı önceden sağlayalım ve sonradan, yersiz olarak Genel Kurulun çalışmalarını tekil itiraz
larımızla uzatmayalım. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Buyurun. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım, bizim, salı günü saat 10.00'da Grup toplantı

mız vardır. Mümkünse, toplantıyı saat 14.00'e alalım; yoksa, mutabakat vermemiz olanaklı değil. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkanım, bizim de itiramız yok, saat 14.00 

olabilir... 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Saat 14.00'e alalım. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, Sayın Başkana vekâlet eden Sayın Başkanvekilimiz, grupla

rın mutabakatı anlamında nazikçe bir cümle kullandı. Yalnız, biliyorsunuz, bu çağrıyı Sayın Baş
kan yapar. Onun için, resen de düzeltme takdiri vardır. 

Ben, Sayın Başkana soruyorum: Grupların toplantısı nedeniyle, çağrınızı 16 Temmuz saat 
14.00 olarak düzeltebilir miyiz? 

TBMM BAŞKANI VEKİLİ KAMER GENÇ (Tunceli) - 14.00 olsun efendim. 
BAŞKAN - Evet, bunu, grupların da mutabakatıyla; ama, Sayın Başkanın çağrısı olarak geçi

yoruz. 
TBMM BAŞKANI VEKİLİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir de, eksik üyeleri 

varsa, gruplar bu arada bildirsinler... Hatta, yarınki toplantıya yetiştirsinler. Böylece, komisyonlar
da... 

BAŞKAN - Efendim, iki saat gerekiyor; biri 14.00, biri 16.00'dır grup toplantıları nedeniyle. 
TBMM BAŞKANI VEKİLİ KAMER GENÇ (Tunceli)-Evet. 
BAŞKAN - 16 Temmuz Salı günü 14.00 ve 16.00 olarak düzeltiyoruz. 
Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ve TURBAN Genel Müdürlü

ğüyle ilgili yolsuzluk iddiaları konusundaki 10/2 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, 
çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

2. - (1012) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/376) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz büyük bir titizlikle araştırmalarını sürdürmektedir. 
Birçok bölgede, birçok işletmede araştırma yapılarak büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. 
Komisyonumuzun araştırma süresi 14 Temmuz 1996 tarihinde dolmaktadır. Çalışmalarımız 

devam ettiğinden, bu tarihten geçerli olmak üzere bir aylık daha bir sürenin verilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 9.7.1996 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu Komisyon, daha önce, üç ay süre kullanmıştır. İçtüzüğü

müzün 105 inci maddesi, araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona, bir aylık kesin süre ve--
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rileceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, Komisyonun, bir aylık kesin süre talebini bilgilerini
ze sunuyorum. 

Komisyonlardan istifa tezkereleri vardır; okutuyorum: 
3. - Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan'ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/52) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla.-

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. - Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'tn, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi (4/53) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Adalet komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 10.07.1996 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiği

ne ilişkin önergesi (4154) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi Bulunduğum Dışişleri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. Temel Karamollaoğlu 

Sivas 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/55) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kemalettin Göktaş 
. Trabzon 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. v 

7. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş 'in, Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/56) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Çevre Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini emirlerinize arz ederim. 

. ' . . ' • . Azmi Ateş 
İstanbul 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Refah Partisi Grubu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 
8. - Refah Partisi Grubunun, ABD 'de tedavi görmekte olan İstanbul Milletvekili Aydın Men

deres 'in, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi üyeliğinden çekilmek istediğine 
ilişkin tezkeresi (31377) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Aydın Menderes, geçirdiği müessif kaza dolayısıyla, bilindiği gibi, Ame

rika'da tedavi görmektedir. 
Anayasa Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyesi bulunan 

Aydın Menderes, faydalı olamadığından dolayı, sıhhatine kavuşana kadar, her iki komisyon üyeli
ğinden de ayrılmak istediğini bildirmiştir. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

RP Grup Başkanvekili 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunuyor ve Sayın Aydın Menderes'e, hepimiz adına, acil şifalar di

liyorum. 
Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum. 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 

I. - Hükümet adına, Başbakan Necmettin Erbakan 'in, ülkemizin özkaynaklannın geliştirilme
si konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçesini ekte sunduğumuz Türkiye'nin özkaynaklannın geliştirilmesi konusundaki genel 

görüşme önergemizin Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ün
cü maddesine göre işleme konulmasının Hükümetimizce uygun bulunduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Toplumumuzu, layık olduğu üstün seviyesine yükseltmek, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı 
tamamlamak sürecinde karşılaşılan kaynak yetersizliğinin üstesinden gelmek üzere, ülkemizin atıl 
kalmış fizikî ve beşerî imkânlarının süratle harekete geçirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Bu çerçevede, her şeyden önce, yetersiz kaynakların müsrif bir şekilde kullanılmasına yol açan 
hantal devlet mekanizmasının yeniden düzenlenmesi ve bu doğrultuda, devletin, ekonomide ticarî 
ve üretici faaliyetlerden mümkün olduğu ölçüde çekilerek, kamu kaynaklarının, devletin aslî fonk
siyonları olan adalet, güvenlik ve altyapı alanlarına tahsis edilmesi gereklidir. 

Devletin hizmetlerinin ifasında kaynak ve zaman israfına yol açan bürokrasi önlenecektir. 
Devleti aslî fonksiyonlarına çekecek temel düzenlemeler yapılacak ve bu çerçevede rasyonel 

bir özelleştirme programına ağırlık verilecektir. Özelleştirilmesinin zaman alacağı anlaşılan 
KİT'lerin de, serbest piyasa ilkelerine uygun biçimde çalışması sağlanacaktır. 

Ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, bu arada, madenlerimizden ve ormanlarımızdan 
da azamî ölçüde yararlanılacak; bunun sağlanması için, özelleştirme ve rehabilitasyon dahil, gerek
li çalışmalar yapılacaktır. 

Altyapı sektörlerinde etkinlik artırılacak, kamu kaynaklan yanında, özel kesim kaynaklarından 
da yararlanılacaktır. Bu çerçevede, yap-işlet-devret ve yap-işlet modellerinin uygulanmasında kar
şılaşılan sorunlar çözülecektir. 

- 196 -



T.B.M.M. B : 75 10 . 7 .1996 O : 1 
Yatırım için ayrılan kaynakların, farklı sektörlerdeki çok sayıda projeye dağıtılması yerine, be

lirlenecek öncelikli sektörlerdeki önemli projelere aktarılması ve yarım kalmış yatırımların bir an 
önce tamamlanması sağlanacaktır. 

Ekonominin, verimsiz, sosyal adalete aykırı, gelir dağılımını ters yönde etkileyen rant ekono
misi özelliklerini ortadan kaldırmak amacıyla, üretim faktörleri üzerindeki vergi yükü hafifletilir-
ken, her türlü rant gelirleri etkin biçimde vergilendirilecektir. Vergi gelirlerini artırmak için, vergi-
lendirilememiş alan ve sektörleri kapsayan bir vergi sistemi kurulacaktır. Bu bağlamda, tek vergi 
numarası uygulamasına ve vergi idaresinde otomasyona gidilecektir. 

Özel kesimin yatırıma konu olabilecek fonlarının, gittikçe artan ve pahalı bir biçimde kamu ta
rafından el konulmasına yol açan içborçlanmanın en aza indirilmesi için, Hazinenin, malî piyasa
lar üzerindeki baskısı azaltılacak, bu çerçevede içborçların vadesi uzatılırken, faizlerinin de makul 
seviyelere gerilemesi sağlanacaktır. 

Koalisyon Hükümetinin her iki kanadı da, özellikle kayıtdışı ekonominin denetim altına alın
ması konusunda hemfikirdir. Esasen, bu konu başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de temsil edilen tüm siyasal partilerimiz, yeni kaynaklar oluşturulacak KİT devlet imkânlarının ge
nişletilmesi, kamu fonlarının israfının önlenerek zorunlu hizmetlere daha fazla kaynak aktarılma
sının gereğine inanmaktadırlar. Zira, bu konu, yıllarca çözümsüz kaldığından, bir hükümet sorunu 
değil, bir devlet sorunu haline gelmiştir. 

Böyle bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bütün siyasî partilerimizin 
ortak sorumluluk alanı içerisine gireceğinden, siyasî partilerimizin bu konudaki çağrı ve tavsiyele
rinin alınması amacıyla bu genel görüşme talep edilmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, 

sırasında yapılacaktır. 
Şimdi, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
BAŞKAN - Bazı komisyonlarda açık bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen üyelikler için 

gösterilen adayları okuyup oylarınıza sunacağım: 
Anayasa Komisyonu: 
Hayrettin Dilekcan (Karabük) 
Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş) 
Lütfi Doğan (Gümüşhane) 
Adalet Komisyonu: 
Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa) 
Dışişleri Komisyonu: 
Mukadder Başeğmez (İstanbul) 
Abdullah Gencer (Konya) 
Yaşar Canbay (Malatya) 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: 
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
Seyyit Haşim Haşimi (Diyarbakır) 
Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu: 
Mustafa Bayram (Van) 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: 
Ahmet Çelik (Adıyaman) 
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M. Salih Katırcıoğlu 
Ahmet Nurettin Aydın 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu: 
Ferit Bora 
Çevre Komisyonu: 
Murtaza Özkanlı 
Dilekçe Komisyonu: 
Feti Görür 
Plan ve Bütçe Komisyonu: 
Temel Karamollaoğlu 
Aslan Polat 

10 . 7 . 1 9 9 6 
(Niğde) 
(Siirt) 

(Diyarbakır) 

(Aksaray) 

(Bolu) 

(Sivas) 
(Erzurum) 

0 : 1 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bazı komisyonlarda açık bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen üyelikler için gösteri

len adayları okuyup, oylarınıza sunacağım: 
Dışişleri Komisyonu: 
Halil Yıldız (İsparta) 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: 
Osman Çilsal (Kayseri) 
Ayvaz Gökdemir (Kayseri) 
Dilekçe Komisyonu: 
Muzaffer Arıkan (Mardin) 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: 
Erkan Kemaloğlu (Muş) 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 

üyelik için, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna dü

şen 1 üyelik için, Afyon Milletvekili Kubilay Uygun aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştıra

rak, alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan (10/6) esas numaralı Meclis araştır
ması komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, İstanbul Millet
vekili Emin Kul aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ) bazı ihalelerinde 

usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak, eski Başbakan Tansu Çiller hakkında ku
rulan (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi 
Grubuna düşen 1 üyelik için, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, bu parti grubunca, 3 katı ola
rak gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle seçim yapacağız. 

Doğru Yol Partisi Grubunun gösterdiği adayların adlarını okuyorum: 
Nevfel Şahin (Çanakkale) 
Mustafa Kemal Aykurt (Denizli) 
Mahmut Yılbaş (Van) 
Şimdi, Doğru Yol Partisince gösterilen 3 aday arasından 1 isim çekeceğiz. 
(9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna, Çanakkale Milletvekili Sayın Nevfel 

Şahin seçilmiştir; hayırlı olmasını dilerim. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemimizde sözlü sorular bulunuyor. Genel Kurulda sayın ba

kanlarımızdan az sayıda kişi mevcut. 
Sayın Bakanım, okuyup yanıtlama mı, yoksa, bu olayı gelecek haftaya ertelemekte mi yarar 

görüyorsunuz; yani, boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, gelecek haftaya 

erteleyelim. 
BAŞKAN - Evet, Hükümetimizin, yeni bakanlarımızın, önlerindeki sözlü sorulara daha iyi 

hazırlanabilmeleri ve umarım, Sayın Başbakanın açıklamasındaki gibi bütün soruların cevapsız 
kalmamasını teminen, sözlü soruların görüşmesini önümüzdeki haftaya erteliyoruz. 

Bu durumda, gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmına geçiyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 28.7.1996 Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (11215) (S. Sayısı: 23) (1) 

BAŞKAN - 1 inci sıradaki, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine ilişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyo
nu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 28.7.1993 Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
de eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 61. - 28.7.1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 
uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıl
lık görev süresini tamamlar. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Oya Araslı; buyurun efendim. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

(!) 23 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukuk bi

liminde ilk öğretilen bilgilerden birisi, yasaların, genel, kalıcı, soyut ve kişilikdışı, objektif hüküm
ler getirmesidir. • • ' • . • v 

Önümüzdeki.metne baktığımız zaman, 1 inci maddede, salt bir kişiyi ilgilendiren ve bir kere 
yerine getirilmekle gereği yerine gelmiş olan, tüketici bir düzenlemeyle karşılaşmaktayız. Bunun 
yanında, yine bu düzenlemeyi incelediğimiz zaman, bu metnin, zaten, gereğini çoktan ifade etmiş, 
gerçekleştirmiş bir hüküm olduğunu görmekteyiz; kanun hükmünde kararname aşamasında, bu 
hükmün gereği, zaten, yerine gelmiştir. 

Şu anda, içerdiği emri tükenmiş olan bu metne bir yasa niteliği kazandırmanın hiçbir gereği 
olmadığını ve böyle bir hükmün yasalaşmasının karşısında olduğumuzu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına ifade etmek isterim. 

Saygılarımı sunarak sözlerime son veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mızrak; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA RECEP MIZRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

bilindiği üzere, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (h) 
bendine göre, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orge
neral ve oramirallar arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve 
Genelkurmay Başkanlığında yaş haddi 67'dir, süresi ise 4 senedir. Yaş haddinin ve sürenin hesap
lanmasında atanmış bulundukları yılın 30 ağustos tarihi dikkate alınır. 

30 Ağustos 1993 tarihinde, zamanın Genelkurmay Başkanının, 4 yıllık süresini tamamlama
ması üzerine, özellikle, güneydoğudaki terör mücadelesinde edindiği zengin tecrübe de dikkate 
alınmak suretiyle, zamanın Hükümeti tarafından, bir kararname çıkarılmak suretiyle, görev süresi 
sonuçlanıncaya kadar emekli olması ertelenmiştir ve görev süresini 4 yıl olarak tamamlanması, bu 
şekilde sağlanmıştır. 24.6.1993 tarih 3911 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 488 sayılı Kanun 
Hükmüdeki Kararname, Anayasamızın 91 inci maddesi uyarınca, Yüce Meclise getirilerek kanun
laştırılmak lazimesinden dolayı, bugün, kanunlaştırılmak üzere Yüce Meclise indirilmiştir. 

Zamanında görev yapan Sayın Genelkurmay Başkanımızın, yaş haddini doldurmasına rağmen, 
özellikle güneydoğu hadiselerinde edindiği engin deneyimden ve bu hususta kendilerinin bilgile
rinden yararlanmak, bu konuda hazırlanan plan ve projelerin sonuçlandırılmasında kendilerinin çok 
ciddî katkılarını beklemek, elbette ki doğaldır. 

Ancak, şunu da unutmamak lazımdır ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en ast kademeden en üst 
komutan kademesine kadar tüm mensupları, her türlü planı, projeyi uygulayabilecek, kendilerine 
verilebilecek her türlü görev eksiksiz bir biçimde yerine getirebilecek bilgi, tecrübe ve deneyime 
sahip bulunmaktadırlar. 

Bu bakımdan, sadece birçok değerli komutanımız için, kanunun bir maddesine ek geçici mad
de ilave etmek suretiyle, belki de daha sonra gelecek olan alt komutadaki başka komutanlarımızın 
birtakım yerlere terfi imkânını ortadan kaldıracak nitelikte, bu sonucu doğuracak olan bir kanunu 
tasvip etmek, elbette mümkün değil; ancak* burada, yapılan bir tasarruf vardır, bu tasarrufun onay
lanması vardır; fakat, bu tasarruftan geriye dönüş elbette söz konusu olmamakla beraber, buna ben
zer istisnaların, kanunlarımıza geçici maddeler ilave edilmek suretiyle şahıslara bağlı istisnaların 
son olmasını dilemekteyiz. 

Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin ve onun mensubu olan her kademedeki, her rütbedeki, tec
rübeli, vefalı ve kahraman komutanlarımızın, başta Güneydoğu Anadolu Bölgemiz olmak üzere, 
oralarda verilecek olan mücadelede, sonsuz cefaya maruz kalacaklarını unutmamak lazımdır. Ben, 

' ! 
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bu vesileyle, bu bölgemizde mücadele veren kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplarına, emni
yet mensuplarına ve koruculara başarılar diliyorum. 

Bu istisnaî hükmün, istisnaî uygulamanın son olmasını temenni edip, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mızrak. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun efendim. (DSP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Uluğbay, süreniz 10 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA HİKMET ULUĞBAY (Ankara) -Teşekkürler Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, görüşmesini yapmakta olduğumuz kanun hükmündeki kararnamenin ka

nun metnine döndürülmesine ilişkin işlem, aslında, kanun hükmünde kararname çıkarılmak sure
tiyle amacına hizmet etmiş ve işlevini yerine getirmiştir. Dolayısıyla, kanun hükmündeki kararna
menin kanuna dönüştürülmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz; çünkü, bunun hukukî sonuçları 
doğmuştur, ilgili kamu görevlisi görevini yapmıştır, ifa etmiştir ve hizmeti sona ermiştir; dolayı
sıyla, çıkarılan kanun hükmünde kararname, Hükümetin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermiştir 
ve bu şekliyle hizmet tamamlanmıştır. Ancak, bu tür düzenlemeleri devamlı olarak kanun hükmün
de kararnamelerle yapmak ve bunları aradan üç veya beş sene geçtikten sonra Yüce Meclise getirip 
kanunlaştırmak, uygulamayı bu yöne döndürmek, aslında kötü bir örnek olur. O nedenle, bu tür ih
tiyaçları, ihtiyaç belirdiğinde, kanunlar halinde Meclise getirmek lazım; Mecliste müzakere etmek 
lazım, sistemin bir parçası haline dönüştüreceksek de, sistemin bir parçası haline getirmek lazım. O 
nedenle, bu anlayışla, biz, yapılan hizmet geçmişte ifa edilmiştir, amaç hâsıl olmuştur diyoruz ve hu
kuken bir yol açılmaması için böyle bir düzenlemenin Uygun olmayacağı kanaatindeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uluğbay. 
Grupları adına başka konuşma talebi var mı efendim? Yok. 
Şahısları adına söz talebi?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet adına görüşme?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
OYA ARASLI (İçel) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Geçti efendim, oylamaya başladık. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmemiştir. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar, RP ve 

DYP sıralarından gürültüler) 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, oraya gelenleri sayıyorsunuz... Buraya da geldiler 

aynı şekilde... 
BAŞKAN - Efendim, ben, dikkat ederseniz, çok uzun süre, arkadaşların uyarısına rağmen el

lerin kalkmasını bekledim. (RP ve DYP sıralarından "oylamanın yenilenmesini istiyoruz" sesleri) 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, oraya gelenleri sayıyorsunuz... Buraya da geldiler 

aynı şekilde... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, oylamanın yenilenmesini istiyoruz. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) - Sayın Başkan, oylamanın tekrarlanmasını istiyoruz. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, oylamanın yenilenmesini istiyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Yarım saat adamların toplanma

sını bekliyorsunuz; böyle şey olur mu?!. 
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HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 4 kişi ayaktayız, oylamanın yenilenmesini istiyoruz Sayın Başkan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Yanlış yapılıyor; ayıptır yahu!.. 
BAŞKAN - Bir dakika... Bakın, Sayın Bakan, kötü niyetle davranmak değil; burada, yanlış 

veya doğru, Meclisin şu veya bu şekilde beliren iradesine, hiç kimsenin "yanlış" değerini veya ni
telemesini atfetmeye hakkı olmadığını hatırlatmak isterim! (DSP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Dışarıdan gelmelerini bekliyor
sunuz... 

BAŞKAN - İki: Şu an, ayaktaki arkadaşlarımı, iki sayın grup başkanvekilimi ve diğer millet
vekili arkadaşlarımı, İçtüzüğümüz uyarınca, oylamaya itiraz ettiler kabul ederek, oylamayı 
yenileyeceğim; ancak -bir şey söylüyorum- burada çok uzun süre oyları bekledik, elini kaldırmak 
istemeyen, gönülsüz davranan arkadaşların vebalini Başkanlık Divanına lütfen yüklemeyin. Ar
kadaşlarım oylamayı çok net saydılar. Yani, oradan gelen arkadaşlarda bir problem olabilir; uzun 
uzun da saymayı bekledik. 

OYA ARASLI (İçel) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını da arayacağım efendim; zamanında istenmiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.15 

6 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER: Fatih ATAY (Aydın), Kadir BOZKURT (Sinop) 

© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 28.7.1996 Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı: 23) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Biraz önce oylayıp karar yetersayısı bulamadığımız tasarının 1 inci maddesini yeniden oyları

nıza sunuyorum... 
OYA ARASLI (İçel) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
1 inci maddeyi kabul edenler... (RP sıralarından "Gelenler var Sayın Başkan" sesleri) 
Sayın milletvekilleri, çok uzun süre bekleyemeyeceğiz; ancak sayım süresince bekleriz; lütfen 

biraz ciddiye alalım işi. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) - Daha 10 dakika dolmamıştı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Doldu efendim. 
Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Sayın gruplar, yeniden bir erteleme talebiniz var mı efendim? 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Son defa, 10 dakika daha ara yerelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yalnız, şunu da ifade edeyim, geçen oylamaya göre kabul edenlerin sayısında 

azalma var efendim. (RP sıralarından "yanlış sayıyorsun" sesleri) 
Sayın milletvekilleri, lütfen... Mecliste ciddî bir iş yapıyoruz; yanlış sayıyorsunuz filan gibi 

sözlerle bu işin ciddiyetini bozmayalım. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Saatte bir yanlışlık oldu; son defa ara verelim Sayın 

Başkan... . 
BAŞKAN - Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 11 Temmuz 1996 Perşembe günü sa

at 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum; iyi akşamlar diliyorum; sağ olun. 

Kapanma Saati: 16.28 

# 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Aydın Milletvekili Fatih Atay 'in, deli dana ve brıısella hastalığı ite ilgili olarak alınan ön

lemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin yazılı cevabı 
(71645) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünlerde tüm dünyayı yeni bir dalga gibi yayılan "Deli Dana" hastalığı sarsmaktadır. Ülke

mize de bu hastalığı ihtiva eden etlerden ne kadar girdiği, ne kadarının nerelerde tüketiciye, yani 
bizlere sunulduğu bilinmemektedir. 

T.C. Hükümeti sanki birşey yokmuş gibi kayıtsız ve sorumsuz davranmaktadır. Bu şok daha 
atlatılmadan, yurdumuzdan ihraç edilen 4 300 koyun "Brusella" hastalığı taşıdığı için Beyrut Li
manından geri döndürülmüştür. Sanıyorum hâlâ bu hayvanlar Mersin Limanında beklemektedir. 

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın yazılı olarak yanıtlamasını istediğim sorular aşağıdadır. 
Sorularımın yanıtlanmasının sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

M. Fatih Atay 
' Aydın 

T.B.M.M. Başkanlık Divan Üyesi 
1. İngiltere'de çıkıp tüm dünyayı telaşlandıran ve ülkemize de ne kadar girdiği bile tam olarak 

tespit edilemeyen "Deli Dana" hastalığı ile ilgili ne tür önlem alınmıştır. 
2. Ülkemizde sığır besicilerimiz hiç muhatap değilken, bu dalgadan ciddî olarak etkilenmiş

lerdir. Bunlara karşı ne tür bir koruma düşünülmektedir? 
3. Suudi Arabistan'a ihraç edilen ama Beyrut Limanından "Brusella Hastalığı" taşıdığı için 

tekrar Türkiye'ye gönderilen 4 300 canlı koyunun akıbeti ne olmuştur? 
4. Ülkemizde "Brusella" mikrobu taşıyan ne kadar hayvan bulunmaktadır. Bunun için ne tür 

tedbirler alınmıştır? 
T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 9.7.1996 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: KDD-BŞV-2-01-1694/44846 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Deli Dana ve Brucella hastalıkları ile ilgili 9.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/645-

1421/3753 sayılı yazınız ile Başbakanlığa intikal ettirilen Aydın Milletvekili Sayın M. Fatih 
Atay'm soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup; 

- 1988 yılında İngiltere'de çıkan BSE hastalığı nedeniyle bu ülke orijinli risk taşıyan canlı 
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithali 1990 yılında yasaklanmış ancak AB Veteriner Komisyon Ka
rarı ve Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi (OIE) kararları çerçevesinde yasaklı mallar 
listesi 1995 yılında daraltılmış. Ancak 1996 yılı başlarında yeni mihrakların çıkması ile İngiltere, 
İskoçya, K. İrlanda, İrlanda, Fransa, Portekiz ve İsviçre orijinli canlı sığır ve etleri ve diğer risk 
oluşturan ürünlerin ithali 27.3.1996 tarihinden itibaren yeniden ülkeler bazında yasaklanmıştır. 

- Ülkemizdeki besicilerimizi korumak amacıyla kasaplık hayvanlara ait fonlar yükseltilmiş, 
24 Mayıs 1996 tarihinde canlı hayvanların ithalatı ile ilgili olarak tebliğ yayınlanarak canlı hayvan 
ithalinin hayvancılığa yatırım yapmış firmalar tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

- Ülkemizden Suudi Arabistan'a ihraç edilen canlı koyunların ihracattan önce klinik ve kan 
muayeneleri yapılarak ihracata uygun olan hayvanlar seçilmektedir. Suudi Arabistan'a ihraç edilen 
koyunlar Brucella hastalığı taşıdığı gerekçesiyle geri çevrilmiş bu koyunları taşıyan gemi Beyrut 
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limanına uğramış buradan da Türkiye'ye geri gelmiştir. Mersin limanında bu hayvanlardan tekrar 
kan alınarak Brucella hastalığı yönünden muayene yaptırılmış bahse konu hayvanların hastalık ta
şımadığı görülmüştür. 

- Ülkemizde 1995 yılı içerisinde 7 mihrakta; sığırlarda Brucella Abortus hastalığı çıkmış 12 
baş sığır hastalığa yakalanmış, koyunlarda ise 101 mihrakta Brucella melitensis görülmüş 2 646 baş 
koyun ve keçi hastalığa yakalanmıştır. 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin hastalıkla ilgili amir 
hükümleri gereği idarî ve fenni tedbirler alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Musa Demirci 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

2. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Tercan İlçesi Edebük Köyünün te
rörist saldırılara karşı güvenliği konusundaki tedbirlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet 
Ağar'in yazılı cevabı (7/953) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ

letlerinizi saygıyla arz ederim. 11.6.1996 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
Erzincan'ın Tercan İlçesine bağlı Edebük Köyü 15.5.1994 tarihinde teröristler tarafından ba

sılmış, dokuz vatandaşımız şehit edilmiş, evler, ahır ve samanlıklar yakılmış, köy ve köylü vatan
daşlar büyük maddî ve manevî hasara uğratılmıştır. Yine 30.7.1994 tarihinde teröristlerce roketler
le yapılan saldırıda bir kişi yaralanmış, köy harap olmuştur. Köy halkı can güvenliğinden tedirgin
dir. E 80 Karayoluna ve demiryoluna 2 km'lik bir mesafede olan Edebük Köyünden can güvenliği 
nedeniyle ayrılan köylü vatandaşlarımız, güvenliğin sağlanması halinde köylerine döneceklerdir. 

1. Edebük Köyüne yapılan terörist saldırılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı inceleme ve so
ruşturma açmış mıdır? 

2. Baskın sonunda hayatını kaybedenlere bir tazminat ödenmiş midir? Ödenmediyse ne zaman 
ve hangi miktarda ödenmesi düşünülmektedir? 

3. Halen Askerî Birlik tarafından korunan Edebük Köyü ve çevresi, Birliğin çekilmesi duru
munda nasıl korunacaktır? Köye kalıcı bir karakol yapılması konusunda 15 muhtarın yetkililere ta
lebi vardır. Köye kalıcı bir karakol kurulması düşünülmekte midir? Yine köyün güvenliği konusun
da hangi tedbirler düşünülmektedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.7.1996 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7500-162-96/ASYŞ.Ş.ŞİK.(77416) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterliği) 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 20 Haziran 1996 gün ve Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-2387 sa

yılı yazısı. 
1. Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın; 15.4.1994 tarihinde, Erzincan-Tercan-Edebük 

Köyüne terör örgütünce eylem düzenlenmesi, (9) vatandaşın yaşamını yitirmesi, evlerinin ve ek
lentilerinin yakılması ve büyük maddî, manevi kayba uğratılması olayı ile ilgili olarak T.B.M.M. 
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Başkanlığına vermiş olduğu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, elde edilen bilgiler müteakip 
maddelere çıkarılmıştır. 

2. Soru : "Edebük Köyüne yapılan terörist saldırılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı inceleme 
ve soruşturma açmış mıdır?" 

Cevap: Meydana gelen olay incelendiğinde; herhangi bir kusuru ve ihmali olan personele rast
lanılmadığı için, hakkında soruşturma açılan personel yoktur. 

3. Soru : "Baskın sonunda hayatını kaybedenlere bir tazminat ödenmiş midir? Ödenmediyse 
ne zaman ve hangi miktarda ödenmesi düşünülmektedir?" 

Cevap : Olay akabinde Tercan Kaymakamlığı, Jandarma ve Hazine yetkililerince, eylem so
nucunda hayatını kaybeden ve zarara uğrayanların durumu tespit edilmiş, bu çerçevede Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Genel Sekreterliğinden 250 000 000 TL. vatandaşlara zarar
ları nispetinde dağıtılmıştır. 

4. Soru : "Halen askerî Birlik tarafından korunan Edebük Köyü ve çevresi, Birliğin çekilmesi 
durumunda nasıl korunacaktır? Köye kalıcı bir karakol yapılması konusunda 15 muhtarın yetkili
lere talebi vardır. Köye kalıcı bir karakol kurulması düşünülmekte midir? Yine köyün güvenliği ko
nusunda hangi tedbirler düşünülmektedir?" 

Cevap : Olay sonrasında Edebük Köyüne güvenlik güçleri konuşlandırılmış olup, bölgede 
operasyonlara devam edilmektedir. Ayrıca Edebük Köyüne 6 km. mesafedeki Mercan beldesinde 
bir Jandarma Karakolu olması sebebiyle, ilave bir Karakolun açılması mümkün görülmemektedir. 
Köyün güvenliği alınan tedbirlerle sağlanmış olup, göç eden vatandaşların tamamına yakını köyle
rine geri dönmüşlerdir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

3. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Kemah - Yücebelen köyüne terö
ristlerce yapılan saldırılar sonucunda mağdur olan vatandaşlarımıza ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Mehmet Ağar'in yazılı cevabı (7/954) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ

letlerinizi saygıyla arz ederim. 11.6.1996 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
Erzincan'ın Kemah İlçesi Yücebelen Köyüne 1993, 1994 yıllarında teröristlerce saldırıda bu

lunulmuş, Hasan Ayaydın ve Osman Yurt isimli şahıslar değişik tarihlerde yaylada öldürülmüş, 15 
köylü vatandaşımızın 770 koyunu gasbedilmiştir. Köylümüz mağdur ve perişan olmuştur. Vatan
daş panik içinde ve âdeta sahipsizdir. 

1. Yücebelen Köyüne yapılan bu saldırılarla ilgili olarak açılan dava hangi aşamadadır? 
2. Baskınlar sonucunda canını kaybeden ve zarara uğrayan vatandaşlarımıza tazminat ödenmiş 

midir? Ödenmediyse ne zaman ye hangi miktarda ödenmesi düşünülmektedir? 
3. Yücebelen Köyü ve çevresinin güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir tedbir düşünülmekte 

midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.7.1996 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7500-163-96/ASYŞ.Ş.ŞİK.(77433) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

- 2 0 6 -



T.B.M.M. B : 7 5 10 .7 .1996 0 : 2 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterliği) 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 20 Haziran 1996 gün ve Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-2387 sa

yılı yazısı. 
1. Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın; Erzincan-Kemah-Yücebelen Köyüne, 1993 ve 

1994 yıllarında terör örgütünce eylem düzenlenmesi, (2) vatandaşın yaylada öldürülmesi ve (15) 
vatandaşın 770 koyununun gasp edilmesi olayı ile ilgili olarak T.B.M.M. Başkanlığına vermiş ol
duğu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, elde edilen bilgiler müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

1. Soru : "Yücebelen Köyüne yapılan bu saldırılarla ilgili olarak açılan dava hangi aşamada
dır?" ' 

Cevap : Olayla ilgili olarak vatandaşlar tarafından Sivas İdarî Mahkemesinde açılan tazminat 
davası halen devam etmektedir. 

2. Soru : "Baskınlar sonucunda canını kaybeden ve zarara uğrayan vatandaşlarımıza tazminat 
ödenmiş midir? Ödenmediyse ne zaman ve hangi miktarda ödenmesi düşünülmektedir?" 

Cevap : Olay sonrasında canını kaybeden ve hasara uğrayan vatandaşlarımızdan; birisinin ai
lesine 20 000 000 TL., diğerine ise 10 000 000 TL. yardımda bulunulmuştur. Bunun dışında yeter
li maddî kaynak temin edilemediğinden dolayı başka yardım yapılamamıştır. 

3. Soru : "Yücebelen Köyü ve çevresinin güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir tedbir düşü
nülmekte midir?" 

Cevap : Yücebelen Köyünde halen (45) Gönüllü Köy Korucusu bulunmaktadır. Ayrıca köye 
8-10 km. mesafedeki Eriç istasyonunda diğer birliklerle takviye edilmiş bir Jandarma Karakolu 
mevcut olup, Yücebelen Köyünde de bir askerî birlik konuşlandırılmıştır. Bölgede operasyonlara 
ve tedbirlere devam edilmekte olup, asayiş temin edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, İstanbul Valisi hakkındaki bir iddiaya ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in yazılı cevabı (7/986) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını rica ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
1. İstanbul Valisinin Bursa'ya diş tedavisi için polis helikopteriyle gittiği doğru mudur? 
2. Doğruysa, bunun müeyyidesi var mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 9.7.1996 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050PGM0710001 -Ş/6597 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2.7.1996 tarih ve Kan. Kar. Mad. 2523 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 

istediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 
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İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen'in 20.6.1996 tarihinde İlin asayiş hizmetlerinde kullanılan po

lis helikopteri ile Bursa'daki dişçisine gittiği, 1 saat süren diş operasyonundan sonra yine Bursa'da 
bulunan Kervansaray Termal Otelde dinlenmeye çekildiği ve aynı polis helikopteri ile İstanbul'a 
geri döndüğü, bu durumun vatandaşlar arasında tepki ile karşılandığı konusunda bazı gazetelerde 
yayınlanan haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek iddia konularının incelenmesi için 
27.7.1996 tarih ve 6574 sayılı onaylı müfettiş görevlendirilmiştir. İnceleme henüz sonuçlanmamış
tır. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

•••»»•—-«siSî" O •{ES»—-"<"* 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M ' 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 ^ 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI' 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya vo 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

3. _ . Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DÂİR ONGÖRÜŞMELER 

tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4.- — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete-kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

5. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

<3, _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7. —- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

S. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

İ L — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatauş ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
' YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın. 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1 ) 

15. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) -

16. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

21. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

22. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

~ 3 —- (75 inci Birleşim) 
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23. ~ Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

25. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

26. — İstanbul Milletvekili Haiit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

28.4 — İstanbul Milletvekili.Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

3Î< — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzduk iddialarının araştırılarak alınıması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/49) 



6 
> GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37. •— Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

38. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi de
netlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,' 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/56) • 

39. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

40. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

• 4.1. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

42. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle-

— 5 — 
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mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43., — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik sorunu
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/61) 

441, —, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/64) 

46. —Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapıla
bilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğrenci
lerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğal gaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikasının 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/69) 

50. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

51. — Aydın Milletvekili Ali. Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah. Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ye bu teşkilatça top
lanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/71) 
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52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üyesi 
oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları para
ların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

53. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para aktarılıp 
aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

55. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkârla
rın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

56. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezeri ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin için
de bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına'iliş
kin önergesi (10/76) 

57. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

58< — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

59. —İstanbul Milletvekili H.' Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu ÇillerMn, yurt İçi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline kayıtlı 
uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki duru
munun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir 'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

60. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

— 7 — (75 inci Birleşim) 
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•6îi —' Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

62; — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv sa
nayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretiimemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca b'ir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/82) 

63j — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştırmak 
ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

64. — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi deneti enebilm el eri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

65, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının 'belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/85) 

66* — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu ci
nayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

67. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kurumu
nun içinde bulunduğu durumun, tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılmasını sağ
lamak için alınması gereken • tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/87) 

68. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
Özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (ÎO/88) 

69. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşının, yasa dışı örgütlerin 
faaliyetlerinin boyutlarını ve varlığı iddia edilen kamu görevlileriyle olan ilişkilerini 
araştırmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

70, — Bitlis Milletvekilli Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, yurt dışında açılan 
temsilcilikler ve buralarda görevlendirilen personel ile çeşitli nedenlerle yurt dışına 
gönderilen kamu görevlilerinin nicelik, nitelik ve malî yüklerinin bütün yönleriyle. ' 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/90) 

71'. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/91) 

72. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 
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SÖZLÜ SORULAR '• 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, KİT ürünlerine yapılan son 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/58) (2) 

2S — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Genel Müdürlü
ğüne ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1) (1) 

3. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle 
. kaç kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/2) (1) 

4. — İstanbul. Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Seyranbağları Kreşi ücretlerine 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) (1) 

5. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1 Aralık 1995 tarihinden beri 
Belediyelere verilen ödeneklere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) (1) 

6. —Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, 5.. Nisan 1995 kararlarından sonra 
kamu kuruluşlarına alınan personele ve S.S.K.'ya bağlı bazı hastane ve sağlık birim
lerinin kadro ihtiyaçlarının karşılanmasına müsaade edilmediği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/64) (1) 

7| — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi 
Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin' Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/65) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Marmaris Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kiş'iler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/66) (1) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Belek Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bodrum Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/68) (1) 

11. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kemer Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/69) (1) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/70) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2). İki birlerimde cevaplandırılmamıştır. 
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13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine 
nakledilen evraklara ilişkin Başbakandan sözlü soru.önergesi (6/71) (1) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1992 - 1995 yılları arasında 
Turban yönetimince alınan kararlar ve taşeron firmalara yaptırılan işler ile kiralanan 
helikopterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) (1) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bcldibi Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) (1) 

16. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Eski Genel Müdürü 
Ömer Bilgin döneminde yapılan ihalelere ve personele verilen avanslara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/74) (1) 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Eski Genel Müdürü 
Ömer. Bilgin döneminde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/75) (1) . : 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turhan'ın İsparta'da seyahat 
acentası açmasının nedenine ve Turban Tesislerinde indirim yapılan kişilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/76) (1) 

19. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/77) (1) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Te
sislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/79) (1) 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/80) (1) 

- 23.ı — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/81) (1) 

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/82) (1) 

25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/83) (1) 

• • _ 1 1 — 
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26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Urfa Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/84) (1) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Tesis
lerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/85) (1) 

28ı — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nınn, Turban Ilıca Tesislerinde üc
retsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/86) (1) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kilyos Tesislerinde üc
retsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) (1) ' 

30. — • İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ürgüp Tesislerinde üc
retsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/88) (1) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerinde üc
retsiz okrak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/89) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/90) (1) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekili seçimlerinde aday 
olup seçilemeyen bürokratların kararnamelerinin bekletildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/92) (1) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/94) (1) 

35* — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban ve bağlı işletmelerince 
Erten Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne verilen işlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/98) (1) 

36. —. Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, yurt dışından patates 
ve elma ithal edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/99) (1) 

37. — İstanbul Milletvekili' Halit Dumankaya'nın, Turban işletmelerinde bazı ev
rakların ortadan kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 
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38. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT Genel Müdürüne ve bazı 
yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

39. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) (1) 

40. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Toplu Konut Kredisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/152) (1) 

41. — izmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, 24 Aralık seçimlerinden sonra yurt 
dışına giden Bakanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/153) (1) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, hayvan ithalatı ile ilgili ola
rak ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/108) (1) 

43. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hayvancılığı teşvik kredilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/109) (1) 

44. — Eskişehir Milletvekili Hanifi Demirkol'un, Destekleme Fonundan 1995 
yılı içinde illere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) (1) 

45. —. İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) (1) 

46. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ekonomik Kültürel Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/154) (1) 

47. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TÜGSAŞ ve bağlı kuruluşlarının 
bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/156) (1) 

48. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güven Sigorta T.A.Ş.'nin bazı 
harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) (1) 

49. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticilerinin 
elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) 

50. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Kazan
dırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/172) 

51. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat Huzurevi inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/174) 

52. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen bir re
sepsiyonun fatura bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) 

53. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) 
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54. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye tmam - Ha 
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/10) 

55.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a 
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/11) 

56, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

57. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sora önergesi (6/İ3) 

58; —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

59. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ile istasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1,5) 

60a — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/16) 

61'. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'm, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 

62. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

64. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

65. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora önergesi (6/21) 

^ — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İlindeki işsizlik 
sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

67. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, bazı medya kuruluşlarına verildiği id
dia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

68. —Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Acil Servis Ve Hizmetlere İlişkin 
Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/22) , 

69. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın Sağlık Hizmetleri Ala
nındaki Örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/23) 
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70. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekono
mimize olan etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 

71. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 

72. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, İl Sağlık Müdürlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nuıı, dinî vecibelerini yerine ge
tiren ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

74. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, çevre düzenlemesi fonundan bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

75. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

76. —Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, -öğretmenlerin eylemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 

77. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/3.1) 

78. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, dinî vecibelerini yerine getiren 
ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32) 

79. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

80.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) 

81. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) 

82. - Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, dinî vecibelerini yerine getiren ordu 
mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/38) 

83. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, çalışanların ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin ilaç ve tedavi giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/39) 

84. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Anadolu Ajansı mahreçli bir habere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/40) 
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85. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, DYP - CHP koalisyonu döne
minde devletten kredi ve teşvik alan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/41) 

86. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, et ithalatına ve kontrolüne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

87. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Yerköy'deki Beyazıtoğlu 
Çiftliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

88. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Mogan ve Eymir göllerinin ısla
hına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44) 

89. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Karayolu üzerinde bulunan bazı 
kavşaklara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

90. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, balıkçılarımızın, Ege Denizinin Ulus
lararası sularındaki av yasağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/46) 

91. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır'daki elektrik ke
sintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

92. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Be
lediyelerinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

93. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, kamu alacaklarının faiz oran
larına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/49) 

94. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Türkiye - İsrail arasında yapıl
dığı iddia edilen anlaşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/50) 

95. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Türkiye il© İsrail arasında ya
pıldığı iddia edilen Askerî Anlaşmaya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/51) 

96. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) 

97. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, 15.4.1995 - 15.10.1995 tarih
leri arasında T.C. Emekli Sandığından emekli olan kamu görevlilerinin mağdüriyetle-
rıine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) . ' 

98. — Amasya Milletvekili Cemalettin lafçı'nın, hayvan besicilerinin sorunları
na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) 

99. — İzmir Milletvekili Metin Öney'in ilaçtan alınan KDV'nin kaldırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

100. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldı
rısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) ' . 
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101. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, kırsal kalkınma projelerime iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) y 

102. —• Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Arıcılık Araştırma Ensti
tüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

103. —• Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık üretiminin planlanması ve 
dikim alanlarının belirlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

104. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerinin okul, öğretmen ve perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) 

105. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, Boks Federasyonu Başkanının 
sahte belge düzenlediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

106. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, «Dört Mevsim Kadın» isimli program 
çekiminde başörtülü öğrencilerin dışarı çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/115) 

107. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Sivas - Mesudiye Dere-
yolu karayolunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/116) 

108. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu 11 Kültür Merkezi ihale
sine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/118) 

109. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, basında çıkan bir habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

110. — Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın, Engin Civan'ın mahkumiyet ceza
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

111. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir kayak tesisinin yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

112. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin bazı ilçelerine kapalı spor 
salonu yapılıp, yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

113. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir stadyum yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

114. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, T. C. Merkez Bankası meclisi üye
lerinin yenileneceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/124) 

115. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köy yollarının yapımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

116. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köylerindeki kapalı okul
ların açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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117. — Ağrı Milletvekili M." Sıddık Altay'jn,'Ağrı'daki yoksul vatandaşlarımızın 
çeşitli fonlardan sağlanan yardım miktarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/127) 

118. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, İstanbul Atatürk Hava Limanı 
dış hatlar terminali ihalesindeki • yolsuzluk iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/130) 

119;— İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in, Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili ihalenin iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/131) 

120. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfika.r İzûl'un, Çiftçilerimize yapılacak yardım
lara ilişkin Tarım ve • Röyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 

121. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa'da Tedaş'ın bazı hizmet
lerindeki yetersizliğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/133) . :. ' '" 

122. — Afyon Milletvekili Nuri Yabuz'un, T.C. Merkez Bankası Van Gölü Eği
tim ve Dinlenme Tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru . önergesi (6/134) 

123. — Sinop Milletvekili Ka'dir Bozkurt'un, -Sinop Boyabat SSK Hastanesinin 
ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/135) 

124. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'ta nükleer santral, kurulması 
ile ilgili bir projenin olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/136) 

125. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı bazı ilçelerin yol ya
pım çalışmalarına ve köy konakları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık 
ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

126. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı Durağan ve Dikmen 
ilçelerinde yaşayan bazı kimselerin çocuklarını Bafra'da kurulmuş çocuk pazarında 
sattıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

127. —Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'iri, Tümosan Motor Fabrikasının 
özelleştirme kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) ' . . ' • • 

128. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, memurlara ödenen lojman 
tazminatlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) 

.129. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Kamu Bankalarınca yapılan 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandian sözlü soru önergesi (6/141) 
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130,. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Endüstri 
Meslek Lisesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/144) 

131. — Ağrı Milletvekili M/ Sıddık Altay'ın, yurt dışına işçi gönderilmesinde 
Ağrılı işsizlere öncelik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/145) 

132. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinden üni
versitede okuyan öğrenciler için öğrenim kredisi miktarının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

133. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne 
gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü sorti önergesi (6/147) 

134. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın ilçelerine vakıf yurtları açıl
masının. planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/148) 

135. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın; Emlak'bank hesaplarının yabancı bir 
şirkete inceletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

136. --Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun çiftçilere tarım girdilerinde uygula
nan sübvansiyon nedeniyle yapılması gereken ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

137. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Boğaz Köprüsüne bariyer veya koru
yucu bir sistemin yapılmasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

138. - -Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1S6) 

• 139. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr İzol'un, Harran Üniversitesinin kadro ihti-. 
yacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/187) 

140. — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerine olan borçlarını 
ödemeyen tüccarlara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

141. — Şanlıurfa 'Milletvekili Zülfükar İzol'un, hayvansal ürünlerin ithalatının 
durdurulması ile hayvancılık kredisi alan üreticilere ödemenin ne zaman yapılacağına 
ilişkin Tarım ve 'Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

142. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Yeni Demokrasi Partisi eski Genel 
Başkanı Cem Boyner'in günlük bir gazetede yayımlanan konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

143. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya Sosyal Sigortalar Ku
rumu bünyesinde sigorta müfettişlerinin yeniden görevlendirilip görevlendin im eyeceğ i -
ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 
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144, — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'in Ordu - Kurulkaya ve Çambaşı 
barajlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

145. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye - Topçam 
Barajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/19.3) 

146, — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'm, Ordu Denizcilik Meslek Yük
sek Okulunun kapatılış nedenine ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü som önergesi 
(6/194) 

147. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Halk Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/195) 

148.— Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumuna ibağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/196) 

149. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Bodrum'da yaptırdığı iddia 
edilen villaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

150. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 'm, günlük bir gazetede yayımla-
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü.soru önergesi (6/198) 

151. — Ankara Millet vekili Ersönmez Yarbay'ın, günlük bir gazetede yayımla- ; 

nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/199) , , 

152. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, IKur'ân Kursu Hocası sınavını 
kazananların atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

153.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık. Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin spor komp
leksi ve kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) 

154. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'ya bir atletizm pisti yapılma
na ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/203) 

155.,— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde kapalı 
bulunan okullara ilişkin 'Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

156. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı bazı 
köy ve mezralarda kapalı bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/205) 

157. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/206) 

158. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur ilçesinde yapımı 
devam eden lojmanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

— 20 — 



7 
• • . • • , ' SÖZLÜ SORULAR 

159. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı - Hamur - Köşk ve Tükenmez 
köyleri arasındaki yola köprü yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/208) 

160. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki sağlık 
merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

161. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Merkez 
Sağlık Ocağının onarım ve kalorifer tesisatı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/210) 

162. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'.m, Sağlık kuruluşlarında, Sağlık Mes
lek Liselerinden mezun olanların görevlendirilmemelerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/211) 

163. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı'nın, Taşlıçay İlçesindeki has
tane ve lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

164. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı - Hamur - Sarıbuğday ve Kılıç 
köyleri arasındaki sulama kanalına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/213) 

165. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihti
yacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

166. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi 
geliştirmeye yönelik program ve projelere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/215) 

167.— Ağa Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı Yatılı Bölge Kur'an Kursunun 
müdür ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

168. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı'nın bazı köylerine cami ve mi
nare yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

169. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Kur'an 
Kursu açılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

170. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altayın, Ağrı - Patnos'da Büyük Klima İs
tasyon Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

171. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt Meteoroloji İstasyo
nunun ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakaramdan sözlü soru önergesi (6/220) 

172. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı - Hamur ilçesine Meteoroloji 
İstasj'onu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

173. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Patnos Devlet Hastanesi ve 
lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

174. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı - Patnos Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 
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175. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur ilçesi Ceylanlı - Ka
mıştı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacağı belirtilen köprü yapımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

176. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli ve ilçelerindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

177. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OYAK'ın üyelerine yaptırmak istediği 
konutlarla iigi/li birim fiyatına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) .. 

178. — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Kışlalardaki askeri mutfak ve fırın 
işletmeciliğinin özelleştirilmesine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/227) 

179. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinin spor sa-
.hası ihtiyacına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/228) 

180. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinde bulunan 
kaplıcaların, sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru* önergesi 
(6/229) 

• 181.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Şekerova Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

182. — Ağrı Milletvekili M.. Sıddık Altay'ın,. Ağrı - Doğubayazıt İlçesi Yal insiz 
Köyünde yapılan Afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/231) 

183. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, E-80 karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

184.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazit İlçesinde ya
pımına başlanan sağlık ocağına ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/233) 

185. — Ağrı Milletvekili M." Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde yapımı devam 
eden hastane ve sağlık ocaklarına ilişkin. Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

186.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki Devlet 
hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) 

187. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki il kütüp
hanesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

188. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık.'Altay'ın, Ağrı - Doğubaytat İlçesinde yapı
mı sürdürülen kültür sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi . 
(6/237) • • ;•. • • ' -

1.89. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ilçelerinde öğretmen evi yapıl
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

' — 22 — 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

190. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Eleşkirt İlçesinde yapımı devam 
eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

191ı — Ağrı Milletvekili M. Sıdd.ık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt ilçesinde yapımı 
devam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/240) 

192. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, bazı Enerji nakil hatlarının iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

193. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Köy korucularına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

194. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Türkiye'ye çeşitli kaynaklardan ya
pılacak yardımlardan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayacağına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 

195. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Sigorta Hastanesinin Sağlık Per
soneli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/244) 

196. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur ilçesinin bazı köy
lerinin imam ihtiyacına ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi (6/245) 

197. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Mersin Gümrüğü ve limanındaki 
bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/246) 

198. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Fırat nehri üzerinde bir köprü ya
pılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

199. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Adıyaman'da yapımı süren hava 
meydanının hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/248) 

200. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bir gazetede yayımlanan «Patrik
hane TC'yi takmıyor» başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) 

201. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası su
lama inşaatlarının personel yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/250) 

202. — Konya Milletvekili Mustafa Ünald,ı'nın, Kıbrıs T.C. Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın bir gazetede yer alan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/251) 

203. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türlüye - İsrail Askerî Eğitim İş
birliği Anlaşması ile ilgili basına yansıyan bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/252) 

204. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hollanda'daki İslam Kolejlerinden 
mezun olanların bu okullarda geçen öğretim sürelerinin Türkiye'de eksik değerlendi
rildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 
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205; — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İline bağlı köy ve mezralardaki 
göçleri önlemeye yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/254) 

206. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/255) 

207. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, 1996 -1997 Hububat Alım Kararna
mesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 

208. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı il sınırları içindeki bazı akar
sular üzerinde baraj yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) 

209. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

210. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt - Aydıritepe, Tutak - Nadir 
Şeyh, Tutak - Karahalit Barajlarının yapımına ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/259) 

211. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli sınırları içinde bulunan Mu
rat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

212. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

213. -—'•• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) ' 

214. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, BM Genel Sekreteri Butros Gali' 
nin Habitat toplantılarında Türkiye ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/263) 

215. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengîz'in, kamu kurum ve kuruluşlarında 
değişik pozisyonlar'da çalışıp aynı işleri yapan personel arasındaki ücret farklılığına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

216. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvan besicilerinin borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

217. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur - Antalya demiryolu proje
sine ilişkin Ulaş'tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 
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218. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) 

219. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir 
serakent kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) ' 

220. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinin karayolunun otoyola 
dönüştürülmesine ilişkin Bayın'dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

22r\ — Denizli Milletvekili Hülmi Develi'nin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi-Çar-
dak arası duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

222. —• Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sarayköy - Babadağ yol yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

223. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale - Akköy - Sarayköy yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

224. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

'225. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale Elektrik Dağıtım A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

226. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öneresi (6/277) 

227., — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

228. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Çardak Havaalanının iyileştirilme
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

220. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 
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8 
, KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

2. '— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamul
lerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 16.5.1996) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli 
Sürekli Danışma. Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar,ısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sa
yısı : 25) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

X 5. —Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Andiaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
vo Dışişleri Komisyonu, Raporu (1/338) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

X 6. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/342) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

X 7. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

8. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Ha'kkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

X 9. — 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 
raporları (1/319) (S. Sayısı : 31) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

X 10. — 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 (1/318) 
(S. Sayısı : 32) (Dağıtma tarihi : 27.6,1996) 
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X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/355) (S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

12. ••— Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) . . 

13. — Türk Silahlı Kuvvetlen İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/386, 1/401) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

14. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komis
yonları raporları (1/410) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

• 15. —Türk .Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasansrve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/404) (S. Sa
yısı : 37) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

\6ı — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/412) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 1.7:1996) 

17. — Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 39) 
(Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

X 18. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 
8.7.1996) 

19. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/465) (S. Sa
yısı : 41) (Dağıtma tarihi : 8.7.1996) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

__ n _-



Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 23) 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) 

. T.C. 
Başbakanlık 28.7.1993 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı:B.02.0.KKGI101-ll209l05687 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasa
nın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr; Tansu Çiller 
Başbakan 

GEREKÇE 

Kamu hizmetlerinin uzun dönemde verimli, etkin ve belli prensipler çerçevesinde yürütülebil
mesi için, yüksek seviyedeki bir kısım kamu görevlerine atama politikalarının tespitinde özel bazı 
ilke ve kuralların benimsenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, yüksek sevk ve idare makamlarına ata
nanlara belli ve yeterli bir görev süresi öngörülmekte, yaş haddi ile ilgili konularda özel düzenle
meler yapılmakta, böylece yönetimde devamlılık teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bu esas ve usul
ler, hizmette ve prensiplerde sürekliliğin sağlanması, stratejik seviyedeki bazı plan ve projelerin ay
nı kişiler tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını temin etmek bakımından yararlı ve zorun
lu görülmektedir. »' • 

Bu konuda, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Genelkurmay Başkanının 
atanması usulü, görev süresi ve yaş haddi hususlarında özel düzenlemeler getirmektedir. Ancak, 
rütbe bekleme sürelerinin uygulamadaki sonuçları, özellikle Genelkurmay Başkanlığı gibi önemli 
bir göreve atanan komutanların, yaş haddi nedeni ile, planlanan icraatı tamamlayamadan emekli ol
maları ile sonuçlanabilmektedir. 

Halen Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten kişinin bu görevde Kanunun öngördüğü dört 
yıllık süreyi tamamlamadan kanunî yaş haddini doldurduğu için 30 Ağustos 1993 tarihinde emek
li olması zorunludur. Ancak, adıgeçenin özellikle Güneydoğu olaylarında edindiği engin deneyi
minden ve bilgisinden yararlanmak suretiyle bu konuda hazırlanan plan ve projelerin sonuçlandı
rılması amacıyla yaş haddine bakılmaksızın dört yıllık süreyi tamamlayabilmesi imkânı sağlan
maktadır. 
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MiIIî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 4.6.1996 

Esas No.: 11215 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 5.4.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname" Komisyonumuzun 16.5.1996 tarihli 3 üncü Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı 
temsilcileri ile Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinde Ge
nelkurmay Başkanının atanması usulü, görev süresi ve yaş haddi hususlarında özel düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Maddenin (h) bendinde "Genelkurmay Başkanı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
yapmış Orgeneral-Oramiraller arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca 
atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan Ör-
general-Oramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürele
rinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır." hükmüne yer verilmiştir. 

Bu düzenlemeye göre, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Genelkurmay 
Başkanlığı görevini yürüten kişinin, yaş haddi nedeniyle bu görevinde Kanunun öngördüğü dört 
yıllık süreyi tamamlamadan, 30 Ağustos 1993 tarihinde emekli olması zorunluğu doğmuştur. Bu 
hususu dikkate alan Bakanlar Kurulu da, söz konusu kişinin özellikle Güneydoğu olaylarında edin
diği engin deneyim ve bilgisinden yararlanarak bu konuda hazırlanan plan ve projelerin sonuçlan
dırılması amacıyla, 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkardığı 
488 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulu
nan Genelkurmay Başkanının, yaş haddine bakılmaksızın dört yıllık görev süresini tamamlaması
nı öngörmüştür. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmünü tamamladı
ğı, ancak Anayasanın 91 inci maddesi hükmüne göre kanunlaştırılması gerektiği hususu belirtilmiş
tir. Bazı üyeler artık fiilen yürürlükte olmayan metnin yürürlükten kaldırılması gerektiğini ileri sür
müşlerdir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin açıklamalarından, Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yürürlükten kaldırılması halinde o zamanki Genelkurmay Başkanının bazı özlük hak
larının zarar görebileceği, ayrıca bu hükmün 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun
da görülemeyeceği anlaşılmış ve Kanun Hükmünde Kararnamenin kabul edilerek kanunlaştırılma
sı oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

1 inci madde ile 28.7.1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanının, 67 yaş tahdi
dine bakılmaksızın, dört yıllık görev süresini tamamlayacağı hususu; 2 ve 3 üncü maddeler ile yü
rürlük ve yürütme hükümleri düzenlenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı, Kanun yapma tekniğine uygunluğu sağlamak ama
cıyla, "926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 28.7.1993 Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 23) 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Ali Coşkun 
İstanbul 

Üye 
Haydar Oymak 

Amasya 
Muhalifim. 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Üye 
Hasan Gülay 

Manisa 

Sözcü 
Şükrü Yürür 

Ordu 
Üye 

Şerif Çim 
Bilecik 

Üye 
Bekir Yurdagül 

Kocaeli 
' Üye 

Necmettin Dede 
Muş 

Üye 
Akın Gönen 

Niğde 
KARŞI OY GEREKÇESİ 

926 Sayılı TSK'na bir Ek Geçici Madde ilave eden Kanun Hükmünde Kararname, hele hele 
bunun yasalaştırılması; kanunların genelliği ilkesine ve idarî geleneklerimize aykırıdır. 

Gerçektende; kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için belli pren
sipler öngörülmüştür. Bu prensipler arasında, hizmette devamlılığın doğal sonucu olarak bazı gö
revlerde yaş sınırlaması olduğu gibi bazı görevler için ise hizmet süresi sınırlaması da vardır. 

Örneğin; Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı başta olmak üzere Yüksek Yargı 
Organlarının Başkanları gibi. 

Bu anlayışın doğal sonucu olarak bu gibi yüksek düzeydeki kamu görevlerine atanmaya aday 
insanlar rastgele seçilmemekte, yıllarca o görevler için işin içinde yoğurulmaktadır. 

100 yılı aşkın bir deneyim ve kültür birikimine sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde her dö
nemde Genelkurmay Başkanlığı gibi yüksek bir makama atanacak yeterli sayıda yetişmiş komutan
ların olduğu herkesçe bilinmektedir ve gerekçeyi teröre bağlamakta olanaksızdır. 

Diğer taraftan 73 yıllık Türkiye Cumhuriyetinde oturmuş idarî gelenekler oluşmuştur. Bu ka
rarname bu geleneklere de tümüyle aykırıdır. 

Kaldı ki, Kanun Hükmünde Kararname hükmünü icra etmiş ve bitmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararname çıktığı günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde gereksiz bir 

polemik yaratılmış, böylece hem Türk Silahlı Kuvvetleri ve mensupları hem de görev süresi uzatı
lan kişi haketmediği ölçüde yıpratılmıştır. 

Dolayısıyla Kanun Hükmünde Kararname bize göre çıktığı gün yanlıştı, komisyonda kabul 
edilmesi de yanlış olmuştur. Hatta Hükümetin o gün yaptığı keyfiliğe Yüce Meclisin de bugün alet 
edilmesi sonucunu doğuracaktır. Yıpratma süreci Meclisi de içine alarak devam edecektir. 

Yüce Meclisin böyle bir oyuna gelmemesini diliyorum. 
Saygılarımla. 

Haydar Oymak 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 23) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa bir geçici madde eklenmesi; 24.6.1993 
tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 27.7.1993 tarihin
de kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1, - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 61. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte gö
revde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 
67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev süresini tamamlar. 

MADDE 2. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve B.aşb. Yrd. 
E, İnönü 

Devlet Bakanı 
M. Gölhan 

Devlet Bakanı 
T.Akyol 

Devlet Bakanı , 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Adalet Bakanı 
M.S.Oktay 

Dışişleri Bakanı V. 
0. Kumbaracıbaşı 

Bay. ve İskân Bakanı 
0. Kumbaracıbaşı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
G. Müftüoğlu 

Devlet Bakanı 
C. Erhan 

Devlet Bakanı 
A. Sanal 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Sağlık Bakanı 
R. Serdaroğlu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı V. 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
M. Çiloğlu 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

, İçişleri Bakanı 
M. Gazioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 23) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 28.7.1993 Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
de eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 61. - 28.7.1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 un
cu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık 
görev süresini tamamlar. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu.Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 23) 




