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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özellikle Şırnak olaylarında ve ülkede gi
derek tırmanan terör ve anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddiasıyla Başbakan Süleyman De-
mirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/9) gün
deme alınıp alınmaması hususundaki öngörüşmeler tamamlandı; yapılan açık oylama sonu
cunda önergenin gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı. - • • ' 

24 Eylül 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.06'da son verildi. 

Yasin Hatipoğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 9 . 1992 Perşembe 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Millet Meclisi içtüzüğünün 114 üncü Mad

desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında içtüzük Teklifi (2/444) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Emlak Komisyonculuğu Kanun Teklifi (2/445) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, İl İdaresi Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/446) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18.9.1992) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Küçük Çiftçilerin TC. Ziraat Bankası
na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Küçük Esnafın T. Halk Bankasına Olan Bir Kısım Borç 
Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi (2/447) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa. 
geliş tarihi : 22.9.1992) 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

»Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi 
: 24.9.1992) (GÜNDEME) 
v Sözlü Soru-Onergesi 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağlanan 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul - Kadıköy Millî Eğitim Ba

kanlığı Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/358) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1992) 

2. — Ordu Milletvekili Nabi Poyraz'ın, İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü hakkındaki id
dialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.9.1992) 

3. — Ordu Milletvekili Nabi Poyraz'ın, İstanbul Endüstri Meslek Lisesi Müdürüne ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1992) 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Diyanet İşleri Başkanlığınca cami
lerde Bosna - Hersek'e yardım amacıyla toplanan paraya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1992) 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Etibank'ın amaç dışı kredi verdiği iddia
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/362) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1992) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Altıntaş'ın Alıhcık Köyünde görü
len sel ve taşkınlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/363) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.9.1992) 

7. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İline bağlı Espiye Yağlıdere, Akpı-
nar köy grup yoluna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/364) (Baş
kanlığa geliş1 tarihi ; 22.9.1992) 

, 0 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Cengiz Üretmen (Manisa) 

o . 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda 
hazır bulunan sayın üyelerin, isimleri okundukça, elleriyle işaret vermelerini ve yüksek sesle 
"burdayım" demelerini rica ediyorum. 

(Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye taleplerine binaen, gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Marmara Bölgesinde ürün bedellerinin geç 

ödendiğine ve çiftçilere emeklerinin karşılığının verilmediğine ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, cevabı 

BAŞKAN — Üreticilerin paralarının geç verilmesi konusunda konuşmak üzere, Edirne 
Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Eler. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Eler. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Ana
yasa gereği, zorunlu sebeplerle kurulan Bütünleştirme Partisinin bir milletvekili olarak, Cum
huriyet Halk Partisine geçme aşamasında olan ben, şıi anda hepinize hitap etmekten gurur 
ve onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. (Bağımsızlar saralarından alkışlar) 

Bu arada, bu tarihî partimizin Cumhuriyet Halk Partisinin açılmasında katkıları olan tüm 
partilerin genel başkanlarına ve değerli milletvekili arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi bil
diririm. 

Değerli arkadaşlarım, Meclise geldiğim ilk günlerde, tesadüf, ilk hitabım, yine çiftçilerle 
ilgili olmuştu. O zaman kürsüye geldiğimde, çiftçilere, ürettiği ürünlerin parasını öderken geç 
kalındığını; hatta ödemenin beş ay geciktiğini ve çiftçilerin durumunun içler acısı olduğunu 
belirtmiştim. Sayın Bakanımız bizi yanıtladığında, bu ödemelerin geçmiş hükümetçe yani ANAP 
Iktidarınca yapılmadığından dolayı geciktiğini belirtmişti. Şimdiki uygulamaya baktığımızda, 
yöremdeki tespitlerime göre, Marmara Bölgesinde, ayçiçeği üreticisi çiftçiye, taban fiyat olarak 
2 500 lira ödeneceği Hükümet tarafından ilan edildi. Esasında, bu para zamanında ödense da
hi, üreticinin eline 2 500 lira değil, 2 250 - 2 257 lira geçiyor. Aradaki farkın nereye kesildiği 
bizce meçhuldür. 
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Hal böyleyken, bırakınız 2 250 lira ödemeyi, şu anda, eylül ayı başından bu yana, ayçiçeği 
teslim alınan hiçbir üreticiye, maalesef, parası verilmemiştir ve çiftçi, birtakım borçlan sebe
biyle ürününü 1 800 liradan piyasaya satmak zorunda kalmıştır ve bundan dolayı da büyük 
bir zarara uğramıştır. 

Vatandaşın haklı olan bu beklentisi bize intikal ettirildi. Bilhassa içinizde çiftçi olan ve 
çiftçilikle uğraşan milletvekili arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum; biz milletvekili ola
rak maaşımızı bir ay geç alsak veya eksik alsak, bunu nasıl değerlendiririz? Çiftçinin de maaşı, 
senede bir ektiği buğday veya ayçiçeğinin, ürettiği malın parasıdır. 

Bizim, gücümüz, nedense, devamlı olarak çiftçiye yetmektedir. Vergi kaçıran, vergisini ver
meyen 670 kişiden hesap sorulmazken, çiftçi, 2 500 lira taban fiyatı verilen ürününü 1 800 lira
ya satmak sorunda bırakılmıştır. Sayın bakanlarımıza bilhassa hatırlatmak isterim; Marmara 
Bölgesindeki üreticilerle görüştüklerinde bu konu açıklığa kavuşacaktır. 

Pancar üreticisine verileceği vaat edilen, pancar sökümü ve çapası için dekar başına 50 
bin liralık avans ve prim, amacına uygun olmayacak şekilde, geç ödenmiştir. Böyle uygulama
ların devamı nedeniyle, Hükümet tarafından vaat edilmesine fiyat ilan edilmesine rağmen, ya
pılan geç ödemeler sebebiyle, Hükümete ve dolayısıyla devlete karşı,güven de yitirilmektedir. 

Üreticiye para ödenmemesi dolayısıyla, çiftçi ve üretici, parasını alamadığı için, borçlu 
olduğu esnafa da zamanında borcunu ödeyememektedir; bu da piyasaya olumsuz şekilde tesir 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ilk konuşmamda da belirttim, köylerden şehirlere göç vardır. Bu 
göçün bir sebebi de, tarım kesimine ödemelerin geç yapılması ve üreticilere emeğinin karşılığı
nın verilmemesidir. Onun için, üreticinin parasının peşin olarak ödenmesi -fazla bir şey 
istenmiyor-emeğinin karşılığının verilmesi gerekmektedir. 

Yine, haziran ayında, Edirne Merkez İlçesi, Enez, Lalapaşa İlçelerinde ve bağlı köylerin
de de, yaklaşık olarak 100 bin dekar ekili arazi, dolu afeti sebebiyle zarar görmüştü ve ben 
bu konuyu bir önergeyle Meclis Başkanlığına bildirmiştim, önergemi 2.7.1992 tarihinde ver
dim; fakat, henüz daha cevap alamadım. Sayın Bakanımız yöreye gittiğinde, afete uğrayan köy
lünün zararını karşılamak üzere borçlarının erteleneceğini, hayvan ve ziraî krediler konusunda 
birtakım kolaylıklar sağlanacağını söylemesine rağmen, bugüne kadar tüm bunlara bir işlerlik 
kazandırılmamışlar ve borcu olan çiftçilere, bankalardan ve çeşitli yerlerden borçlarını ödeme
leri için gerekli talimatlar, emirler gelmektedir. Bu nedenle, biraz önce yukarıda belirttiğim gi
bi, Hükümetimizin ve bakanlarımızın, bu konuda açıklama yaparken, güvenini yitirtmemek 
için, uygulamayı da anında başlatması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, Edirne'den Kars'a kadar tüm çiftçinin, üreticinin beklen
tisi şudur : Hiçbir şekilde haksız bir şey istemiyorlar; istedikleri, ayçiçeği, buğday ve pancar 
üreticilerinin bir senelik emeklerinin karşılığının, hak ettikleri şekilde verilmesi ve paralarının 
peşin ödenmesi. 

BAŞKAN — Sayın Eler, lütfen toparlayın efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Bu nedenle bu konu üzerinde önemle durulmasını 

Sayın Bakanımızdan bilhassa arz ediyorum. Ben, verilere göre konuşuyorum. Ayçiçeği taban 
fiyatının 2 500 lira olarak ilan edilmesine rağmen, Trakya'da birçok çiftçi, ürününü, tüccara 
1 800 liradan satmıştır. Bana göre, bunun vebali de Hükümetindir. Ayçiçeği taban fiyatı 3 
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bin lira, 4 bin lira ya da 5 bin lira olarak ilan edilse de buna inanmam önemli olan uygulama
dır ve çiftçiye verilen paradır. Onun için, Sayın Bakanımızdan bu konuyu yanıtlamasını istir
ham edeceğim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Bağımsızlar ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eler, teşekkür ediyorum. 
Cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Cevheri, buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlarım; Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler arkadaşımızın üreti
cilerin alacaklarıyla ilgili gündem dışı konuşmalarına cevap sunmak üzere huzurunuzdayım; 
teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Hasan Basri Eler arkadaşımız, özellikle kendi seçim bölgesi
nin de ürünü olması itibariyle değindikleri ayçiçeği ve çeltikle ilgili maruzatımı takdim ederek, 
yine, Bakanlığın, daha doğrusu Hükümetimizin destekleme alımlarıyla ilgili kısa ve özet bilgi
ler arz ederek, zamanınızı israf etmeme gayreti içerisinde olacağım. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu sene ayçiçeğine verilen taban fiyat 1 500 lira
dan 2 500 liraya çıkarılmak suretiyle yüzde 67'Iik bir artış sağlanmıştır. Arkadaşımızın -yanlış 
bilgiler ulaşmış olacak ki- "hiç ödenmemiş" dediği ayçiçeğine dün akşama kadar 253 milyar 
lira ödenmiştir. Geçen sene, yine ayçiçeğine, 20 Kasıma kadar ödenmiş olan para toplam ola
rak 350 milyar liraydı. Ayrıca, ayçiçeğine verilen taban fiyatın seviyesini koruması, fiyatların 
düşmemesi için ham yağ ithalatındaki 60 dolarlık fon 200 dolara çıkarılmak suretiyle, devlet 
alımlarının dışındaki piyasanın, pazarın da canlı tutulması için, kararname çıkarılmış ve köşke 

* gönderilmiş olup, tahmin ediyorum şu saatlerde çıkmış olması lazımdır. O çıktığı takdirde, fi
yatlar iç piyasada daha canlanacak ve bu suretle, değerli arkadaşlarımızın işaret ettiği, üretici
nin malının değerlendirilmesi hususu sağlanmış olacaktır. 

Yine, düne kadar pancar bedelleri, olarak 800 milyar lira ödenmiştir. 
Arkadaşımızın değinmediği destekleme alımı kapsamında olan fındık ihracatında 1 ki

logramdan alınan 40 sentlik fon da 10 sente indirilmek suretiyle, hem ihracat imkânları yara
tılmış ve hem de piyasa canlı tutularak üreticinin malının elinde kalmaması sağlanmıştır. 

Yine, değerli arkadaşımın seçim bölgesi ve çevresinde de yetiştirilen çeltik için verdiğimiz 
fiyatlar kısa taneli için 3 100 lira orta taneli için 3 300 lira ve uzun taneli için de 3 500 lira 
dır. Bu fiyatlar, bizzat Edirne'den gelen üreticilerimiz tarafından son derece memnuniyetle kar
şılanmıştır. Şu ana kadar da, bu destekleme alım fiyatları hakkında hiçbir çeltik üreticisinden 
herhangi bir şikâyet vaki olmamıştır. Değerli arkadaşlarım, çeltik ürünü de üreticimizin elinde 
bırakılmadan -aynen Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımında olduğu gibi anında ödeme 
yapılmak suretiyle alınacaktır. 

Değerli Meclis üyelerine arz etmek istediğim başka bir husus da şudur : Dün akşama ka
dar, tamamı kantarın başında ödenmek suretiyle, 3 trilyon 840 milyar liralık hububat alımı 
yapılmıştır. Şu anda bir tek üreticinin, Toprak Mahsulleri Ofisinden bir tek kuruş alacağı yok
tur. Bu, çeltik ve diğer ürünlerde de aynı şekilde dengelenecektir. Geçtiğimiz yıl ürününün be
delini almak için altı ay beklemiş olan üreticilerimizden, "bize de altı ay zaman tanıyın" şek
linde herhangi bir talebimiz yoktur. En fazla, belki beş on günlük -o da zaman zaman banka 
havalelerinden kaynaklanan- bir gecikme olmaktadır. 
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Burada, bir yerde, Hükümetimize duyulan güvene işaret etmek için arz etmek istiyorum; 
geçtiğimiz günlerde, Konya'da, üretici, malını teslim ediyor, kantar fişini ve tesellüm makbu
zunu alıyor; ya fişini kestirmiyor, ya da çekini alıyor, gidip bankadan parasını almıyor. 

FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Köyleri bir dolaşın!. 

TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, 1 trilyon 271 milyar lira borcunuzu, hem de kararnameyle fark vereceğinizi vaat 
ettiğiniz halde -kaçıncı defa söylemek mecburiyetinde kaldığım için beni bağışlayınız- farkları 
ödemeden bırakıp gittiniz. Şayet, devletin bu rakamlarına istihzayla bakmamış olsaydınız, o, 
seçimden önce "vereceğiz" deyip de, vermeden seçime gittiğiniz 1 trilyon 271 milyar liranın 
tamamını -her seferinde bunu burada söylemek mecburiyetinde kaldığım için üzgünüm- öde-
seydiniz, böyle söylemek zorunda kalmazdım. 

Arz eder, teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — 48 milyon lira olarak bıraktığımız traktörün fiyatı 
şimdi 120 milyon lira. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

2. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Adalet Bakanlığında boş bulunan hâkim 
ye savcı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tayin ve atamalarla ilgili olmak üzere, Kastamonu Mil
letvekili Sayın Refik Arştan gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Arslan. (ANAP sıralarında alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde, ge
rek basınımızda, gerekse kamuoyunda dikkatle izlediğimiz, okudukça ve duydukça hayrete düş
tüğümüz bir konuyu arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de gerek merkez ve gerekse taşra teşkilatlarında çalıştırıl
mak üzere alınacak personele, eğer kendine özgü herhangi bir kanunu yoksa, daha doğrusu, 
özel bir statüye tabi değilse, 657 sayılı Personel Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

Adalet Bakanlığı, hâkim ve savcı açığını kapatmak ve adaleti çabuklaştırmak, kadroları 
doldurmak için bir imtihan açmış, imtihanın 23.12.1991'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya 
gibi merkezlerde yapılacağı açıklanmıştır. Buraya kadar gerek Bakanımıza, gerekse Adalet Ba
kanlığına hiçbir diyeceğimiz yoktur;, mesele bundan sonra başlar. Festival mi desem, felaket 
mi desem bilemiyorum, macera bundan sonra başlıyor. İmtihana 1 547 aday müracaat eder. 
5.3.1992'de açıklanan listede 760 aday imtihanı kazanır. Bunlar 70 ve 70'in üzerinde puan alır
lar. Bu neticeye 262 kişi itiraz eder. Bu kadar kişinin itirazı düşündürücüdür. 262 itirazcıdan 
216'sı daha müdahale ile kazandırılır. Onların aldığı notlar 46 ila 64 arasında değişmektedir. 
Bu, büyük bir haksızlık, büyük bir skandaldir. Belki Sayın Bakan bu durum için "bir hakkın 
geriye teslimidir" diyecektir; ama, takdir yüce milletindir... 

BAŞKAN — Sayın Arslan, bir dakikanızı rica edebilir miyim? 
Değerli milletvekilleri, grup başkanvekillerinin birbirleriyle zaman zaman istişareleri do

ğaldır; ama, onun dışındaki sayın milletvekillerinin yüksek sesle istişarede bulunmaları, hati
bin sözlerinin anlaşılmasını engellemektedir; rica ediyorum efendim... 

Buyurun Sayın Arslan. 
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REFİK ARSLAN (Devamla) — Mesele bununla da kalmaz. Adaletsiz, uygunsuz, kayır-
macı bir zihniyetle yapılan bu imtihanın başkanı Bekir Aksoylu mükafat olarak Danıştay üye
liğine teklif edilmiş ve Danıştay üyeliğine getirilmiştir. Diğer komisyon üyesi Muharrem Coş
kun da gene müfettişlikten, başmüfettişliğe terfi ettirilmiştir. Daha bunun gibi, Adalet Bakan
lığında birçok olaya şahit olmak mümkündür. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Nereden öğrendin bunları? 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Sayın Bakan kadrolaşmaya çok heves etmektedir; ama, 

şunu gözden kaçırmaktadır : Ülkenin yetiştirdiği hukuk mezunu değerli vatandaşlarımız nez-
dinde ve kamuoyunda güvenirliğini, inandırıcılığını yitirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hükümetler elbette ekipleriyle gelecektir; bu, siyasî bir teamüldür. 
Siyasî otoritenin, politikalarını yürütecek insanlara ihtiyacı vardır. Bunların atamaları, göreve 
getirilmeleri her devirde olmuştur ve hoşgörüyle karşılanmıştır. Devlet, bir bütün, vatandaşı 
koruyan, kollayan ve adaletin tecellisinin bir simgesidir. Sen, adalet dağıtacağın yerde, insanla
rın, rezalet denilecek bir imtihanla haklarını yiyeceksin ve aslında kayırmalarla eşini-dostunu, 
yakınlarını kazandırıp, hâkim ve savcı yapacaksın ve sonra da memlekette adaletin tecellisini 
bekleyeceksin!.. 

Şimdi, ben soruyorum, geri kalan 500 güzide evladımızın hakkı ne olacaktır, mağduriyet
lerini kim karşılayacaktır? Esasen, Anayasamız da bu gibi olaylara asla cevaz vermemektedir. 
Anayasanın 70 inci maddesinde aynen, "Her Türk, kamu hizmetlerine girmek hakkına sahiptir. 

Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez" de
nilmektedir. Adalet Bakanlığı bünyesinde yaptığınız gerek imtihanlar ve gerekse atamalar, iş
gal ettiğiniz makam olan Adalet Bakanlığı makamına asla yakışmamaktadır. Gerçi, çıkardığı
nız by-pass kanunuyla bazı devlet teamüllerini yıktınız. Bunları yapacağınızı daha önceden de 
söylemiştik. Bu imtihanlarla, kanun tatbikçilerinin karşı karşıya kalabileceği en kötü ve en haksız 
durumu yarattınız. 

Sayın Bakan, şimdi size soruyorum : Ne yapmak istiyorsunuz; kadrolaşıp, ehliyetsiz, liya
katsiz kimselerle adalet dağıtacağınızı mı zannediyorsunuz? Gönül isterdi ki, Adalet Bakanlı
ğında yapılan imtihanlara en ufak bir gölge düşmesin; düştüğü takdirde, bu, iptal edilsin. Bu 
imtihanlar yenilenmeliydi, bunu yapmadınız; çünkü, yapamazdınız; yapamazdınız; çünkü, yan
daşlarınız müsaade etmezdi. Zira, siz hâlâ seçim diyeti ödemekle meşgulsünüz!.. 

Daha önce, Adalet Bakanlığında yapılan imtihanları da Türkiye genelinde iptal ettiniz; 
kazanılmış (müktesep) hakları birtakım bahanelerle geri aldınız. 

Değerli milletvekilleri, devlet ve devletin kurumlarına, geçici işçi adı altında militanlar yer
leştirerek bir yere vardıklarını zannedenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. PTT'de yapı
lan imtihanlar il başkanının çiftliğinde yapılırsa, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne alınan 
işçilerin yaş ortalaması 50'nin üzerinde olursa, Orman Bakanlığı ve KİT'lere yerleştirilen par
tililer, çalışmaktan ziyade parti propagandası yaparsa, "devletimiz iyi ki ayakta kalabiliyor" 
demek lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bu memleket hepimizin. Bir partizanlık uğruna, bazı şeyler uğruna, 
devlet, teamüllerini yıktığımız takdirde beraberce zarar görmemiz kaçınılmazdır. Bir gün, yap
tıklarımıza pişman oluruz. Hükümetler gelip geçicidir, ebedî, kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devletidir. Sizden özellikle rica ediyorum, kadrolaşma uğruna, eşi dostu ve taraftarlarınızı işe 
alma uğruna devletimizi tahrip etmeyelim. 
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Bu yanlışlıkların düzeltilmesi, Adalet Bakanlığında yapılan adaletten uzak bu imtihanla
rın iptali ve yenilenmesi dileğiyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Hınıs ve civarındaki... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu kadar ağır bir konuşmaya sayın bakanların 

cevap vermesi bir teamüldür. 

BAŞKAN — Sayın özal, Sayın Hükümetin cevap verme ihtiyacı duyup duymayışı, ne si
zin ne de Başkanlığın takdirindedir. Rica ediyorum... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Zabıtlara geçsin diye söylüyorum Sayın Başkan; 
bu kadar vurdumduymazlık olur mu?.. ' . 

BAŞKAN — Sayın özal, sizi uyarmak açısından daha fazla şey söylemeye yetkim yok; 
yani, Başkanlığın nezaketi var. Onun için, rica ediyorum... 

5. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum İli Hınıs İlçesinde meydana gelen 
depremde zarara uğrayan yöre halkının durumu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Hınıs ve civarındaki depremler ve sonrası gelişmeler
le ilgili olarak, Erzurum Milletvekili Sayın Abdulilah Fırat'a söz veriyorum. 

Sayın Fırat, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 14.7.1992 

tarihinde Erzurum tli Hınıs İlçesinde meydana gelen deprem afeti münasebetiyle huzurlarınızı 
işgal etmek suretiyle Yüce Heyetinize malumat ve maruzatta bulunmak, beldemin dert ve di
lekleriyle, alınması lazım gelen tedbirleri arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

İçtimaî dert ve dileklerimizi siyasî iktidar mensuplarına zaman zaman arz etmemize rağ
men, maalesef, müspet netice almamaktayız. Hınıs İlçesi ve çevresinin deprem fayı üstünde 
olması ve birinci derecede afet bölgesi olması hasebiyle bölgede sık sık deprem olmaktadır. 
Bu defa da 4,2 Magritud nispetinde deprem oldu. Hınıs'ın 9 mahallesi ve 80 köyünde ev, işyeri 
ve hayvan sığınaklarının yüzde 80'i ağır hasara maruz kaldı. Çoluk çocuklarıyla, yataktaki 
hastalarıyla, ihtiyarı genci sokaklara fırlamış, günlerce sokaklarda kalmış ve halen birçoğu ma
alesef dışarıda barınmaktadır. 

Afeti müteakiben durumu ilgililere malumaten arz etmeme rağmen, aradan geçen uzun 
zaman içerisinde, maalesef, vatandaşların ihtiyaçları layıkı veçhile karşılanmadığı gibi, evleri 
yıkılan vatandaşlar, bugüne kadar yağmur ve soğuk altında yaşamaya mecbur tutulmuşlardır. 
Halkın dışarıda yaşamasına kayıtsız kalmanın insaflı bir icraat olmadığını takdir edersiniz. . 

Adil bir hükümet, kuvvet ve kudretini, sevk ve idare ettiği insanların haklarına ve insan 
benliğinin yüksek şerefine saygı ye riayetten alır. Hükümet adaletle hükmetmelidir; felaket anında 
vatandaşlarının canını ve malını tehlikelerden koruma çarelerini aramalıdır. 

Depremin verdiği maddî ve manevî zarar, vatandaşın günlük hayatını felç etmektedir. Bo
zulan ve tamamen harap olan altyapı gerek insanlara ve gerekse yörenin yegâne geçim kaynağı 
olan hayvancılığa büyük çapta zarar vermiştir. 
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Tecrübe ve müşahedelerimizle bilmekteyiz ki, haberci deprem diye adlandırdığımız deprem
lerden sonra daha büyük afetler maalesef gelmektedir. Deprem Araştırma Dairesinin, Hınıs 
ve çevresi depremlerini bildiren 15.7.1992 tarihli tafsilatlı açıklamalarından da anlaşılacağı gi
bi, Hınıs İlçesinin belirlenmiş deprem faylarının üstünde oluşu nedeniyle, bu tip uyarıcı dep
remlerin sonunda daha büyük afetlerin olduğu bir vakıadır. Hükümetin ilgili birimlerinin dik
katine arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ilgililer, Deprem Araştırma Dairesinin istatistik! bel
gesini lütfedip tetkik ve araştırdıklarında, bu durumu sarahaten göreceklerdir. Filhakika, böl
gemizde 1924 yılından bugüne kadar olan her uyarıcı depremin peşinden büyük bir deprem 
olmuştur. Mesela, 19 Nisan 1959'da 4,6 derecede deprem oldu, altı ay sonra 25.10.1959 tarihin
de 5.8 derecedeki bir depremle Hınıs'ta 28 insanımızı maalesef kaybetmişizdir. Yine 10 Mart 
1966 tarihinde 4.2 derecede Hınıs - Varto'da deprem oldu, beş ay sonra da 10 Ağustos 1966 
tarihinde (Hınıs - Varto depremi olarak bilinen) tekrar bir deprem olmuştu. Yalnız Hınıs'ta 
binlerce insanımızı maalesef kaybettik. Hınıs ve köylerinde ki 142 yerleşim yerinde 6 bin ev yıkıldı. 

2.8.1992 tarihinde Hınıs İlçesinde yaptığım basın toplantısında, durumu bütün çıplaklı
ğıyla anlatmama rağmen, Hükümet mensuplarının nazarı dikkatlerini celp edemedik. Siyasî 
iktidar mensupları, işi oluruna bırakmakta, ciddî, isabetli, süratli tedbirlerin zamanında alın
ması için hiçbir gayret sarf etmemektedirler. İleride vuku bulacak depremler neticesinde bü
yük bir afet olursa, bundan, felaketlere tedbir ve çare getirmeyen Siyasî İktidar .mesuldür. 

Tekrar tekrar istirham ediyorum; Hınıs'a sahip olun. Oturulmayacak derecede ağır hasar 
gören evlerin sahiplerine yardım elini uzatın veya geçici baraka şeklinde felaketzedelere prefab
rik ev yapın; ta ki, köklü bir çözüm olan konut yapımına gidilinceye kadar. Vatandaşa sahip 
olun, aksi takdirde, meydana gelecek afetten -huzurunuzda ilan ediyorum- Siyasî İktidar me
suldür. İkaz ediyorum; felaket "gelmem" demez. Cenabı Hak muhafaza buyursun, gelecek 
depremlerle, Hınıs, toprağa gömülebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adalet ve nısfet ilkeleri olduğu müddetçe insanlar ara
sında dostluk ve kardeşlik devam eder. Bunun için, Siyasî İktidarı adil olmaya davet ediyorum. 
Mahallin hususiyeti, kış mevsimi gibi mühim tabiat faktörlerinin de hüküm sürdüğü bölgem
de, iktisaden fakir olan Hınıs ve köylerindeki vatandaşlara, ilk tedbir olarak, yeni evler yapı
lıp, teslim edilinceye kadar birer baraka yapılmasının lüzumlu olduğu hususundaki talep ve 
isteklerimizi, bugüne kadar yerine getirmediği gibi, ayrıca, binlerce ailenin çoluk çocuklarıyla 
birlikte hastalanmalarına ve perişan olmalarına-sebebiyet verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen toparlayınız. 
ABUDLİLAH FIRAT (Devamla) — Efendim, tecvizkâr tutumunuza sığınıyorum; bitir

mek üzereyim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vaktin darlığı ve konuşma zamanının mahdut olması 

nedeniyle, maruzatımı kısa kesmek mecburiyetindeyim. Tekraren, aşağıdaki tedbirlerin acilen 
alınmasını istirham ederek konuşmamı bağlayacağım : 

1. Depremin halen devam ettiği göz önünde alınarak, vatandaşların, kar, kış sebebiyle dı
şarıda yaşamaları imkânsız olduğundan, mevsimin darlığı nedeniyle, vakit geçirilmeden ahşap 
barakalar yapılması. 

2. Zarar, ziyan gören vatandaşlar için derhal ve yeniden hasar tespit çalışmaları ile her 
türlü malî, iktisadî ve hayvanlar için yem, ziraat için tohum ve gübre yardımlarının yapılması. 
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3. Depremden zarar gören vatandaşların Ziraat Bankasına olan borçları tecil edilerek, zi
raî ve ticarî faaliyetleri için kredi verilmesi. 

4. 14 Şubat 1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ye Bütçe Komisyonunda, 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerinde arz ettiğim şekilde, 1966 depremin
de hâk sahibi olan 5 800 felaketzedenin evlerinin, gecikmeye mahal vermeden yapılması, Ba
kanlık programında öncelik hakkı verilmesi. 

5. Mevzubahis depremdeki ağır hasar sahiplerine, depreme mukavim ve bölge şartlarına 
uygun projelerle binaların vakit geçirilmeden yapılmasını, Sayın hükümet mensuplarından özel
likle istirham eder, hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Fırat. 
Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/61) \ 

BAŞKAN —- Gündemin ' 'Sunuşlar'' bölümünde, önerge ve tezkereler vardır; okutup, bil
eğilerinize arz edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
SHP Merkez Yürütme Kurulunda görevli bulunduğumdan, Tarım Orjrian ve Köyişleri Meclis 

Komisyonundan ayrıldığımı bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Alp 

Kars 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, 2.8.1960 Tarih ve 42 Sayılı Kanuna 2 Adet 
Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifini (2/409) geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/62) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alınmasına dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2.8.1960 Tarih ve 42 Sayılı Kanuna 2 Adet Geçici Madde ilave Edilmesi Hakkında (2/409 

esas numaralı) Kanun Teklifimi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim 24.9.1992 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur ve Millî Savunma Komisyonunda bulunan teklif 
geri verilmiştir. 

3. —Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'a ya
pacağı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/604) . 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Millî Eğitim Bakanı Köksal'Toptan'ın, 29 Eylül - 4 Ekim 1992 tarihlerinde Kırgızistan'ın 

Başkenti Bişkek'te düzenlenecek Türk Cumhuriyetleri 2 nci Eğitim Bakanları Konferansına ka
tılmak, Konferans öncesi 26 - 28 Eylül 1992 tarihlerinde Azerbaycan ve Özbekistan'da eğitim 
konularında görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 26 Eylül 4 Ekim 1992 tarihleri 
arasında adı geçen ülkelere yapacakları resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletveküleri-
mizin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

LİSTE 

Nurettin Tokdemir 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Süleyman Ayhan 
Ahmet Kabil 
Mehmet Gülcegün 
tsmait Kalkandelen 
Hasan Dikici 

Hatay 
Niğde 
Çanakkale 
Rize 
Mardin 
Kocaeli 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan tezkereyi ve eki listeyi birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere ve eki liste kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. - ' 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DtĞER İŞLER 

/. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci 
Ek) O) 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketle
ri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesine, kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 59'a 1 inci Ek S. Sayılı Basmayan 16.9.1992 tarihli 3 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, tasarının 12 hci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve 
12 nci maddenin oylamasında kalmıştık. * 

Şimdi, 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 12 nci maddeyi Komisyondan geldiği şek
liyle kabul edenler lütfen işaret buyursunlar, Kabul etmeyenler... Madde, Komisyondan geldiği 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, tasarının 13 üncü maddesini okutuyorum : 

MADDE 13. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/B maddesi eklenmiştir. 
"Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
MADDE 14/B — Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı ser

mayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç 
duyulan mevzuatı hazırlamak, 

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde be
lirtilen işleri yapmak, 

c) Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına 
ilişkin müzakereleri yürütmek, 

d) Yatırmları teşvik kararları ve kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatırım 
projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, 

e) Yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle genel bütçeden finansmanı güç olan ve ileri tek
noloji gerektiren temel alt yapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile Yap-tşlet-
Devret modeline göre gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmak, 

f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yerine getirmek." 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Refah 
Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip ve şahsı adına Yusuf Bozkurt özal söz istemiş
lerdir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurunuz efendim; 
Efendim, gruplar Komisyon ve Hükümet adına söz süresi 10'ar dakika, kişisel görüşme 

süreleri ise 5'er dakikadır. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, saygıde

ğer milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının, şimdi gelmiş olduğumuz "Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü" kısmıyla ilgili görüşlerimi Refah Partisi Grubu adına arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Malumunuz olduğu üzere, Türkiye'de yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı 18 Ocak 1954 
tarihli 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde yapılmaktaydı. 1967 senesin
de çıkarılan, Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun -ki, bu, 933 sayılı 
Kanundur- üzerinde pek çok münakaşa yapılmıştır. Hatta, bir kısmı Anayasa Mahkemesine 
götürülmüş ve kısmî iptallerden sonra yürürlüğü devam etmiş olan bir kanundur. 

Bu kanun, yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmek, bunun, faydalı ve kalkınma planının 
öngördüğü sahalara kaydırılmasını temin etmek üzere yapılan işlemleri kâfi görmemiş. Yani, 
o ana kadar, bu konuyu yürüten bir yabancı sermayeyi teşvik komitesi vardı. Bu komite, diğer 
teşvik tedbirlerinde olduğu gibi, muhtelif bakanlıklardan teşekkül eden bir hüviyete sahipti. 
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Bunu tek elde toplamak ve özellikle kalkınma planına paralel olarak yabancı sermaye girişini 
kontrol etmek, regüle etmek üzere, bu kanun, bu görevi, açık bir şekilde Devlet Planlama Teş
kilatına verdi ve yabancı sermayeyi teşvik komitesinin görevlerini de Devlet Planlama Teşkila
tının merkez teşkilatı emrine verdi. Bu, büyük bir merhaleydi; çünkü, devletin bütün sektörle
rine (sadece ticarî değil, sanayi, millî eğitim, turizm, madencilik gibi yabancı sermayenin he
veslendiği, iştahlandığı her sahaya) yukarıdan, kuşbakışı bir tarzda bakacak, otorite bir tarzda 
kalkınma planı hedefleri hakkında karar verecek merci Devlet Planlama Teşkilatı olduğu için 
o görev oraya verildi. 

Bu kanun elan yürürlüktedir; bu kanunun kaldırıldığına dair herhangi bir mevzuat da bu
radan geçmemiştir ve şimdi müzakeresini yaptığımız tasarının bütün maddelerini tetkik ettiği
miz zaman da görüyoruz ki, "933 sayılı Kanun kaldırılmıştır" veya "933 sayılı Kanunun bu 
kanuna uymayan kısımları yürürlükten kaldırılmıştır" demiyor; ama, tutuyor, Devlet Planla
ma Teşkilatının emrine -teşvik uygulama gibi de değil- doğrudan doğruya kanunla verilmiş olan 
bu birimi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlıyor. Gerçi arkada bir madde var; o mad
dede, teşvik serbest bölgeler, döviz kazandırıcı muameleler -yabancı sermayeden bahsederek-
muhtelif yerlere verilen yetkiler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmiştir diyor; ama, 
bu, kanun tekniğine uymayan bir vaziyettir. 

Binaenaleyh, geçen konuşmamda da istirham ettiğim gibi, Hükümet sözcüsünden, Ko
misyondan, 933 sayılı Kanun hakkında bilgi istiyorum. Mademki bir düzenlemeye gidiliyor 
ve bu kanundan sonra da, teşvik ve diğer dairelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına veril
miş şeklinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı Kanunu da getiriliyor; o zaman, bilgi istiyoruz; 
ne olacak? 

Muhterem milletvekilleri, bir birimin, bir bakanlığın, hatta bir bakanlık değil üç beş ba
kanlığın hizmetini üzerine alan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teşkilat kanununun gö
rüşüldüğü bir zamanda ve de bu düzenlemenin yapıldığı bir ortamda, bunun mutlaka ele alın
ması lazım. Hele hele, teşvik ve diğer dairelerin ayıklanmasından sonra -bu tabirimi mazur 
görün; özellikle bu yapılmaktadır; halbuki hepsinin uygun olduğu yer Planlama Teşkilatıdır-
Devlet Planlama Teşkilatı Kanun Tasarısı burada görüşülürken, 933 sayılı Kanunun da bu teş
kilat kanununun içerisine alınması gerekir. Mademki yeniden düzenleniyor, mademki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu mesele için yeniden meşgul ediliyor, yeni bir kanun çıkıyor, niçin bu 
kanunun aslı görüşülürken fer'i, olan kanunlar dışarıda bırakılıyor, bunu anlamak mümkün 
değildir. Kanun yapma tekniğinin ciddiyeti bun icap ettirir. 

tşte, bu arz ettiğim misalde olduğu gibi, burada da, şimdi, bir ikilem vardır. Teşvik ve 
diğer daireler gibi Yabncı Sermaye Genel Müdürlüğü de Hazineye bağlanmış; ama, yabancı 
sermayenin nasıl yürütüleceğini gösteren 933 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yürürlükten kal
dırıldığı burada ifade edilmemiştir. Kaldı ki, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (6224 Sayılı 
Kanun) da yürürlüktedir, öyleyse, burada 3 tane kanunu ilgilendiren bir mevzu olduğuna gö
re, bir ünifikasyona gidilmesi gerekir. 

Bu çelişkiyi huzurunuzda ifade ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hatip, teşekkür ediyorum efendim. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Özal; buyurun efendim. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 13 üncü 
maddeyle Hazine teşkilatına, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü eklenerek, görevleri tadat 
ediliyor. 

Daha önceki maddelerde de belirttiğim gibi, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, daha 
önceki hükümetler zamanında, bir kanun hükmünde kararnameyle, Devlet Planlama Teşkila
tından alınarak Hazineye bağlanmıştı. Şimdi iktidarda, o zaman muhalefette bulunan partiler 
de, o zaman buna şiddetle karşı çıkmış, "Planlama teşkilatından alınan bu birimlerim, tekrar 
Planlama Teşkilatına iadesi gerekir; biz hükümet olunca bunu muhakkak yapacağız" demiş
lerdi, bu yolda beyanları vardı. 

Nitekim, beyanlarına uygun bir şekilde, bu kanun hükmünde kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ilk görüşüldüğünde, Plan ve Bütçe Komisyonu, Yüce Komisyon, gerekçelerini 
de yazarak, bu ilgili birimlerin tekrar Planlama Teşkilatına iadesini düzenlemişti; böylece de
ğiştirilen kanun hükmünde kararname de, tasarı olarak Meclis Genel Kuruluna gelmişti; biz 
de o zaman "Bu Hükümet hakikaten sözünün eri, dediğini yapıyor; alkış tutmak lazım" de
dik. Ne var ki, bu, çok uzun sürmedi, görüşmeler başladıktan bir süre sonra -bu Yüce Komis
yona kimler baskı yaptı, bu Yüce Komisyonun üzerine nasıl bir etki ve tepkiyle geldiler, 
bilemiyoruz- Yüce Komisyon, Plan ve Bütçe Komisyonu, kanun tasarısını alelacele geri çekti. 
Bir de ne görelim; hiçbir gerekçe gösterilmeden, bu yapılan değişiklik tersine çevrildi; yani, 
Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin aynısı tekrar 
getirildi. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — 15 inci defadır söylüyorsun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, icap ederse 100 defa daha söyleyece

ğim; çünkü, bu, sözünü tutmamak demektir. Yüce Komisyonu da müşkül durumda bırakmak 
demektir. 100 defa değil, bir 100 defa daha söyleyeceğim, her imkânda da söyleyeceğim. 

AZİMET KÖYLÜÖĞLU (Sivas) —- Her seferinde de bir yıldız vereceğiz sana Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Söyleceğim ve bunu da zabıtlara iyice geçireceğim. 
Şimdi ne olmuştur; hiçbir gerekçe gösterilmeden, tekrar eski uygulamaya dönülmüştür. 

Hatta, o kadar enteresan ki sayın milletvekilleri; bakın, maddenin bir paragrafını size okuyo
rum; "Yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle genel bütçeden finansmanı güç olan ve ileri tek
noloji gerektiren temel altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile yap işlet devret 
modeline göre gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmak..." 

Efendim, siz bu modellere şiddetle karşı çıkmamış mıydınız? Bu modellerin hepsini kötü-
lememiş miydiniz? Hele, bu koalisyonun SHP kanadı buna ne kadar şiddetle karşı çıkmıştı. 
Şimdi bakıyoruz, biz ne getirmişsek, aynen uygulamaya devam ediyorlar, yeni bir fikir yok, 
yeni bir şey yok. Sadece yeşil kart... 

Bakınız, bu şekilde verilen sözlerin yerine getirilmemesini ben burada söylerim; neticede buna 
millet karar verecektir. Bu iktidar bize bu kadar söz verdi, hiçbirini yerine getirmedi; fakat biz 
onları yirie de seçelim diyebilirler; milletin vereceği bir karardır, ama ben de, muhalefet partisi 
olarak, söz vermiş bir iktidar grubunun sözünü tutup tutmadığını buraya gelip söylemek mecbu
riyetindeyim. En azından bu muhalefeti yapmak mecburiyetindeyim. Buna karşı da kimsenin 
bir diyeceği olamaz; çünkü, bunlar, bu söylediklerim, bütün milletin ve kamuoyunun gözü önünde 
cereyan etmiştir. Siz öyle bir duruma düştünüz ki, söylediklerinizin tam tersini 
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yapar hale geldiniz. Ben burada, hiç olmazsa şurada yapılan bazı yanlışlıkları, -ki, bizim za
manımızda da yanlışlıklar yapılmıştır, siz onları bile düzeltemiyorsunuz- düzeltmek için öner
geler vermiş bulunuyorum. Bu önergeleri, Genel Kurulun herhalde dikkate alacağını umuyorum. 

Genel Kurula saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özal, teşekür ediyorum. 
Şahsı adına, Sayın Ayhan; buyurunuz efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili kanunun tasarısına ait şahsî görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatından 
alınıp, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmektedir. Bu, nihayet, bürokratik bir yer 
değiştirmedir, fayda ve mahzurları tabiî tartışılır; benim de kanaatime göre, bunun, Devlet Plan
lama Teşkilatında olması uygundur. Makro ekonomi planlarının yapıldığı, sektör planlarının 
yapıldığı bir müsteşarlıkta, yabancı sermayeyle ilgili teşviklerin de, bu plan ve programları uy
gulayan uzmanlarla yakın işbirliği halinde, görüş alışverişi halinde uygulanması gerekir; an
cak, ne hikmetse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmektedir. Tabiî, dilim varmı
yor ve söylemek istemiyorum, ama bir endişemi de arz edeyim. 

Gerek teşviklerin, gerekse yabancı sermayenin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına dev
redilmesinde, sanki birtakım çevrelere daha kolay teşvik verme, daha az murakaba ile teşvik 
verme, plan hedefleri gözetilmeden, sektör programları ve hedefleri gözetilmeden daha keyfî 
teşvik verme temayülünü görmek istemiyorum; ama hissettiğim de budur. İnşallah önümüzde
ki dönemde yapılacak tatbikat beni yanıltır; memnun olurum. 

Değerli arkadaşlar, ben burada yabancı sermayeyle ilgili genel tavrı değerlendirmek isti
yorum. Biliyorsunuz, tanzimat dönemi, çağdaşlaşma çabaları içinde yabancı sermayeye büyük 
önem vermişti ve tanzimat dönemindeki neşriyata bakarsanız, İstanbul'da, İmparatorluğun bazı 
gelişmiş bölgelerinde birçok yabancı sermayeyle imalat başlatılmış; ancak daha sonra bunların 
devam etmediği görülmüştür. Yine, yap-işlet-devret modelini biz yeni keşfetmedik -ANAP'lı 
arkadaşlarımız kusura bakmasın, onlar keşfetmiş değil- bu model Türkiye'de daha önce vardı; 
tanzimatta denendi. Cumhuriyet döneminin ilk yılları, yap-işlet-devret modeliyle kurulan te
sislerin millîleştirilmesiyle geçmiştir. Bunların bedelleri ödenmiştir. Bunlar neydi? İstanbul'un 
içme suyu tesisleri bir Fransız şirketi tarafından işletilmekteydi. Aydın - İzmir demiryolu ve 
Anadolu'nun birçok yerlerindeki demiryolu işletmeleri hep bu metotla kurulmuşlardı; ancak, 
bu metotla gelen yabancı sermaye, ülkeyi giderek sömürgeleştirdi ve neticede Osmanlı Devleti 
gelir kaynaklarını da kaybetti. Biliyorsunuz, ardından Düyunu Umumiye İdaresi kurularak, 
Osmanlı Hazine gelirlerine el konuldu. Sonuçta Osmanlı Devleti, önce malî yönden iflas etti, 
ardından da, Birinci Dünya Savaşı sonrasında çöktü, tarihe kavuştu. 

Yanlış hatırlamıyorsam, îsmet Paşa, hatıralarında, "Lozan Barış Antlaşması müzakerele
ri sırasında, biz, Batılıların ve İngilizlerin tekliflerini reddettikçe Lord Curzon ve avanesi, 'Sa
yın İsmet Paşa Hazretleri, biz, sizin bu reddettiğiniz tekliflerimizi cebimize koyuyoruz, zamanı 
geldiğinde bunları çıkarıp önünüze koyacağız', demişti" şeklinde söz etmişlerdi. 

Osmanlı Devletini yıkan yabancı sömürgeci sermayeye karşı kazanılmış olan Millî Mücade
lenin akabinde, cumhuriyetin kuruluşundan sonraki ilk dönem, yabancı sermayenin millıleştiril-
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mesi ve millî tesislerin kurulmasıyla geçmişti. O dönem, ülke kalkınsın ve gelişsin diye KİT'ler 
kuruldu. İnşallah bir başka vesileyle bu konuları uzun uzun görüşeceğiz. Kurulan bu tesisleri, 
tabiî, sön on senede geri teknolojiye mahkûm ettik, siyasî müdahalelerle kötü yönettik. Maa
lesef,,bu politikamız şimdi de devam ediyor. Bu tesisler, şimdi -affedersiniz, halk diliyle 
söylüyorum- gavur parasıyla satsanız on para etmeyecek bir hale getirildi. Şimdi ne yapaca
ğız?.. Tabiî bu, Türkiye'nin büyük bir meselesidir ve bunun çıkış yolu da vardır; ama şimdi 
bunun üzerinde durmak istemiyorum. 

Üzerinde durmak istediğim husus şudur : Maalesef, biz, meselelerimize hâkim olmadığı
mız için, belirli modalarla ve temayüllerle Türkiye'yi kalkındıracağımız! zannediyoruz. Tanzi
mat, Fransızların taklidi ve takibiyle geçti. Meşrutiyet, Almanların taklidi ve takibiyle geçti. 
Son kırk seneden beri de Amerikalıların peşine takıldık, yürüyoruz. Bir ara da Ruslara öze
nenlerimiz çoktu; çok şükür Rusya yıkıldı da o felaket Türkiye'nin başına gelmeden, geçti. 

Değerli arkadaşlar, son on yılda yeni bir şey keşfettik; gelsin yabancı sermaye!.. 6224 sayı
lı Kanunu ve diğer yabancı sermaye mevzuatını çıkaran temel mantık, ülkeye ileri teknoloji 
gelsin şeklindeydi. Şimdi ise, yabancı sermayeye, İstanbul'da ve bazı büyük şehirlerimizde sü-
permarketler, hipermarketler açtırıyoruz; yani iç ticareti yabancı sermayeye teslim ediyoruz. 

Bakın, Japon ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip edenler bilirler; bugün 3 trilyon 
dolar millî geliri, 30Ö milyar dolar ihracatı ve fert başına 24 bin dolar millî geliri olan bir Ja
ponya örneği vardır. Bir tarafta ABD ve Kanada'dan oluşan Amerika eksenini, öbür tarafta 
Avrupa Topluluğu eksenini ve diğer tarafta da, doğuda Japonya'dan meydana gelen dünyanın 
üç büyük iktisadî ve siyasî güç merkezini ele alınız. Bunlardan Japonya, bugün, iç ticaretini 
Batılılara açmıyor. Onbeş yirmi seneden beri, devamlı olarak, Amerikalılar ve Avrupa Toplu
luğu, Japonya'yı, "ille bizden mal alacaksın" diye sıkıştırmaktalar, Japon pazarına girmek 
istemekteler; ama bir türlü girememekteler. İkinci Dünya Savaşından mağlup çıkmasına rağ
men, Japonya'nın, Batı'nın sömürgeci ekonomileri karşısında kendi pazarını korumak için tah
kim ettiği, çıkardığı kanunlar -onların detayına girmek istemiyorum- Japon iç piyasasını koru
maktadır ve Japonya, bunun sonucunda, bugün ekonomisi her yıl 50-60-80 milyar dolar dış 
ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmiştir. 

Biz ise, maalesef, iç ticaretimizi de yabancı sermayeye teslim ediyoruz. Buna ait birtakım 
takyitler getirilmedikçe; bugün memleketimizde fabrikalar kapandığı gibi, ithalatta takip edi
len liberasyonla işyerleri kapandığı gibi, işçiler işlerinden çıkarıldığı gibi, korkarım yakın gele
cekte, orta ve küçük ölçekli esnaf da yerini büyük sermayeye terk edecek, yerli büyük sermaye, 
müttefiki olan yabancı büyük sermaye, süpermarket, hipermarket derken, orta tabakanın tica
reti de elinden gidecektir. Bu meseleleri bu gözle görmek ve buna dair temel birtakım mevzuatı 
geliştirmek gerekir. Ticaret Bakanlığımızın, Planlamanın ve ekonomiyle görevli olan diğer ku
rumların bunu öncelikle ele alması gerekir. Maalesef, Türkiye'de, bir kaderci anlayışla, hadi 
bakalım falanca kalkınmış, biz de onun verdiği aklı takip edelim, yürüyelim diye gidiyoruz; 
ama on senede bir batağa saplanıyoruz. Sonra da kimi taklit edelim diye yeniden düşünmeye 
başlıyoruz. Evet, bize bizden başka dost yoktur; biz kendi işlerimizi iyi düşünmeye mecburuz. 

Değerli kardeşlerim, biliyor musunuz, böyle yapıldığı takdirde ne olur? Bugün siz Ipra-
gaz'ı, 350 milyar liraya, bir gecede yabancı sermayeye satıyorsunuz. Oysa, bu iç piyasada satı
labilecek bir şirkettir, iç piyasada vatandaşlar bunun kapış kapış hisse senedini alabilecektir. 
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Mesele nedir?., tpraş tesislerinin yanındaki Tüpraş'tan gaz boruyla gelir, küre depolarından, 
fişek depolardan, tanklardan LPG tüplerine basılır, vatandaşa dağıtılır. Bu iş gayet kolaydır. 
Sizi üretimi kolay, dolumu kolay satışı kolay, ve tüketimi de çok olan bir malın ticaretini tama
men Fransızlara teslim ediyorsunuz... 

Biz bugün, dışarıya senede, 7-8 milyar dolar, dış borçların taksitlerini ve faizlerini ödüyo
ruz. Yarın, iç piyasayı yabancılara teslim ettiniz mi, kâr transferlerine başlayacaksınız. Yani, 
biz, geleceğe ait gelirleri satıyoruz. Onun için, yabancı sermaye uygulamalarım, ülkeye yüksek 
teknoloji getiren sahalarla sınırlı tutmakta fayda vardır. Bu, ileride, Türkiye'de yaygın bir ya
bancı sermaye girişini ve birtakım siyasî problemleri de beraberinde getirecektir... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, diğer maddelerde de bu fırsatı bulacaksınız zannediyorum 
efendim... 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Efendim, son cümlemi söylüyorum. 
Burada görmediğim bir husus da şudur : Orta Asya ve Kafkasya'da hürriyetlerine yeni 

kavuşan ülkelerdeki -yanlış hatırlamıyorsam, bunu teşvik maddesinde de göremedim- yatırım
ların teşviki, yabancı sermayenin düzenlenmesiyle ilgili birtakım hizmetlerin de bu genel mü
dürlükler tarafından yürütülmesi gerekir. Tasarıya, onlara ait bir madde konulmamış; ancak, 
uygulamada buna dikkat etmek lazımdır. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde başka söz talebi yok. Komisyondan ve Hükümetten de bir talep yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, iki kişi söz aldı konuştu; zaten üçüncü kişiye 
söz veremezsiniz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sadece sen mi biliyorsun bu işi!.. Her zaman böyle yapı
yorsunuz zaten. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen de öğren!.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Hükümet söz alır konuşursa, arkasından bir sayın üyeye söz 
verme imkânımız var; müsaade buyurun efendim, rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz 13 üncü maddeyle ilgili önergeler vardır; önergeleri 
önce geliş sonra da aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım. 

önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının (Sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) madde 13 (madde 14/B) 

(a) bendinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal Naci Ekşi 
Malatya İstanbul 

Cengiz Altınkaya Hüseyin Aksoy 
Aydın Eskişehir 

Mehmet Sağdıç İmren Aykut 
Ankara İstanbul 
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Gerekçe : Mevzuat, hükümetlerin, daha doğrusu siyasî iktidarların vazifesidir. Böyle bir 
vazifenin bürokrasiye devri gereksizdir ve hatta zararlı neticeler doğurabilir. Böyle bir teklif, 
iktidarın görevden kaçması anlamına geleceği gibi, mevzuatın hazırlanmasında, görevin dar 
bir ekibe verilmesiyle neticenin kalitesini menfi yönde etkileyebilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan (Sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) kanun tasarısının, madde 13 (madde 14/B) 

(b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif ederiz. 
b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile buna ilişkin mevzuat ve yabancı ser

maye ile ilgili Bakanlar Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak. 
Yusuf Bozkurt özal Naci Ekşi 

Malatya İstanbul 
Hüseyin Aksoy Mehmet Sağdıç 

Eskişehir Ankara 
Cengiz Altınkaya İmren Aykut 

Aydın İstanbul 
Gerekçe : 6224 sayılı Kanun 1950'li yıllarda çıkarılmıştır. Bugünün şartları çok değişmiş

tir. Bu şartların icap ettirdiği bazı kararların alınması ve Müsteşarlığın seyyaliyet kazanması 
gerekli olabilir. Belki doğrusu, 6224 sayılı Kanunun günün şartlarına göre tadil edilmesidir, 
Ancak, bu yapılana kadar, bu maddeye ihtiyaç olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (Sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) kanun tasarısının madde 13 (14/B maddesi

nin) (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif ederiz. 

(c) Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ye korunmasına ilişkin anlaş
maların müzakerelerini, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonu yaparak yürütmek. 

Yusuf Bozkurt özal Naci Ekşi 
Malatya " İstanbul 

Hüseyin Aksoy Cengiz Altınkaya 
Eskişehir Aydın 

Mehmet Sağdıç İmren Aykut 
Ankara İstanbul 

Gerekçe : Yabancı ülkelerle yapılacak anlaşmaların müzakerelerinde Dışişleri Bakanlığını 
devre dışı tutmak, dış politikaların bütünlüğünü bozabileceğinden, maddenin bu şekilde yazıl
masında fayda vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (Sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) kanun tasarısının madde 13 (14/B maddesi

nin) (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt Özal Naci Ekşi 
Malatya İstanbul 

Hüseyin Aksoy Mehme't Sağdıç 
Eskişehir Ankara 

Cengiz Altınkaya İmren Aykut 
Aydın İstanbul 
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(d) Yatırımları teşvik kararları ve kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatı
rım projelerini değerlendirmek ve karar tebliğlerindeki kriterlere uygun olanları teşvik belgesi
ne bağlamak, şartlara uymayan teşvik belgelerini iptal etmek. 

Gerekçe : Mevcut tasarıdaki madde Müsteşarlığa keyfî bir yetki vermektedir. Bu değişik
likle keyfilik kaldırılmış, teşvik belgesi verilmesi belli bir esasa bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre ayrı ayrı işle
me koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmek olan kanun tasarısının (sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) madde 13 (madde 14/B) 
(a) bendinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu değişiklik önergesine katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet, siz katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum efendim... 

BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Sayın özal; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maddenin, 
kaldırılmasını talep ettiğimiz (a) bendindeki "Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçeve
sinde Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yön
lendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak" hükmü ile, Yabancı Ser
maye Genel Müdürlüğüne bir görev veriliyor. 

Aslında, mevzuatı hazırlamak, siyasî iktidarların vazifesidir, bürokratların vazifesi değil
dir. Bürokratlar, verilen direktifler muvacehesinde, eğer mevzuat değişikliği isteniyorsa, çalış
malar yaparlar ve Hükümete de yardımcı olurlar. 

Bu madde, doğrudan doğruya bürokrasiye yetki vermektedir. Yani, artık burada biz, ya
sama organı olarak değil de, bürokrasiden gelecek temayüllere göre kanun çıkaracağız. Bu, 
idare hukukuna göre fevkalade yanlış ve sakat davranıştır. Hem uygulayıcı kuruluş olarak, Ya
bancı Sermaye Genel Müdürlüğü yabancı sermayeyle ilgili mevzuatı uygulayacak hem de dü
şünebiliyor musunuz ki, uygulayacağı mevzuatı da kendisi çıkaracak. Böyle şey olur mu?.. Si
yasî iktidar ne iş yapacak peki?., tşte o zaman vatandaş soracak; "Siyasî iktidar ne iş yapı
yor?" diye... Mevzuatı bürokratlar hazırlayacak, siyasî iktidar nutuk atacak; olur mu efendim?.. 

Biz bu önergeyi iyi niyetle ve bu maksatla getirdik. Bakınız, esas itibariyle, mümkün ol
saydı, daha önce Yüce Komisyonun yaptığ: gibi, bu Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Planlama 
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Teşkilatı bünyesinde bulunmuş olsaydı, kalkınma planları ve yıllık programları hazırlayan o 
teşkilatın bünyesinde, bu mevzuat da, teşkilatın bağlı bulunduğu bakanın siyasî otoritesine gö
re, vereceği talimat çerçevesinde hazırlanırdı. Nitekim, kalkınma planlari Meclis kararıdır; prog
ramlar ise Bakanlar Kurulu kararlarıdır, siyasî otoritenin verdiği kararlardır. Halbuki, burada 
mevzuatı bir genel müdürlük hazırlayacak; sonra da oturup kendisi uygulayacak... tleriki mad
delerde de göreceğiz; buna benzer, burada, bürokrasinin, pek çok konuda kendisine yetki al
mak isteği vardır. Biz, burada, Yasama Meclisi üyeleri olarak, -bunu çok hulûsi kalple 
söylüyorum- bu kadar yetkiyi bürokrasiye veremeyiz. Bu kadar yetkinin bürokrasiye verilmesi 
doğru da değildir. Demokrasilerde, bu yetkinin sahibi yasama organlarıdır, siyasî iktidarlardır; 
aslında bu yetkilerini devir de edemezler. 

Esasen ben daha da ileri gider, diyebilirim ki, böyle bir mevzuatı böyle bir genel müdürlü
ğün hazırlaması Anayasaya da aykırıdır, ancak bunun hazırlanmasındaki çalışmalara yardım
cı olabilir... Hazırlayamaz çünkü, Yasama Organına verilen bu tip yetkiler, belli şartlarla Ba
kanlar Kuruluna devredilebiliyor; mesela, kanun hükmünde kararname ile; ama, hiçbir zaman 
bir genel müdürlüğe böyle bir yetkiyi devredemezsiniz. Ben kalkıp da önergemde bu hususu 
Anayasaya aykırıdır diye yazmadım; çünkü, önergem anlayışla kabul edilir diye düşündüm, 
belki de kabul edilir diye düşündüm ve iyi niyetle bu önergeyi dün gece oturup hazırladım. 
Bizim zamanımızda yapılmış hatalar da olabilir; ama, şimdi zamanıdır, düzeltelim, biz de yar
dımcı olalım. Burada 30'a yakın önergem var; bu yanlışlıkları düzeltmek maksadıyla verilmiş 
önergelerdir. Her birisi üzerinde bir bir gelip konuşacağım ve anlatacağım, bunları da zapta 
geçireceğim, tleriki günlerde, zamanı geldiğinde, problemler çıktığında da konuşuruz tekrar... 

LATİF SAKICI (Muğla) — Bizden hesap soracaksınız.. 
YUSUF BOZKURT^ZAL^Peyamla) — Ben hesap sormayacağım efendim, millet hesap 

soracak sizlere; onun için söylüyorum. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Millet sizden hesap sordu... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bizi, herkese, millet hesap sorar, millet cevabını 

verir hepsinin. Onun için, muhalefet olmak da vardır, iktidar olmak da vardır; ama, tabiatıy
la, devamlı iktidarda da kalınmaz. Yani, bir gün tekrar şu Meclisin öbür tarafında oturacağını
zı da düşünün lütfen; bu çok uzun bir zaman sonra olmayabilir. (DYP sıralarından 
"Düşünmüyoruz" sesleri) 

Şimdi, buna Komisyon katılmadı. Komisyonun zaten çoğunluğu yoktu. Mümkün olsay
dı, Komisyon buraya çoğunluğunu getirseydi, buna Komisyon katılacaktı, Hükümet katılma
yacaktı, baha da konuşma hakkı doğmayacaktı ve bu işi böylece idare edecektik; ama, öyle 
görüyorum ki, artık Komisyonun buraya çoğunluğunu getirme imkânı bile kalmamış, yani dikkat 
ediyorum, artık toplanamıyorsunuz bile. 

ALÂATTİN KURT^KocİeIİp=^Brzrstri dinlemek istiyoruz zaten... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Beni dinlemek istiyorsunuz.. Teşekkür ediyo

rum Sayın Arkadaşım. 

BAŞKAN— Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben 5 dakikamı geçmeyeceğim efendim biliyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bizdeki 5 dakikayı doldurdunuz. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Doldurduysam, cümlemi bağlayayım efendim. 
BAŞKAN — Bağlayın lütfen efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Müsamahalarından dolayı Sayın Başkana te

şekkür ediyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum; getirmiş bulunduğum önergenin bu ışık 
altında değerlendirilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : ' ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) (59/1) kanun tasarısının, madde 13 (madde 

14/B) (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile buna ilişkin mevzuat ve yabancı ser

mayeyle ilgili Bakanlar Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak. 
Yusuf Bozkurt Özal 

v ' • - Malatya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu değişiklik önergesine katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın özal söz talep ediyor... 
Buyurun Sayın özal. 
Sayın özal, bir ricam yerine getirilse memnun olacağım, önümüzde çok madde var, Ge

nel Kurulda istediğiniz yere oturabilirsiniz; ama, ön sıralarda oturursanız, zamanı değerlendi
ririz; o açıdan söylüyorum. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, ben de zamanı uzatmaya çalışıyo
rum; kanunî hakkımı kullanarak engelleme yapıyorum, müsade buyurun. İsterseniz koşarak 
geleyim... 

BAŞKAN — Hayır, estağfurullah; ama, arzu buyurursanız, salonun bir ucundan dönüp, 
sonra arkadan dönerek de gelebilirsiniz; bu, sizin hakkınızdır efendim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Tabiî efendim; ama onu yapmıyorum, ismimin 
yazılı olduğu yerde oturuyorum. -

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (b) ben

dinde bir değişiklik önergesi getirdik, (b) bendi, Yabancı Sermaye Genel Müdürülğünün gö
revlerinden biri için "6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat 
çerçevesinde belirtilen işleri yapmak" diyor. 
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Bakınız, biz, Komisyon ve Hükümet tarafından kabul edilmeyen önergemizde "6224 sa
yılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile buna ilişkin mevzuat ve yabancı sermayeyle ilgili Ba
kanlar Kurulunca verilecek diğer işler yapmak" diyoruz. 

6224 sayılı Kanun, yanlış hatırlamıyorsam, Demokrat Parti zamanında, 1954 senesinde 
çıkarılmış bir kanundur ve dünyanın ve sermaye piyasalarının o günkü şartlarına göre hazır
lanmıştır. 

Bugün dünyada pek çok yeni imkân çıkmıştı ve benim bildiğim kadarıyla, 6224 sayılı Ka
nun da o zamandan bu zamana kadar hiç değiştirilmemiştir. Belki -doğrusu da odur- 6224 
sayılı Kanunu günün şartlarına göre değiştirmek icap ederdi; ama, ben burada 6224 sayılı Ka
nun günün şartlarına göre değiştirilinceye kadar, hiç olmazsa, Bakanlar Kurulunca verilebile
cek bazı görevleri, bazı yeni şartlara taalluk eden işleri bu genel müdürlük halledebilsin diyo
rum; imkân getiriyorum; ama bunu ne Komisyon ne Sayın hükümet istemiyor... Biz bu öner
geyi, muhalefet olarak Hükümete yardımcı olmak maksadıyla getirdik. Burada herhangi bir 
cinlik yoktur, burada herhangi bir engelleme yoktur. Ben, gece oturup bunları tek tek düşün
düm. Nitekim, bu daire, benim seneler önce çalıştığım dairelerden biridir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Çok düşündünüz de memleket bu hale geldi... Bı
rakın biraz da başkaları düşünsün; siz sekiz sene düşündünüz. 

BAŞKAN — Sayın Özal, siz buyurun, konuşmanıza devam edin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, arkadaşımız bana laf atıyor, ben de 

dinliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, siz buyurun, devam edin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söyleyecek bir şeyi yok ki, söylesin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biz bugünkü Hükümete, Mecliste, yasaların ve 

Anayasanın bize verdiği yetki çerçevesinde katkıda bulunmaya çalışıyoruz, tster kabul edersi
niz, ister etmezsiniz; benim söylediğim bu kadar. Ben burada bir önerge vermişim; ama, "önerge 
vermeyin, kanunî haklarınızı kullanmayın, biz bildiğimiz gibi yönetelim" diyorsanız, yok öyle 
şey; hayır biz muhalefet edeceğiz, şu anda halkın vekilleriyiz ve vatandaşın vekilleri olarak, 
yapacağınız her yanlışlıkta karşınıza çıkacağız. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Mahmut, o işi çok iyi bilir Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bunu, burada bulunan bütün millet

vekilleri iyi bilirler. Yalnız, bazı arkadaşlarımız, bazılarına nazaran daha hareketlidir, bazı ar
kadaşlarımız daha fazla zaman harcarlar, bazıları harcamazlar; ama gönlümüz hep beraber
dir; ben de bu gönüle dayanarak, hiç olmazsa Hükümete icraatında yardımcı olur diye böyle 
bir öneriyi getirdim; ama, zannediyorum, muhalefetten geldiği için otomatik olarak reddedili
yor. Reddedilsin, hiç önemli değil... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Nereden biliyorsun; siz de yaptınız da ondan bili
yorsunuz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır, ben yapmadım. Plan ve Bütçe Komisyo
nunda Başkanlık ve üyelik yaptığım sıralarda -arkadaşlarım şahittir- muhalefetin getirdiği, işi
mize yarayan önergeleri hep dikkate almışızdır. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Sayın Başkan, konuşma mı yapıyor mektup mu yazıyor?.. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ben fevkalade ciddî konuşuyorum; ama 
siz oturduğunuz yerde pek ciddî oturmuyorsunuz. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Şaklabanlık yapmaya gerek yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim!.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rica ederim... 
Sayın özal, siz buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir şey mi söylediniz? 
LATİF SAKICI (Muğla) — Anladıysan, çok şey söyledim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gelin, kürsüden söyleyin. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Çok şey söyledim; anlamadıktan sonra... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gelin, kürsüden söyleyin. Kürsüden söyleme ce

saretiniz olmadığı için oradan konuşuyorsunuz. Cesareti olan insan, hazırlığını yapar, çalışır, 
gelir kürsüden konuşur arkadaş. Burada oturup, yaylada oturup laf atmanın bir anlamı yok
tur. Ben de laf atarım; ama bu şekilde laf atmam; seviyeli laf atınız ve oturduğunuz zaman 
da doğru oturunuz yerinizde. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Sen kendin seviyeli konuş. 
BAŞKAN — Sayın özal, lütfen, siz önergenizi açıklayın. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben önergem üzerinde konuşaca

ğım, her seferinde de gelip konuşacağım... 
BAŞKAN — Tabiî efendim, en tabiî hakkınızdır. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu arkadaşlar bana laf atabilirler; hiç gocun

mayacağım; çünkü, ben buraya sizin oyunuzla gelmedim; ben buraya milletin oyuyla geldim; 
o millet de arkamda varsa, siz istediğiniz kadar bağırıp çağırın. 

BAŞKAN — Sayın özal, malumu ilama... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) kanun tasarısının madde 13, (madde 14/B) 

maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
c) Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaş

maların müzakerelerini Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon yaparak yürütmek. 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya , 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon değişikliğe katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. ~ 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MAHMET BATALLI (Gaziantep) — Katılmıyoruz efendim. 
Sayın Özal? 
Buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde 

14/B'nin (c) bendinde aynen şöyle yazılı: "Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı 
teşviki ve korunması anlaşmalarına ilişkin müzakereleri yürütmek." Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü bu müzakereleri yürütecek. 

Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, bu bent, hiçbir şekilde Dışişleri Bakanımızın gözünün önünden 
geçmemiştir. Çünkü, Dışişleri Bakanımız burada olsaydı, bu maddeye kendisi şiddetle karşı 
çıkardı. Dış politikada bütünlük vardır. Dış politikada Türkiye'yi» Dışişleri Bakanlığı ve dışa
rıda bulunan büyükelçilikler temsil eder. Devletin çeşitli kuruluşları, kendi başlarına, çıkıp, 
dışarıda müzakereler yürütmezler. Bu bütünlüğü bozduğunuz takdirde, Türkiye'nin dış politi
kası da aksar ve nereden tuttuğunu bilemezsiniz. Bugün Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 
yarın Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, öbür gün başka bir genel müdürlükkendi başına 
gider, diğer ülkelerle müzakereler yürütür ve bundan da Dışişleri Bakanlığının ve bakanın ha
beri olmazsa, dışişleri politikası diye bîr şey kalmaz. Bakın, bizim getirdiğimiz önerge şu : "c) 
Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmaların 
müzakerelerini Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon yaparak yürütmek" demişiz. Ne ilave edi
yorum ben; "Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon yaparak yürütmek" ibaresini. Bunu buraya 
koymadığınız zaman -her zaman başımıza gelen hadisedir- yarın, Yabancı Sermaye Genel Mü
dürlüğü kendi başına buyruk olur, Dışişleri Bakanlığıyla çatışmaya başlar, Dışişleri Bakanlığı
nın ekonomik işlerle ilgili genel müdürlüğü ve bu Genel Müdürlük arasında ihtilaflar çıkar; 
bu da genel siyaset politikamızı etkilerler ve bu, bir kör dövüşü haline gelir. 

Bu maddeyi eğer Dışişleri Bakanımız bilmiş olsaydı, buna Bakanlar Kurulunda "hayır" 
derdi, muhtemelen o anda yurt dışında bulunuyordu. 

Tekrar söylüyorum, buna komisyon zaten katılamamıştır; çünkü, çoğunluğu yoktur. Hü
kümeti temsilen bulunan Bakan arkadaşımız, otomatik olarak, mevzuu olmadığı için "hayır" 
demektedir; fakat, ben konuyu sizlere anlattım; tercihi kurulunuza bırakıyorum. Ben burada 
maddenin esasında bir değişiklik yapmıyorum. Ne diyorum? sadece: "Yabancı ülkelerle yapı
lacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına ilişkin müzakereleri yürütmek" 
yerine, sadece "Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütmek" diyorum, söylediğim bu ka
dardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anlaşılıyor anladık... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu anlaşılıyorsa ve eğer siz bunu da reddederse

niz, ben de önergelerimi izaha devam edeceğim. 
M. HALUK MÜFTÜLER (Denizli) — Dışişleri Bakanlığının haberi olmadan, zaten olmaz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN— Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer Önergeyi okutup, işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (sıra sayısı 59'a 1 inci Ek) kanun tasarısının madde 13 (14/B maddesi

nin) (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
, Yusuf Bozkurt özal 

Malatya 
ve arkadaşları 

d) Yatırımları teşvik kararları ve kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatı
rım projelerini değerlendirmek ve karar tebliğlerindeki kriterlere uygun olanları teşvik belgesi
ne bağlamak, şartlara uymayan teşvik belgelerini iptal etmek. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Özal, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha evvel 

de ifade ettiğim gibi, maddenin esasında değil, (d) bendinde bir değişiklik istiyoruz. Yapılan 
işin tarzında bir değişiklik öneriyorum. 

Maddenin (d) bendinde diyor ki: "Yatırımları teşvik kararları ye kararlara istinaden çıka
rılan tebliğler çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirmek..." Burası iyi "... ve uygun görü
lenleri teşvik belgesine bağlamak." Ne demek, uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak; 
uygun görmedim, bağlamadım; uygun gördüm, bağladım demektir. Bunun kadar bir keyfilik 
bürokrasiye verilebilir mi? Biz yapmışsak yanlış yapmışız; düzeltelim. 

SABRt YAVUZ (Kırşehir) — Keyfîlik olur mu canım! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şu anda bu kanun tasarısı Mecliste görüşülü

yor; düzeltelim. 
"Efendim, uzmanlar, bunun teşvik belgesini verdi de öbürünün teşvik belgesini vermedi, 

niye vermediler; rüşvet dönüyor, bilmem ne oluyor" diye hepiniz şikâyet etmişsinizdir/Tabia
tıyla, bürokrasiye bu denli yetki verilirse, istediğine teşvik belgesi verecek istediğine vermeye
cek ve kriter de "uygun gördüm, uygun görmedim" olacaktır; bu keyfîdir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Bugün böyle bir şikâyet yok; sizin zamanınızda olmuş olabilir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, işte bu maddeyle bu şikâyetler ileride 

gelir, onu söylüyorum. 
Bizim Önerimiz şudur : "Yatırımları teşvik kararları ve kararlara istinaden çıkarılan teb

liğler çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirmek ve karar tebliğlerdeki kriterlere uygun olan
ları teşvik belgesine bağlamak, şartlara uymayan teşvik belgelerini iptal etmek." 

SABRt YAVUZ (Kırşehir) — Aynı şey... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Aynı şey değil... Kanunu okuduğumuzda hepi

miz aynı şekilde anlıyorsak, birisinde açıklık olduğunu görürüz." Maddede "Uygun olanları" 
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deniyor; ama neye uygun olacağı belli değil. Ben burada, gayet açık şekilde "karar ve tebliğler-
deki kriterlere uygun olanları" diyorum. Tek kriter bu. Keyfi olarak, "efendim, ben uygun 
gördüm, uygun görmedim" konusu yok. Neye göre uygun görüldü?.. Karar ve tebliğlere göre 
uygun görüldü ve teşvik belgesi verildi. 

• Buraya ilave ettiğimiz bir diğer husus, "iptal etmek." Yetkisinin verilmesidir. Burada iptal 
etmek sözü yok. Neye göre iptal ediliyor; karar ve tebliğlerdeki şartlara uymadığı ve bu tespit 
edildiği takdirde iptal ediliyor; Genel Müdürlüğün iptal etmeye o zaman yetkisi vardır, gelişi
güzel iptal edilemez; yani, keyfiliği ortadan kaldıran bir husustur. Hukukçu arkadaşlarımız bi
lir, Sayın Kamer Genç de bunu çok iyi biliyordur. Ben bunu buraya iyi niyetle getirmişimdir. 

Ben, idarelerin takdir haklarının asgariye indirilmesi kanaatindeyim. Zaten, idarelere faz
la takdir hakkı verdiğiniz takdirde bu yolsuzluklar çıkar. Kriterleri tespit edersiniz, önüne ko
yarsınız; memur da o Kriterlere uyup uymadığını tespit eder ve bunlar, objektif kriterler olur, 
yapılan hesaplar objektif olur, inceleme objektif olur ve neticeden kimse rahatsız olmaz; ama, 
"efendim, ben idareye takdir hakkı verdim, idare bunu uygun gördü veya uygun görmedi, bu 
iş bir bürokratın iki dudağı arasında kaldı" derseniz; o zaman, "teşvik belgesi haksız yere ve
rildi, teşvik belgesi haksız yere iptal edildi, para aldılar, rüşvet dönüyor" konularını hiçbir za
man ortadan kaldıramayız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Takdir hakkının idarece nasıl kullanılacağını bilmediğin için, 
böyle fuzuli, önerge veriyorsun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biz bu önergeyi, bu maksatla verdik. Önerge, 
çok net bir şekilde, karar ve tebliğlerdeki kriterlerin esas olarak alınmasını ortaya koyuyor; 
şahsın takdir yetkisini değil. Uygun olma meselesi, oradaki bürokratın takdir yetkisiyle değil, . 
karar ve tebliğlerdeki kriterlere göre olacak. Benim verdiğim önerge ile tasarı arasındaki fark 
işte budur. Bu farkı burada tescil ettirmek istiyorum. 

Gönül isterdi ki, biz burada oy verirken, kimin bu önerge yönünde "hayır", kimin "evet" 
diye oy verdiğini tespit edelim ve yarın seçmenin önüne gidip diyelim ki, bakın, böyle bir öner
geye bu arkadaşlar "evet" dedi, şu arkadaşlar da "hayır" dedi... O zaman, herhalde, herkesin 
seçmen önünde hesap vermesi çok daha değişik olurdu; ama maalesef, Türkiye'de, Büyük Millet 
Meclisinde kimin nereye oy verdiği tespit edilmiyor, sadece işarı olarak el kaldırılıyor. Diğer 
demokrasilerde, benim bildiğim kadarıyla, bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde oylar açık
tır, herkesin nereye oy verdiği tespit edilir ve kayda geçer. Falan milletvekili şu konuda şöyle 
oy verdi diye, seçmenler onun hesabını sorarlar ve sen şimdi böyle konuşuyorsun; ama, şu me
selede şöyle oy vermiştin arkadaş derler. Bizde durum böyle değil. 

Ben, sözlerimi bağlarken, bu önergeye partizanca bir tutumla bakmamamız gerektiğini 
ifade ediyorum. Benim esasen burada getirmek istediğim değişiklik, maddenin esasında bir 
değişiklik değil. Gene bu hizmet yapılacak; ama, daha iyi bir şekilde yapılmasına kusursuz 
bir şekilde -kusursuz iş olmaz ama- daha düzgün bir şekilde yapılmasına imkân veren bir deği
şiklik önergesidir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, madde ve değişiklik önergeleri üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır; ancak, son önergenin oylamasına geçeceğimiz sırada bir önerge gelmiştir. 
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.Sayın Erbaş, ilk imza sizin olduğu için, sizden, tavzihini rica ediyorum; "karar yetersayı
sı, olmadığı kanaatiyle yoklama yapılması" demişsiniz; kastınız karar yetersayısı mı efendim? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Evet. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ediyorum. 
Oylama esnasında karar yetersayısının bulunup bulunmadığı hususu dikkate alınacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zili çalarsanız, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Genç, yani, mecbur musunuz her şeye müdahale etmeye?.. Çalıyor efen
dim... Rica ediyorum... 

Allahım, sen grubuna yardım et... 
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, karar yetersayısı.asgarî 114'tür. 
Sayın Erbaş, maddenin oylanmasında mı, önergenin oylanmasında mı karar yetersayısı 

istiyorsunuz? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Maddenin oylanmasında... 

^BAŞKAN — Peki. 
O zaman, talep olmadığı için önergenin oylamasında karar yetersayısına gerek yoktur. 
önergeyi okunduğu biçimiyle... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. (SHP 
sıralarından "Oylamaya geçildi" sesleri) 

BAŞKAN — Geçmedik efendim, rica ediyorum... 
"Değerli milletvekilleri, önergenin oylanmasında karar yetersayısı dikkate alınacaktır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur, 17.20'de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.58 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu 
. - . - . ' • - t 

açıyorum. 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşiklat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi. 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı 
: 59'a 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli miletvekilleri, müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Bilindiği üzere, 13 üncü maddeyle ilgili Sayın Yusuf Bozkurt Özal ve Arkadaşlarına ait 

dördüncü önergenin oylanması esnasında karar yetersayısı istenmiş, tarafımızdan nazara alın
mış ve karar yetersayısının olmadığı müşahede edilerek ara verilmişti. 

Şimdi, karar yetersayısını nazarı itibara almak kaydıyla önergeyi yeniden oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayımız yoktur. 

Karar yetersayısının bundan sonra da temin edileceği hususunda Başkanlıkta kanaat vaki 
ye varit olmadığından, sözlü sorular ile Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini gö
rüşmek için, 29 Eylül 1992 Salt günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın OR-AN Sitesi ilkokulunda yapılan top

lantıda içki içilip PKK gösterisi yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Kok
sal Toptan'ın yazılı cevabı (7/219) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

— 30 — 



T.B.M.M. B : 7 24 . 9 . 1992 O : 2 

Basında yeralan "Milletvekili eşlerinin PKK gösterisi" 
TBMM üyelerinin kaldıkları Or-an Sitesinde ilkokulda öğrencilerin gözleri önünde cere

yan eden olaylarda; bu toplantı öğretmenler tarafından düzenlenmiştir, öğretmenler de aynı 
toplantıda içki içmiştir. 

1. ilkokul öğrencilerinin gözleri önünde içkili eğlenceyi uygun buluyormusunuz? Bu içkili 
eğlence genç dimağlara zarar vermez mi? Bu içkili eğlence bu genç yavruları içki kullanmaya 
özendirmez mi? 

2. Bazı milletvekili eşlerinin bu eğlenceyi PKK gösterisine çevirmesinde İçkinin etkisi ol-
muşmudur? 

3. Bu olayı tasvip etmiyorsanız (Tavsip etmediğinize inanıyorum) Bu eğlenceyi düzenle
yenler hakkında bir işlem yapmayı düşünüyormusunuz? 

T.C. -
Millî Eğitim Bakanlığı 24.9.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.UArs.PLN.Dai.-92/1869 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 26.6.1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/219-1643/7779 

sayılı yazısı. 
istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, "Or-an Sitesi ilkokulunda yapılan top

lantıda içki içilip PKK gösterisi yapıldığı" iddiasına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara Valiliğince yapılan inceleme raporunda; 
"OR-AN Sitesine gidildiği ve burada OR-AN Sitesi İlkokulu adında bir okulun olmadığı, 

Ancak OR-AN ilkokulunun olduğu ve Okul Müdürü Ayser Atamanoğlu, Öğretmenler Gül
süm Çoban, Ayla Çelebi ve Melahat Tan'm yeminli ifadelerinin alındığı, hepsininde ortak nok
talara değindikleri okuldaki tüm öğretmenlerin bayan olduğu, öğretmenler kurulu toplantısı, 
iki anasınıfı günü toplantısı ve 1 inci sınıfın Okuma Bayramının yapıldığı, mezun olan öğren
cilerin diploma töreninin okulda yapıldığı, mezuniyet günlerini ise velilerin organize ettiğini, 
kendilerini de davet ettiklerini, 5/B sınıfının mezuniyet günü 5.6.1992 günü Etap Altınel Ote
linde, 5/A sınıfının ise 6.6.1992 günü Best Otelde saat 14.00 ile 17.00 arasında yapıldığı, bu 
toplantılara öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin katıldığı, öğrencilerin okulda hazırladık
ları oyunları, şarkıları, şiirleri sergiledikleri fıkraları anlattıkları bu şiir ve fıkra konularının 
ise Nasrettin Hoca ve Karadeniz Fıkralarıyla ve öğretmen-okul sevgisi ile ilgili olduğu, kesin
likle PKK sözü geçmediği, gösterisinin yapılmadığı, mezuniyet günlerinde çay, limonata, kola 
gibi meşrubat ikram edildiği, öğretmenler ve veliler tarafından kesinlikle içki içilmediği anla
şıldığından dosyanın işlemden kaldırıldığı" belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 

2. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon-Kızılören, Çay înni ve Sandıklı 
Akorun Sağlık Ocakları lojman inşaatlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırım Aktu-
na'nın yazılı cevabı (7/257) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Afyon'da Devlet-Millet işbirliği ile bitirilmiş ve hizmete sokulmuş Kızılören İlçesi Sağlık 
Ocağı, Çay Inni Sağlık Ocağı ve Sandıklı Akorun Sağlık Ocağının lojman inşaatları genel büt
çeden ayrılan tahsisatla yapılmaya başlanmış ve kaba inşaatları bitirilmiştir. 

İnşaat mevsiminin geçmekte olduğu Afyon'da bu lojmanların bu sene tamamlanıp hiz
mete sunulup, sunulmayacağının bildirilmesi. 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 23 Eylül 1992 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B100HKM0000000-9339/1634 

Konu : Soru önergesine Cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 13.7.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00002-7/257-1904/999b sayılı ya

zıları. 
Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy tarafından Bakanlığımızca cevaplandırıl

ması istenilen ve Afyon Kızılören, Çay Inni ve Sandıklı Akorun Sağlık Ocakları lojman inşaat
larına dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy'un Afyonda bulunan bazı sağlık ocağı loj
manlarının inşaatlarına dair soru önergesine cevabımızdır : 

Afyon Kızılören, Çay Inni ve Sandıklı Akorun Sağlık Ocakları, Devlet-Vatandaş işbirliği 
ile yapılmış ve bu işbirliği çerçevesinde ayrıca lojman yapımı öngörülmemiştir, 

Bilâhare, bütün bu Sağlık Ocaklarına program çerçevsinde lojman yapımı plânlanarak in
şaatlarına başlanılmış olup, inşaatların tamamlanması için bütçe imkânları ölçüsünde ödenek 
gönderilecektir. 

3. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Eriekin'in, Kütahya'da Akşam Ticaret Lisesi ve yeni 
bir Endüstri Meslek Lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal 
Toptan'm yazılı cevabı (7/296) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Artan nüfus ve talep karşısında Kütahya'da Akşam Ticaret Lisesinin açılmasına gerek du

yulmaktadır. Bu durumda; 
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1. Akşam Ticaret Lisesini açmayı düşünüyor musunuz? 
2. Kütahya Merkezde mevcut Endüstri Meslek Lisesi ihtiyaca cevap vermemektedir. 2 nci 

Endüstri Meslek Lisesini açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 24.9.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. 92-1/1870 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 27.8.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/296-2147/11420 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in "Kütahya'da Akşam Ticaret Lisesi 

ve yeni bir Endüstri Meslek Lisesi açılıp açılmayacağına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. öğrenim çağını aşmış olan yetişkinlerin eğitimi konusunda Bakanlığımızca yeni proje

ler hazırlanmakta olduğundan, Akşam Ticaret Meslek Liselerinin yaygınlaştırılması şimdilik 
düşünülmemektedir. 

2. Kütahya Endüstri Meslek Lisesinin kapasitesi artan öğrenci sayısına göre yeterli düzey
de değildir. Yeni bir Endüstri Meslek Lisesi yapımı için şehir imâr plânında 20.000 m2 lik arsa 
ayrılmıştır. 

Bu arsaya ait hukuki bilgi ve belgeler temin edildiğinde, 1994 yılı yatırım tekliflerine alı
nacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

4. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler*in, Yabancı ülkelere giden bazı bakan ve mil
letvekillerinin getirdikleri silahlara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı ceva
bı (7/305) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki hususların Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak yanıt

lanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
Soru 1. Gerek ANAP iktidarı gerek şu andaki koalisyon hükümeti sırasında ABD ve Av

rupa ülkelerine çeşitli sebeplerle giden Bakan ve Milletvekillerinin dönüşlerinde her birinin sa
yısı 10'a kadar varan silahları yurda soktukları ve bazılarının bu silahları başkalarına devret
tikleri basında çıkan haberler arasındadır. Şimdiye kadar yurt dışından silah alanlarla yurda 
geldikten sonra bu silahların ruhsatını bir başkasına devredenlerin isimleri malumlarınız üze
rine Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının resmî kayıtları arasında bulunmaktadır. Cum
hurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın 138 adet silahı yakınlarına hediye ettiği ile ilgili İçişleri Ba
kanlığının açıklaması şeffaflık ve açıklık politikasının bir göstergesi olarak değerlendirildiği 
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ve kamuoyunca olumlu bulunduğu göz önüne alınırsa yukarıda belirttiğim hususun da yine 
açıklık ve şeffaflık politikanız çerçevesinde ele alınmasını ve basının iddialarını yanıtlamak açı
sından uygun bulmuyormusunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 23.9.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01. 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) Başbakanlık Kan. Kar. Gnl. Md.nün 01/09/1992 gün ve B.02.0.KKG/106-1991/06216 

sayılı yazısı. 
b) TBMM Bşk'nın 27/08/1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/305-2158/11431 sa

yılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 02.09.1992 gün ve B.02.0.006/246 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen, Başba
kanımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hu
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
hükmü gereği yurt dışından silah ithal etme yetkisi sâdece; Dış Temsilciliklerimizdeki Elçi ve 
Konsoloslar ile daimi görevde bulunan Subaylarla Güvenlik Görevlilerine tanımış olduğundan 
bu güne kadar Bakanlığımızca herhangi bir Milletvekiline silah ithal etme müsaadesi ve ruhsat 
işlemi yapılmamıştır. 

Ayrıca aynı Kanun gereğince, Milletvekillerinin yurt dışında edindikleri silahlarla ilgili her
hangi bir kayıt ve devir işlemi yapılması mümkün değildir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

2. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

3. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftü oğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larım bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

5. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

7. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/1(5)' 

8. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

9. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

10. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

. YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

12. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

13. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

14. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amaayla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

15. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

16. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

17. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

18. —Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

19. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

20. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) > ' 

21. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 
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22. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

23. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

24. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
' önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 

inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

25. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üri-

> cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 
26. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay

vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlem-. 
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

27. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

29. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve T 03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36), 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

31. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ00 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

32. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

33. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önereesi (10/38) 
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34. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

35. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

36. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısıhı tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

37. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis. 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

39. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

40. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

41. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

42. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

43. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) , 

45. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

46. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

47. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) ' 

49. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

50. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

52. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ye 10.1 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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54. — Diyarbakır MiııetveKili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur 

İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

55. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

56. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

57. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının Ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

60. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

61. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 
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64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) l 

65. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

66. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

67. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkas
ya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

68. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

69. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kaf
kaslarda yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

70.— D.Y.P. Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve S.H.P. 
Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhaz-
ya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ıilişkin önergesi (8/21) 
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1. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

4. —• Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

• 6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada ön
celikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/85) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*\2..—. Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*13. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artyin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

*14. —• Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*15. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

16̂  — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KlT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

17. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
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18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

19. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

22. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*23. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
îline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) . 

*24. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

25. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

; *27. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz satın 
almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/125) 

28. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

29. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

30. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

31. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan ko
yun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
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*33. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

35. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

36. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

38. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

39. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

*40. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

*41. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

*42. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142)" 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü, 
soru önergesi (6/144) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 
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48. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

49. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

*50. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

51. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğîu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

52. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

53. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine.zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

*54. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

55. -T- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

•56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık •-' Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) * 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenjjfcjlprin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) OL , ' 

60. — Trabzon MilleBfcili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U LA R 

61. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

63. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa-, 
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

64. — İstanbul Milletvekili Yûsuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

65. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

*67. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

*68. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

69. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

71. -T- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narh İstasyojıuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

73. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

74. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

75. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) ' 
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76. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

77. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) ' 

78. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

79. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

80. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

^Sl. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'uh, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

*82. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

83. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

84. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T: Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

85. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi Ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

*87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

*89. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 
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91. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

92. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıf
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

93. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

94. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

95. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

96. — Kayseri Milletvekili Mustâfa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

97. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesin
de yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

98. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarı-
oğlan ve Yemlİha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/203) 

99. -T- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 

, önergesi (6/204) 
100. —• İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada

let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

101. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

102. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

103. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/209) 

104. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun,1 Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 
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107. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alıhdıği.ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

108. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

109. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

111. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

112. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

113. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/220) ' 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin MilK Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

116 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

117. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

118. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık somnlanna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/224) ' 

119.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

120. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226)1 

121. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/227) 

122. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

123 — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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124. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

125. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

126. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

127. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

128. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman- Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

129. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

130. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

131. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

132. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

133. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

134. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

135. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

136. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

137. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

138. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

- . __ . _ ı y 
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140. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet • 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) * 

146.— Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

147. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

148. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

149. — îçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

150. — Trabzon Milletvekili Kemalettîn Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
. rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (67260) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

154. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

155. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 
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156. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev-» 
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

157. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

158. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

159. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

160. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

161. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ihça İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

162. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

163. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

164. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

165. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

166. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

167. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

169. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

170. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

171. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

172: — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 
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173. — Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

174. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

175. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

176. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

177. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/285) 

178. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı 
P.T.T.Merin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

179. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

180. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) ' : 

181. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

182. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/290) 

183.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar ilçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına} 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

184. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına, ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/293) 

185. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palü-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

186. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 
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188. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

189. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

190. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

191. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

192. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık-Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

196. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

198. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

200. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'in, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

201. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 

, önergesi (6/311) 
202. — Samsun Milletvekili Ali Escr'in, Düzce-Yeniçağa-Gercde-Kızılcahamam 

karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
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203. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

204. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/3İ4) 

205. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

206. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/316) 

207. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

208. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

209. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

210. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

211. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

212. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, istanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı arada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav İlçesi imam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

214.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

215. — IstanbulMilletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

216. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

217. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

22 
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218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ıh, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

220. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

221. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

222. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 

223. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/336) 

224. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

225. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

226. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

227. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

228. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

229. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru .önergesi (6/343) 

230. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık OcağYna iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, ICahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 
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233. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağük Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin il
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

236. — İstanbul Milletvekili îsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen 
Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/351) 

238. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarba
kır muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/352) 

239. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kür
ktü! ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/353) 

240i — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakmlannda 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

241. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

242. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/357) 

243. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü 
ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/358) 

244. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/359) 

245. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

246. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Mâliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

247. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/362) 
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248. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada 
öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/363) 

249. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

250.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzası
nın Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) , • ' ' 

251. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

252. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

254. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak 
Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/369) 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ah-
latlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

256. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli bo
yutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) 

257. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda gi
derek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

258. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirlili
ğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

259. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

260. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği per
sonel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

261. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

262. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/377) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta gö
revli imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) . ' 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

265. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teş
kilatı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

267. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

268. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

269. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

270. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/385) 

271. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) 

272. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

273. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) 

275. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

276. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline ya
pılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/391) 

26 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

277. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta îline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

278. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

279. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

280. — istanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

281. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

282. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

283. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

284. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'm, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

285. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) 

286. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

287. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

288. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

289. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

290. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

291. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

292. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/407) 

293. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 
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294. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

295.— Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/410) 

296. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz ve- • 
rip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

297. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman 
tapulanmasmdan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1;— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyö-Televizyön Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)' 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. —2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. —i Harp Okulları Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 25.8.1992) 

8. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma ta
rihi : 30.6.1992) 

9. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
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10. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

XII . — İşletmelerde tşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kplayhk-
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kâ  
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasını*} Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

18. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

19. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Pağıtma 
tarihi: 5.5.1992* 
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20. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-

oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağılma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ranorları ü/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 28. ~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun.Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağılma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) v 

36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 14.4,1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
i nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo

nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 42. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.İ985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişildik, Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı: 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

55. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 
1.6.1992) 

56. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

57. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

x ) 8 , - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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• X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbir
liği ve iyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağılma tarihi.: 21.9.1992) 

, 64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. —Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve.2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

68. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadışınm, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

70. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/446) (S. Sayısı: 165) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1992^ 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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