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Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GENEL KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl İlinde işçi ve 
memur alımı nedeniyle yapılan bazı sınavlara ve yöreye yeteri kadar hizmet gö
türülemediğine ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Anayasa Mahkemesi Üyeli
ğine yapılan son atamaya ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'ın, Küçük Çiftçilerin T. C. Zira
at Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin 
Silinmesine Dair Kanunun, uygulamada yarattığı bazı rahatsızlıklara ilişkin gün
dem dışı konuşması 
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%) TEZKERELER VE ÖNERGELER 21 
1. — Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in 

dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö
nü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke-
risi (3/710) ; : 21 

2. — Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/711) 21:22 

3. — Fransa ve Senegal'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı 
ibrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/712) 22 

4.—Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/713) 22 

5. — Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'-
in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/714) 22:23 

6. — Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'ya gidecek olan Devlet Ba
kam Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif 
Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/715) 23 

7. — llgiltere'ye gidecek olan Devjet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/716) 23 

8. — Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan 
Cumhuriyetlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçü'nun dönüşüne 
kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/717) 23 

9. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Er
sin Faralyalı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Dev
let Bakanı Orhan Kilercioglu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/718) ~ '' 24 

10.— Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş. Fikri 
Sağlar'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'
ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/719) 24 

11. — Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Tansu ÇiUer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/720) 24:25 
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12. — Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, Dışişleri Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/107) 25 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 25 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
ve özel Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuştur
mak amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 25:26 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başlçanvekili Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politi
kalarla kamu iktisadî teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Sü
leyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/13) 26:28 

V. —ÖNERİLER 28 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 28 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; 2.12.1992 Çarşamba, 

3.12.1992 Perşembe ve 8.12.1992 Salı günlerinde Genel Kurulun çalışma süresi
ne; 2.12.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ve 
(11/13) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemdeki yeri, görüşme gün ve 
konuşma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 28:29 

VL — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 30 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının Madencilik Fonu 
Kredi Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara aykın şekilde bir firmaya kredi 
kullandırarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/12) 30:45 

VII.— SEÇİMLER 45 
1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanvekilliğine seçim 45 
2. — İhtisas Komisyonlannda Açık Bulunan üyeliklere Seçim 45 
a) Plan ve Bütçe Kodmisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 46:46 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 46 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 46 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa

nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 46 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 46 

3.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) ' 46 
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4. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya tlinin 2 nci derece
de kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/113) 46:47 

5.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 47:48 

6. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 48 

7.—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul tünde kaç kişinin ta
pu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129) , 48 

8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-Sefaköy'deki 
bazı mahelleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı (6/132) 48:49 

9. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet bi
nasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 49 

10. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı-
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 49 

11. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Afyon İli Bolvadin-Sultandağı-
Bayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/135) 49 

12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma 
ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) 50 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-
Andırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/142) 50:51 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili. Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan-
Karakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/143) 51 

15.—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/144) 51 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile kalealtı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) 51 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımana ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146) • 51 
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18. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli küçükçekmece-
Büyükçekmece-Silivri-Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir 
hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/147) 52 

19. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay 
yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 52 

20. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/154) 52 

21. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla 
ilgili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/160) 52 

22. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların has
tane masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 52 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Ha
vaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/171) * , 5 2 

24. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 52:53 

25. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticileri
ne ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/175) 53:55 

26. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Ak-
tuna'nın cevabı (6/177) 55:56 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa-Birecik İl
çesi Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 56 

28. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Akspy'un, Davos programının orga
nizatörü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/183) 56 

29. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan ermenistan'a 
giden Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/185) . 56 

30. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/187) 56 

31. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme 
primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 57 
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32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir tli veya yöresi
ne hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 47 

33.—Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 57 

34. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanla
rına sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/198) 57 

35.—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin.Kahramanmaraş Va
liliğince Nüfus ve Vatandaşılık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 57 

36. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göl
ler ve Hacer Ormanı ile, Sultan Sazlığına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa 
Tanır'm cevabı (6/201) 57:59 

37. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakül
tesinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/202) 59 

38. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, 
Sarıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 59 

39.—Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne 
zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/204) 59 

40. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 59 

41. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Mali
ye Okulu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri 
bakanından sözlü soru önergesi (6/208) . 5 9 

42. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akade
misi ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 59 

43. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık 
alanlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 59:60 

44.—Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in 
cevabı (6/211) 60:61 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve 
Spor Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/212) 61 

46. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürü
nün görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 61:62 
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47. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANA
Yİİ hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 62 

48. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/215) 62 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, TRT Kurumunda 
"İstisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 62 

50. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/218) 62 

51. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sa
nayii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 62 

52. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/220) 62 

53. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaat edilen Dumlupınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/221) 62 

54. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in bir Devlet Bakanının 
basın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/222) 62 

55. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde yörele
rinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/223) > 62:63 

56. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın.-Nevşehir-Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sğlık Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/224) , 63 

57. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, 
sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/225) 63 

58. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin de
miryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 63 

59. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Ayrancı İl
çesi ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/227) 63:66 

60. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde 
uygulanan dogalgaz projesinde Karaman-Ereğli hattının yer alıp almayacağına 
ilişkin Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 66 

61.—Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı-
Kâzımkarabekir—Sar.ıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis ka
rakolu ve diğer ihtiyaçlarınailişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 66 
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Sayfa 

62. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kal
kınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/231) 66 

63. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin Karaman ili 
Kâzımkarabekir-Ayrancı-Sanveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bun
ların personel lojmanlanna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 66 

64. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri 
sürülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dı
şişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) . ' 66 

65. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek 
ile Karaman-Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/235) 66 

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

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp 
açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 66:67 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 67 
1. — Ağrı Milletvekili Hasan Fecri Alpaslan'ın, 20.10.1991 tarihinden son

ra T.K.l. ve T.E.K. tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/400) 67:76 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992-1993 Genel Büt
çe ve fonlardan Kütahya İli için planlanan harcamalara ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/433) 77:78 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya 2 nci Türk Çini ve Se
ramik Kongresi ve İl Kütüphanesine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş 
Fikri Sağlar'tn yazılı cevabı (7/442) 78:79 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, geçici görevle Şe
reflikoçhisar'da görevlendirilen trafik polislarinin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/454) • » .- 79:80 

5. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince 
Makedonya'dan alınacak otobüslere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in yazılı cevabı (7/460) ' 80:81 

6. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince 
Makedonyadan alınacak otobüslere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/461) 81:85 

7. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Ankara ve İzmir'de belediyelere 
ait ithal otobüslerin plakasız olarak trafiğe çıktıkları iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/462) 85 

8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hükümete geldikten bu ya: 

na yapılan icraatlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/494) 86:87 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açılarak iki oturum yaptı. 

Gümüşhüne Milletvekili Lütfi Doğan, Almanya'da meydana gelen ve vatandaşlarımızı hedef 
alan hadiselere, TRT programlarının milletimize ve memleketimize faydalı hale getirilmesine 
ve eğitimimizde görülen aksaklıklara; 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin, KÜMAŞ'ın (Kütahya Manyezit İşletmesi) satılmasına: 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kumarhanelere, valilerin ve belediye baş

kanlarının yasalara uymayarak kumarhane açılmasına izin verdiklerine ve kumarhanelerin tu
lumumuza verdiği zarara ilişkin konuşmasına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş cevap verdi. 

Başkanlıkça, (10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Başkan, Başkanve-
kili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuru
da bulunuldu. 

(9/11) esas numaralı Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun Bilgisine sunuldu. 

Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, gündemin 7 nci sırasında bulunan (6/108), 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, gündemin 1 inci sırasında bulunan (6/73), 5 inci 

sırasında bulunan (6/102), 6 ncı sırasında bulunan (6/103), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri 

verildiği açıklandı. 
(10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü

resinin, 30 Kasım 1992 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi ve 
1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer 
almasına; bütçe görüşmelerine 10.12.1992 Perşembe günü saat 10.00'da başlanması ve bitimi
ne kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar de
vam olunmasına; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilmemesi halinde, saat 21.00'de 
gece toplantıları yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlanmasına; günlük program 
saat 20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunmasına, 

Başlangıçta bütçenin üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hü
kümetin sonuş konuşması hariç) l'er saat, kişisel konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırıl
masına, 

- Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların; 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi için 45'er dakika; Baş
bakanlık ve diğer bakanlık bütçeleri ile gelir bütçesi için 30'ar dakika; Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 15'er dakika; diğer daire bütçeleri 
için 20'şer dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılmasına, 

Bütçenin tümü ile bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde, İçtüzüğün 73 üncü maddesi gere
ğince yapılacak kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin lehinde, 
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aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırayla ikişer milletvekiline söz verilmesi ve bir milletvekili
nin en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesine, 

Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 45'er dakika süre ile söz verilmesi
ne, İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak kişisel son konuşmaların 10'ar dakika olmasına; 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mının 10 uncu sırasında yer alan, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının yurt 
dışında çalışan işçilerimizin karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları 
konusundaki (10/21) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin; bu kısmın 
39 uncu sırasında yer alan, Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının aynı mahiyet
teki (10/47) esas numaralı Meclis araştırması önergesiyle birlikte Genel Kurulun 8.12.1992 Salı 
günkü birleşiminde diğer işlerden önce yapılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ile 
Başbakan Süleyman DenıirePin, 28 Kasım - 1 Aralık 1992 tarihleri arasında Singapur'a 

ve 1 - 5 Aralık 1992 tarihleri arasında Japonya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekil
lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi; 

Kabul edildi. 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/202, 1/76, 1/108,) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ile, 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı 
58 ve 58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo. - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

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

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

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim (1/97) (S. Sayısı : 121), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180), 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tkrım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199)(S. Sayısı: 193); 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınınnı Belirleyen 59 Sayılı (1/268), 
(S. Sayısı : 96), 

İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hak
kında 142 Sayılı (1/266) (S. Sayısı : 100), 

Uluslararası Çalışma normları uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 
144 Sayılı (1/267) (S. Sayısı : 101), 

Uluslararası Çalışma Sözleşmelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, yapılan açık oylamalarından; 

Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Tasarruflar Hak
kında (1/414) (S. Sayısı : 198) ve 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin (1/465) (S. Sayısı : 203), 

Kanun Tasarılarının da yapılan görüşmelerden; 
Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıktan açıklandı. 

1 Aralık 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime, 19.56'da son verildi. 

Yasin Hatinoğlu 
Başkanvakili 

İbrahim özdiş Mehmet Cemal öztaylan 
Adana Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

27. 11. 1992 Cuma 

Teklifler 

1. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/537) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1992) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile 418 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/538) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 22 Arkadaşının, Sivil Savunma Hiz
met Birimleri Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/539) (Adalet ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

4. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 tarih ve 7269 Sayılı 
Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/540) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

5. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldomokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 180 Arkadaşının, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 
67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi 
(2/541) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

6. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 
133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/542) (Anayasa Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

Rapor 
1. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurul

ması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayı
sı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) (GÜNDEME) ' 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygulamasına 

ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539)(Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1992) 
2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan per

sonelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bir muavin konsolos'un Amerikan vatandaşı 

olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/521) (Başkanlığa geliş ta
rihi ̂ 24.11.1992) 
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2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, tahsis edilen kadrolara yeteri kadar 
personel alınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/522) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.11.1992) 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlığa tahsis edilen ziraat mühen
disi ve veteriner kadrolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/523) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1992) 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin-Dargeçit İlçesi tzbırak Köyünde bir 
vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/524)(Başkarilığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 20.11.1992 tarihli günlük bir gazetede ya
yınlanan Cumhurbaşkanının demecine ve Başbakanın verdiği cevaba ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

6. — Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mardin-Savur İlçesi Balyaka Köyünde özel timler 
tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında 4 bayana tecavüz edildiği iddialanna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/526)(BaşkanIığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

7. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru .önergesi (7/527) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.11.1992) 

8. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi kurulması 
için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/528) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 21 Ekim 1991'de meydana gelen ve iki şah
sın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili iddialara ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

10. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak 
Bölgesinde gerçekleştirilen askerî operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/530) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

11. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Lütfi Kırdar Spyor Salonu'nun Belediye ta-
rafından televizyon stüdyosu'na dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

12. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Sarp Sınır Kapısında yaşanan bazı sorunlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, 1985 yılında ihalesi yapılan Tavşanlı Sanayi 
Sitesi inşaatı ödeneğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/533) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

14. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Gediz'de TEK'in ihmali sonucu mey
dana geldiği iddia edilen zararlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

15. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı'da Çelik Kuvvet tesisi yö
nünde çalışmalar olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/535) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 
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16. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli sinyalizasyon projesine ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Tavşanlı İlçesine bağlı bazı belde-
lerdeki camilerin imam ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/537) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

18. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da Anıtlar Yüksek Kurulunun bir 
şubesinin açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

19,* — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Tavşanlı'daki Vakıf Köyü Çamlığına ve Kara-
kaya Barajına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.11.1992) ' 

20. — Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, iki şahsın ölümü ile ilgili olarak ortaya atı
lan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.11.1992) 

21. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Kırıkkale'nin kalkınmada öncelikli iller 
arasına alınmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/541)(Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

22. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Kırıkkale'de organize sanayi bölgesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/542) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) 

30. 11. 1992 Pazartesi 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 16.10.1992'de Diyarbakır-Hani Kaledibi Kö

yünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/543) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1992) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 2.11.1992'de Diyarbakır-Dicle Boğazköy 
Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/544) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1992) 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin İli Yardere, Ahmetli Köyleri ile Kay
nak Mezrasına güvenlik güçlerince baskın yapıldığı ve bazı vatandaşların haksız yere götürül
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/545) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.11.1992) 

4. — MardinMilIetvekiIi Mehmet Sincar'ın, Mardin—Dargeçit İlçesi Akyol Köyünde gü
venlik güçlerince evlerinden alınan 9 vatandaşın 3'ünün taranarak öldürüldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/546) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1992) 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin Savur İlçesi Bağyaka Köyü yakınla
rında güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmadan sonra meydana geldiği iddia 
edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/547) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.11.1992) 
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6. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, bir gazetenin dağıtımının engellendiği id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/548) (Başkanlığa geliş tari
hi : 27.11.1992) 

V 
7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Uşak Valisinin partizanlık yaptığı iddia

larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.1992) 
8. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize şehir suyu ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İs

kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa gdiş tarihi : 27.11.1992) 
9. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in.Çorum Çimento Fabrikasının özelleştirilmesi ile 

ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/551) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 27.11.1992) 

Gensoru Önergesi 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 

partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüs
lerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1992) 

1.12.1992 Salı 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünün 

yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1992) 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1992) 

3. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Karaca İlçesi Dandalaz sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) (Başkanlığa geliş tari
hi : 30.11.1992) 

4. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) (Başkanlığa gdiş tarihi : 30.11.1992) 

5. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Buharkent İlçesi Yenicesaray Köyü 
sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.11.1992) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin Aydın Organize Sanayi Bölgesinin yapımına 

ilişkin Sanayi' ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tari
hi :-30.11.1992) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, KontgeriIIa ve özel Harp Dairesi 

ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1992) " 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— © —• : 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata *nın, Bingöl İlinde işçi ve memur alımı ne

deniyle yapılan bazı sınavlar ve yöreye yeteri kadar hizmet götürülmediğine ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
ilk sözü, bölgedeki sınavlar ve bazı icraatlar hakkında, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsa

mettin Korkutata'ya veriyorum. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hipinizi 

saygı ve hürmetle selamlıyorum. 
Seçim bölgem olan Bingöl'deki bazı adaletsiz icraatlar ve olayları dile getirmek için gün

dem dışı söz almış bulunuyorum. 
Adalet, var oluşumuzun, aileden devlete bütün kuruluşların temeli ve ana hedefi olmuş

tur. Bu hedeften şaşanların akıbeti daima hüsran olmuştur. Halk, adaletine inanmadığı hükü
metin hiçbir icraatından tatmin olmaz; her şeyden, haklı olarak, kuşku duyar. 

Değerli arkadaşlar, Bingöl - Merkez, çevre illere oranla çok az hadisenin olduğu yöreler
den biridir. Son zamanlarda birkaç faili meçhul cinayetten sonra, yine faili meçhul yangınlar 
çıkmaya başladı. Hükümet Konağına çok yakın ve aynı zamanda polis merkezine de yakın olan 
bir dükkânın yanması ve failinin bulunamaması, bütün esnafı tedirginliğe sevk etmiştir. Ak
şam dükkânını kapatan bütün esnaf, sabah işine gittiğinde, dükkânını sağlam mı, yoksa yan
mış mı göreceğinin sıkıntısını çekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, yine Bingöl'de işçi ve memur alımıyla ilgili bazı sınavların -şimdi arz 
edeceğim- adaletsiz bir şekilde yapılmasından dolayı gençler ve halk tedirgin olmakta, devlete 
olan güvenleri her gün biraz daha azalmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Bingöl'e bağlı, bir hayli de kalabalık olan Bahçeköy diye bir köyümüz 
var. Bu köyün sulama suyu işi 1991 yılında Köy Hizmetlerince ihale edilmiş; bu işin yapılma
sından önce yolunun Köy Hizmetleri tarafından yapılması uygun görülmüş ve o yıl işe başlayan 
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dozer, mevcut su arkının bir kısmını yol yapmak için bozmuş; fakat, bu arada inşaat sezonu" 
bittiği için geri dönmüş. 1992 yılında ise buraya bir türlü dozer gönderilemediği için, köyün 
bütün Meyve ağaçları, bütün bahçeleri susuzluktan kurumaya başlamış. 

Bunun Üzerine, bizzat ben, halkı da yanıma alarak Vali beye kadar gittik ve kendilerine, 
"Neden buraya dozer gönderilmiyor, yol açılmıyor ve müteahhide yer teslimi yapılmıyyor? Üs
telik, eski arkları da bozdunuz" dedik; Vali de, "terörden dolayı buraya dozer gönderemiyorum" 
dedi. Bunun üzerine, köylülerden oluşan 30-40 kişilik bir grup, Valinin huzurunda dediler ki, 
"biz, bu dozeri canımız pahasına koruyacağız; ne gibi bir taahhüt istiyorsanız, vermeye hazı
rız; bu uğurda 70-80 kişi bile ölse kimse bu dozeri yakamayacak." Bunun üzerine, Vali de, "peki, 
eğer bunu taahhüt ediyorsanız, ben de dozeri göndereyim" dedi ve gerçekten üç gün sonra 
dozer gönderildi. Fakat, ne acıdır ki, köye giden dozer daha aracın üzerinden indirilmeden, 
Ankara'dan gelen bir emirle derhal geri çağrılmış ve böylelikle, bu köylüler, büyük bir sıkıntıy
la karşı karşıya kalmışlardır. 

Değerli arkadaşlar, bu köylülere, devletin adaletini anlatmak nasıl mümkün, bilemiyorum; 
bu konuda, doğrusu, biz, karşılarında aciz durumda kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, gene, PTT'ye geçici işçi alınmış; bu işçilerin alınmasından, Bingöl'lü 
vatandaşlarımızın hiçbirisinin haberi olmamış. Biz, mahallî müdürlerle konuştuğumuzda, "bize 
Ankara'dan ne emredildiyse onu yapıyoruz" demişlerdir. Bu konuda bir de sözlü soru önerge
si vermiştim; fakat, çok geç sıra geleceği için, buradan bu konuyu da dile getirmeyi uygun 
gördüm. • ' - • 

Böylesi icraatlar, bizzat Koalison Hükümetine oy veren insanlar arasında dahi adaletsiz
lik meydana getiriyor. . 

Gene, Bingöl Sağlık Müdürlüğüne eleman alındı; bu elemanlar alınırken de, 2 500 kişinin 
imtihanı bir günde yepılmış ve 5 kişilik komisyon, bir gecede 2 500 kişinin kâğıtlarını okumuş; 
sabahleyin de, sözlü sınava girenlere sadece, "kendini takdim et ve çık" denilmiş ve sonunda, 
kendilerine verilen liste, "kazananlar listesi" olarak ilan edilmiştir. Zaten işsizler ordusunun 
karargâhı gibi olan Bingöl'deki insanlar, tabiî ki, buna antipati duymuşlardır. 

Değerli arkadaşlar, Bingöl gibi hassas bir bölgede -ki, doğunun bütün bölgeleri, şu anda 
gerçekten hassas bir dönem geçirmektedir- devletin, icraatlarında çok daha dikkatli olması ge
rekiyor; buna inanıyorum. Zaten, Türkiye'de hiç kimsenin, yapılan sınavlara itimadı kalma
mıştır; böyle olduğu, birçok vesileyle bize başvuran insanlarımızın, arkadaşlarımızın müraca
atlarından da anlaşılıyor. ÖSYM kanalıyla yapılan imtihanlar daha çok itimat telkin ediyor; 
fakat, bahsettiğim türde yapılan yazılı sınavlarda bütün itimat yitiriliyor. 

Eğer gerçekten adil bir uygulama yapılacaksa, Türkiye'de bütün sınavlar ÖSYM kanalıy
la yapılmalı ve mümkün mertebe de sözlü sınavlardan kaçınılmalıdır. , , 

Değerli arkadaşlar, benim derdim, gerçekten, işe giren veya giremeyen insanlar değildir; 
bu olaylar nedeniyle, gençlerin, devlete antipati duymalarıdır. İnsanların, adaletinden şüpheye 
düştükleri kişilere, kurumlara ve hükümetlere antipati duymaları, fıtratlarının tabiî bir gereğidir. 

Hükümet bu ve buna benzer birçok icraatıyla, Bingöl'de anarşinin bir nevi körüğü ol
maktadır. Bu vabelin altına girenlere, elbette, halk gerekli cevabı verecektir. 
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Gene bu son günlerde Karayollarına ve Devlet Su İşlerine alınacakla ilgili olarak Ankara'
dan fakslar çekilmektedir ve çekilen bu fakslarda ismi yer alan birçok kişinin, Bingöl'de hiç 
oturmadığı da şu anda tespit edilmiş durumdadır. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, doğu ve güneydoğunun tamamında devletin ve milletin bir
liği ve beraberliği isteniyorsa, hem olaylarda hem aramalarda ve hem de işe almalarda, devle
tin, adil olması ve gerçekten bu konularda kendisini ispatlaması şarttır. Şefkat ve merhamet, 
hiç kimsenin cebine konulacak bir şey değildir, hiç kimsenin kafasına da çakılacak bir şey de
ğildir. Bu vasıfları haiz insanların buralarda icraat yapmaları, bu icraatı yapmayanların da mer
kezî hükümet tarafından uyarılmaları gerektiğine inanıyorum. 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Korkutata. 

2. — istanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy 'un, A nayasa Mahkemesi Üyeliğine yapılan son 
atamaya ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Şimdi de, Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan usulsüz atama üzerine, İs
tanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'a söz veriyorum; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: Cumhurbaşkanın
ca, Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan atamanın Anayasaya ve usule aykırılığı üzerinde gün-, 
dem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Son günlerde, basının da suskun kaldığı bir olay, devletin ve hukuk düzeninin derinden 
derine nasıl yıkılmaya çalışıldığını göstermek bakımından çok ilginç bir örnek oluşturmakta
dır : Anayasa Mahkemesine, YÖK'ün gösterdiği üç aday arasından, Cumhurbaşkanınca seçi
len Profesörün, Anayasanın 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aradığı ve şimdiye kadar 
titizlikle uygulanan "en az onbeş yıl öğretim üyeliği yapmış olmak" koşulunu taşımadığı sap
tanmıştır. - • , . - • • 

Bu saptamayı bir kararla belirleyen Mahkeme, durumu Cumhurbaşkanlığına bildirince, 
Cumhurbaşkanlığınca işlemin temelini oluşturan YÖK kararının düzeltilmesini sağlamak yeri
ne, YÖK'ün daha önceki, "biz öğretim üyeliği süresini değil, devlet hizmeti süresini gözettik" 
savunmasından dönerek verdiği "doktora tarihinden itibaren öğretim üyesi sayılır" görüşüne 
katılarak, bir yazıyla, bu üyenin yemin töreninin yapılmasının istendiği öğrenilmiştir. 

Anayasanın 146 ncı maddesi açıktır, şimdiye kadar yapılan uygulamalar açıktır, Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 2949 sayılı \asamn 3 üncü maddesi de 
son derece açıktır. Devlet hizmetinde onbeş yıl hizmet yapmış olmak koşulu, üst düzey yönetici
ler içindir; üniversiteden gelecekler için, en az onbeş yıl öğretim üyeliği yapmış olmak koşulu, 
Anayasal ve yasal bir zorunluluktur. Bu da öğretim üyesi olarak geçen zamanı belirtmektedir. 

öğretim üyeliği tanımı, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 18 inci maddesinde, "doçent 
ve profesör" olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 3 üncü maddesinin (rı) bendinde de, 
"yardımcı doçent, doçent ve profesör" olarak vardır. 

Doktora yapan asistanların 1981 öncesi bu sıfatlarını öğretim üyesi olarak saymak ola
naksız olduğu gibi, bu yolda 2547 sayılı Yasada da geçici madde de bulunmamaktadır : geçici 
maddelerden birinde, yalnız Orta Doğu Teknik Üniversitesi için ayrıcalık tanınmıştır. 

Şimdi bile, bir doktor asistanın yardımcı doçent olabilmesi için, yabancı dil sınavını ver
mesi, üç kişilik jüriden olumlu görüş alması, bunu dekanlığın doğrulaması, rektörlüğe sunma
sı ve rektörün de kadroya alması şarttır. 
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Bu koşulların hiçbirini yerine getirmeden, hukuka aykırı yorumlarla ve bir tür zorlamayla 
yasaları geriye yürütmeye çalışarak, 1979 yılında öğretim üyesi olmuş birisini Anayasa Mahke
mesi üyeliğine getirmenin anlamı var mıdır? 

Sayın Cumhurbaşkanı, YÖK'ün yanlışını niçin sırtlamaktadır? Anayasa Mahkemesinin 
bağlayıcı kararı ortadayken, YÖK'ün, bu profesörü, yirmiüç yıllık öğretim üyesiymiş gibi gös
termesinin sorumlusu kimdir? Bu takdimi yapanları kim soruşturacak, bunlara kim karşı çı
kacaktır? Anayasa Mahkemesine bile bir üye bu tür yollarla seçilirse, başka yerlerde ne olmaz? 
Bunun hesabını kim verecektir? 

Devleti, hele yargıyı tıkamaya kimsenin hakkı yoktur. Konunun siyasetle ilgisi bulunma
maktadır; kurallar ortadadır. 

Konuyu tartıştığımız bütün öğretim üyelerinin hayret ve dehşetle baktıkları bu olayda, YÖK 
kararının altına atılan imzalar şaşırtıcıdır. ' 

Bir asistan doktor, bugün, öğretim görevlisi bile değilken, ders veren öğretim görevlileri 
bile öğretim üyesi sayılmazken geriye dönerek, 1979 öncesi asistan olan bir kişi hangi düşün
ceyle öğretim üyesi sayılır? 

Anayasa Mahkemesinin bağlayıcı kararı, Anayasa ve yasanın ilgili maddeleri açıkken, bu 
tutum ve davranışın sebebi nedir? 

1980 sonrası oluşan ve devletin her türlü değerlerini altüst eden zihniyet sayesinde, ülkedeki 
bütün kurumların çürümeye terk edildiğine, son on yılda, hep birlikte tanık olduk. Bunlar, başta 
Anayasa olmak üzere, yasaları, çıkarlarına ters düşünce, ayakbağı görmüşlerdir. Bu zihniyetin 
açtığı yaraların ve verdiği zararların sayısı çok fazladır. İktidarları döneminde bu anlayışla çıkar
dıkları yasaların tam 37 tanesi, Anayasa Mahkemesinden geri dönmüş ve iptal edilmiştir. 

Başbakanlığı döneminde, "Anayasayı bir kez ihlal etmekten ne çıkar?" diyibilme sorum
suzluğunu gösteren, bu anlayışın doğal lideri Sayın özal'ın, Anayasayı ihlali alışkanlık haline 
getirmiş olduğu görülüyor. Nitekim, verdiğim örnekte de görüldüğü gibi, aynı alışkanlığı ko
ruduğuna, hatta bunu yaparken, kimi YÖK mensuplarını suçuna ortak ettiğine ve yasaları hi
çe sayarak, haklarında yolsuzluk savları bulunan kamu görevlilerini danışman olarak yanında 
istihdam ettiğine tanık olmaktayız. 

Devletin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanının, bu ihlallerden vazgeçerek, ken
disinden beklenen davranıştan göstermesini, yasalara uymasını diliyor, bu umut ve duygularla 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP, DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürsoy. . 

3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gbkalp'ın, Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun, 
uygulamada yarattığı bazı rahatsızlıklara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Çiftçi borçlarının faizleriyle ilgili olarak, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun 
Gökalp; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisimiz, 
18 Mart 1992 tarihinde yayımlanan 3782 sayılı Yasayı çıkararak, küçük çiftçilerin Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan bir kısım borç faizlerinin silin
mesini sağlamıştır. 
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Yukarıda sözünü etmiş bulunduğum kanun çıkmadan önce, kararname halinde yayımlan
dı. Ne yazık ki, Sayın Cumhurbaşkanınca, bu kanun veto edildi ve tekrar Yüce Meclisin huzu
runa getirildi. Meclise getirilen bu kanun Sayın Cumhurbaşkanınca tekrar veto edilir endişe
siyle virgülüne dahi dokunulmadan aynen benimsendi ve kanunlaştı. 

Bu kanun Yüce Mecliste görüşülürken, Hükümet ortaklarının grup bâşkahvekillerine ve 
milletvekillerine, bu kanunun ihtiyaca cevap vermeyeceğini, tüm çiftçilerimizi kapsamadığını, 
çiftçilerimize rahat nefes aldırmayacağını defalarca söyledim. Hatta, İktidara mensup millet
vekilleri ve grup başkanvekilleriyle birlikte Sayın Başşbakanla görüştük. "Bu kanun bu şekil
de Parlamentodan çıksın, bundan sonra çiftçiler lehine yeniden düzenleme yaparız" sözünü 
Sayın Başbakandan almış bulunmakta idik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen, çiftçileri
mizi rahatlatacak herhangi bir hareketin olmadığını üzülerek belirtmek istiyorum. 

Doğru Yol Partisinin, seçim meydanlarında, çiftçilerin tüm borçlarının, anapara da dahil 
olmak üzere, affedileceğini vaat ettiğini, Türk çiftçisi unutmamıştır. Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin seçim bildirgesinde, çiftçilerin borç faizlerinin affedilecği yönündeki vaatlerini de tüm 
Türk çiftçisi unutmamıştır. Koalisyon Hükümetinin hükümet programında da, çiftçilerin borç 
faizlerinin affedilecği yönünde vaadi var idi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geliniz görünüz ki, 3782 sayılı Kanun, çiftçilerimize 
nefes aldırmadı, onları rahatlatmadı. Çiftçiler, bu kanunla umduğunu bulamadı. Bu kanun, 
uygulamada rahatsızlıklar yarattı. 5 milyon lirayı geçen borçlar, bu kanun kapsamı dışında tu
tulduğu gibi, traktör borçları ve taksitlendirilen diğer borçlar da bu kanun kapsamı dışında 
tutuldu. Türk Çiftçisi, beklentilerini bu kanunda bulamadı. Bu konudaki beklenti karşılana
madı ve tabiri caizse, dağ, fare doğurdu. 

Bununla birlikte, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artı
rımı Kanunuyla, vergi borcu olan tüm mükelleflere sınırsız vergi affı öngörüldü. Bunun yanın
da, 3786 sayılı Kanunla, devlete prim borcu olan işverenlerin gecikme faizleri sınırsız olarak 
affedildi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 25 milyon insanımız tarımla uğraşmaktadır. Bu insan
lar, sorunlarının çözümünü Parlamentodan beklemektedirler. Çiftçilerimizin borç faizlerinin 
10 milyon Türk Lirasına kadar olan kısmının affı için bir kanun teklifi hazırladım. Bu teklif 
şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisi, 1991 yılında üreticiden top
lam 5 milyon 941 bin ^on hububat ve bakliyat alarak, karşılığında da üreticiye 4 trilyon 362 
milyar 48 milyon Türk Lirası ödemiştir. 1992 yılında ise, Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçiden 
3 milyon 473 bin ton hububat ve bakliyat alarak, karşılığında da üreticiye, yaklaşık 3 trilyon 
986 milyar Türk Lirası ödemiştir. Görüldüğü gibi, Türk Çiftçisinin eline geçen para, bir yıl 
öncesine göre yüzde 50 oranında düşmüştür. Sizlere soruyorum : Türkiye'de hangi kesimin ge
liri, bir yıl öncesine göre yüzde 50 oranında düşmüştür? Bu da sadece Türk çiftçisinin gelirinin 
düştüğünü göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üretimin azalmasının sebeplerinden birisi de, yaşadı
ğımız kuraklık olayıdır. Bunun yanında, tüm Türkiye'de olduğu gibi, özellikle tç Anadolu Böl
gesinde ve kendi seçim bölgem olan Kırşehir'de süne ve kımıl nedeniyle ürün zayiatının varlığı
nı da unutmamak gerekir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23.11.1992 tarihi itibariyle devletten 7 trilyon 200 mil
yar lira civarında alacağı olan üreticiler; 4 trilyon 300 milyar liralık kısmını ancak alabilmişler
dir. O tarihten bugüne kadar, üreticilerin yaklaşık 2 trilyon 900 milyar lira civarındaki alacak
ları, hâlâ devlette beklemektedir. 
•- . Küçük çiftçilerin borç faizlerinin affıyla ilgili kanunun öngördüğü gibi, birinci taksitleri

nin süresi, 18.9.1992 günü dolmuştur; ikinci taksidin süresi ise, 31.12.1992 tarihinde dolmakta
dır. Devletin, hâlâ şu anda üreticilere, 3 trilyon lira civarında borcu bulunmaktadır. Devlet, 
üreticilere olan borcunu ödememekte, ama kendi alacaklarını almak içinde elinden gelen tüm 
gayretleri göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk çiftçisine karşı Yüce Meclisin ilgisini ve duyarlı
lığını bekliyor, Yüce Meclisi bu duygularla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökalp'e teşekkür ederiz. 
Bugün gündem dışı söz alan üç değerli arkadaşımızda konuşma sürelerine uymuşlardır; 

bu bakımdan da kendilerine teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne ka

dar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/710) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ikili ve Uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Kasım 1992 tari
hinden itibaren Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşü
ne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/711) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tkili ve uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Kasım 1992 tari

hinden itibaren Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

r . . • . • • 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Fransa ve Senegal'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir Köse'nin 

dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam İbrahim Tez'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/712) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

29 Kasım 1992 tarihinden itibaren "Midest Yan Sanayi Fuarı"nın açılışına katılmak üzere 
Fransa'ya ve "10 uncu Uluslararası Dakar Fuarı"nın açılışına katılmak üzere de Senegal'e gi
decek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret 
Bakanılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin,- Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/713) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"5 inci İslam Ülkeleri Fuarı"nın açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 30 
Kasım 1992 tarihinde Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
, Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. —Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/714) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İkili ve Uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 30 kasım 1992 tari

hinden itibaren Singapur ve Japonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönü
şüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Cey

hun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/715) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Kasım 1992 tarihinden itibaren Almanya, Hol

landa, İsviçre ve Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/716) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Kasım 1992 tarihinde ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönü

şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
, 8. —Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri

ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, 
Orman Bakanı Vefa Tanır'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/717) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 
Tesisi tamamlanmış bulunan santral ve uydu yer istasyonlarının açılışına katılmak üzere, 

30 kasım 1992 tarihinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cum
huriyetlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar; Ulaştırma Ba
kanlığına; Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
• Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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9. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'-
nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/718) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tslam Dışişleri Bakanları Konferansı (İDBK)'nın Bosna-Hersek ile ilgili olağanüstü top

lantısına katılmak üzere,'30 Kasım 1992 tarihinde Suudî Arabistan'a gidecek olan Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyah'.nın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in dö

nüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. SeyJİ Oktay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/719) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimî Konseyinin kuruluş çalışmalarını so

nuçlandırmak ve bu maksatla hazırlanan çalışma yönergesi metni üzerinde görüşmelerde bu
lunmak üzere, 30 Kasım 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Baka
nı D. Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. —Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu 
Çiller'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair tezkerenin işlemden kaldırılmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/720) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve tarımsal sanayi alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla görüşmelerde 

bulunmak üzere, 26 Kasım 1992 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetleri
ne gidecek olan Tarım ve Köyişyeri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar; Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in vekillik etmesi ilgi yazımızla 
uygun görülmüştü. 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri Bakanlığın reorganizasyon Kanununun Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Gündemine gelmesi sebebiyle Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuri
yetlerine gidemediğinden ilgi yazının işlemden kaldırılmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
12. — Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un Dışişleri komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/107) 
BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Dışişleri komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halil Başol 
. Tekirdağ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezara ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel Harp 
Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son yıllarda NATO'ya bağlı ülkelerde çok gizli olarak örgütlenmiş İsviçre merkezli bir ör
gütün yarlığı ortaya çıkarılmıştır. "Kontrgerilla," "Gladio" ve "Gao" gibi isimlerle anılan bu 
örgütün, özellikle darbe öncesi ortamların ve darbelerin oluşumunda aktif roller aldığı, terörü 
ve terör örgütlerini yönlendirdiği, faili meçhul siyasî cinayetlere karıştığı iddialar arasındadır. 

İsviçre merkezli gizli örgütün, bir NATO üyesi olan Türkiye'de de uzantısının bulunduğu 
ve "özel harp dairesi" ismiyle faaliyet gösterdiği idia ve itirafları, uzun zamandır kamuoyu
muzu meşgul etmektedir. Nitekim, konu ile ilgili 16 Kasım pazartesi günü saat 22.30'da SHOW 
TV'de, "32 nci gün" isimli programda konu ele alınmış ve bu çok gizli örgütün varlığı ve faali
yetleri ile ilgili bilgi ve belgelerin bir kısmı ortaya konmuştur, özellikle sabık başbakanlardan 
Sayın Bülent Ecevit'in itiraflarından sonra, ülkemizde İsviçre merkezli ve finansmanlı bir özel 
birimin bulunduğu ve bu örgütten ve faaliyetlerinden meclislerin de, hükümetlerinde habersiz 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

Her ne kadar 22 Ekim 1992'de Genelkurmay Başkanlığına, kamuoyunu aydınlatmak mak
sadıyla, Genelkurmaydaki özel harp dairesinin nasıl çalıştığını göstermek üzere basın mensup
ları davet edilmiş ve ilgililer tarafından kendilerine birtakım resmî bilgiler verilmiş ise de, veri
len bu bilgilerin dünya çapında karmaşıklık arz eden bu sistem ve Türkiye'deki meçhul faali
yetleri hakkında kamuoyunun tatmin edilemediği, tartışmaların hâlâ daha devam etmesinden 
anlaşılmaktadır. 

1960 ihtilali de dahil olmak üzere, darbe ve muhtıra öncesi ortamların ve darbelerin olu
şumunda, bizzat devlet kurumlarının aktif rollerinin bulunduğu iddiası, devleti de, orduyu da 
zan ve şaibe altına sokmuş bulunmaktadır. 
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Türkiye'nin Meclis üstü ve Meclis dışı gizli kurum ve örgütlerle yönetilip, yönlendirildiği 
iddiaları, Meclisimize de, hükümetlerimize de gölge düşürecek boyutlardadır. Meclisimizin, or
dumuzun ve devletimizin, bu zan, töhmet ve şaibelerden kurtarılarak, yıpratılmaması için, çok 
kapsamlı ve ciddî bir Meclis araştırması ile konunun aydınlatılması gerekmektedir. 

Ekteki bilgi ve belgeler ve üstte sayılan gerekçeler sebebiyle, Türkiye'de darbeler, darbe 
öncesi ve sonrası oluşumlar, darbelerin dahilî ve haricî kaynak ve dayanakları, faili meçhul 
siyasî cinayetler, kontrgerilla ve özel harp daireleri iddiaları ile ilgili olarak Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca kapsamlı bir Meclis araştırması açılması için 
gereğini'arz ederiz. 

Hasan Mezarcı 
İstanbul 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Fethullah Erbaş 
Van, 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 

partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüs
lerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/13) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır; bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
KİT olarak adlandırılan, kamu iktisadî teşebbüslerinin gerek yönetim kurulu kadrolarını 

partizan maksatlarla tasarruf etmesinden, gerek bu kuruluşları millî menfaatler aleyhine zara
ra uğratmasından, gerek bu millî değerleri eşe dosta peşkeş çekmesinden ve gerekse yabancıla
ra dış borç faizine karşı satmaya kalkışmasından dolayı Başbakan Süleyman Demirel ve Ba
kanlar Kurulu üyeleri hakkında ekte sunduğumuz gerekçeye müsteniden Anayasanın 99 ve İç
tüzüğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin önergemizi takdim ve gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

27.11.1992 
Refah Partisi Grubu Adına 

Grup Başkanvekili ve 
Kocaeli Milletvekili 

Şevket Kazan 

— 26 



T.B.M.M. B : 33 1 . 12 . 1992 O : 1 

Gerekçe 

KİT'ler, milletimizin en değerli mal varlığıdır. Büyük fedakarlıklarla meydana getirilen 
bu kuruluşlar, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri ülkemiz ekonomisine ve millî hâsılamıza çok 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Bunun yanında KİT'ler aynı bir okul gibi, ekonomimize bü
rokrasimize ye işyerlerimize çok değerli idareci ve teknik elemanlar yetiştirmişlerdir. 

1989 yılına kadar adetd altın yumurtlayan bir tavuk gibi ekonomiyi ayakta tutan KİT'ler, 
uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar ve kötü yönetimler neticesinde sürekli ve yıldan yıla 
artan oranlı zarar müesseseleri haline gelmişlerdir. 

öyle ki, KİT'lerin zararları bugün çok büyük ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bunun ne
ticesinde de siyasî iktidarlar ve özellikle bu Hükümet, KİT'leri elden çıkarmak için bahaneler 
ve kamuoyu oluşturma çabalarına girmiştir. 

Bugün işbaşında bulunan Hükümet, ortaklık protokolünde ve hükümet programında : 
KİT'lerde reform yapılacağını, 
KİT'lere politik ve keyfi müdahalelerde bulunmayacağını, 
KİT'lerde istihdam fazlalığına gitmeyeceğini, 
KİT'lerin bütçeye ve Hazineye yük olmaktan kurtarılacağını, 
Dünya standarlarının çok üzerindeki reel faizleri aşağıya çekeceğini, 
Beyan ve taahhüt etmiştir. Ne var ki, Hükümet,, her konuda olduğu gibi, bu konuda da 

söylediğinin tam tersini yapmıştır. Bunun yanında, ekonomide ve KİT'ler konusunda uygula: 

diğı yanlış ve yanlı politikalar neticesinde KİT'leri iflas ettirmiştir. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına göre 31.8.1992 tarihi itibariyle bir kısım KİT'

lerin 123 trilyon TL borcu bulunmaktadır. Bunun 45,5 trilyon TL'sı dış borçtur. 
Bir misal vermek gereldrse, sadece TEK'in 31,5 trilyon TL borcu (18,4 trilyonu dış borç), 

TMO'nin 19,5 trilyon TL borcu (3,3 trilyon TL'sı dış borç) bulunmaktadır, öyle ki, mesela, 
TEK, tatil günleri de dahil olmak üzere 14 milyar TL faiz, 20 milyar TL kur farkı olmak üzere, 
günde 34 milyar, saatte de 1,5 milyara yakın faiz ödemektedir. 

Yine bu Hükümet, zaten istihdam fazlalığı bulunan KİT'lere, seçim zamanlarında, sırf 
seçimi kazanmak için haddinden fazla işçi almaktadır. 

Yine bu Hükümet, KİT'leri arpalık olarak kullanmakta, eş dost ve parti militanlarını KİT'
lere doldurmaktadır. 

Hatta, bu Hükümet işi o kadar ileri götürmüştür ki, TEK'in müteahhidi bulunan ve bu 
kurumla doğal olarak birtakım ihtilafları bulunan bir kişiyi TEK Yönetim Kuruluna tayin ede
bilmiştir. Keza, Aşkale Çimentoda 7 kişilik Yönetim Kuruluna 8 kişi tayin etmiş ve bu skanda
lin ortaya çıkması üzerine de tayini iptal etmek zorunda kalmıştır. 

Hükümet, KİT'lerin finansman açığını kamu kaynaklarından karşılayamazken, kamunun 
imkânlarını, eşe, dosta, bir kısım hatırlı holdinglere, partililerine kredi olarak vermiştir. KİT'
lerin finansman ihtiyaçlarını ise, her biri bir holdinge ait ticarî bankalardan yüksek ticarî faiz
lerle karşılama yoluna girmiştir. Bu ise, yukarıda da belirtildiği gibi, KİT'lerin borç ve faiz 
batağında boğulmalarına sebep olmuştur. 

KİT'leri bir taraftan niteliksiz partili militan ve yöneticiler ile seçim işçileriyle dolduran 
Hükümet, buradaki çok kıymetli idareci ve işçileri sebepsiz yere işinden atmış, başka yerlere 
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sürmüş ve bir kısmını da resen emekli etmiştir. Bu durum KİT'Ierdeki huzursuzluğu son dere
ce artırmış ve verimi düşürmüştür. 

Bu Hükümet, çıkardığı kararnamelerle ihracat ve ithalatdaki fonları ve gümrük vergileri
ni artırıp azaltmak suretiyle yandaşlarına menfaat sağlamanın ötesinde, KİT'lerin üretim ma
liyetlerini ve piyasadaki rekabet imkânlarını âdeta ortadan kaldırmıştır. Bu ise, zaten ticarî kredi 
ile çalışan KİT'lerin kapasitelerini düşürmelerine, hatta iflaslarına sebep olmuştur. Bunun ne
ticesinde de, işten çıkarmalar ve kapasite artıramamaktan dolayı işsizlik afetine sebep olmuştur. 

Ülkemizi daha da büyük dış ve iç borç batağına sokan Hükümet, milletin malı olan KİT'
leri Anayasaya ve yasalara aykırı olarak yok pahasına ve hatta dış borçların faizlerine mahsu
ben yabancılara satmaya başlamış ve satışa devam etmektedir (Çimento fabrikaları ve Ipragaz 
gibi). Bir kısmını da, içinde bakanların da bulunduğu Türkiye'deki yandaşlarına ve yakınları
na oldubittiye getirip peşkeş çekmekte, kalanları da aynı yolla devretme hazırlığı içerisine gir
miş bulunmaktadır. 

Bunlarla ilgili belgeler, kararnameler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtları, KİT 
komisyonu raporları ve tutanakları, gazete haberleri, hepsi dosyalar halinde elimizdedir. 

İşte bu sebeplerle, devletin ve milletin malını korumayıp, yakınlarına, bakanlarına ve ya
bancılara devreden, KİT'lerin zararlarının bedelini fakir fukaraya çektiren, bir kısmını da ka
panma noktasına getirerek millî servetin yok olmasına ve işsizliğe sebep olan bu hükümet hak
kında işbu gensoru önergesini hazırlama zorunluluğu doğmuştur. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Okunmuş bulunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşme 

gününe dair Danışma Kurulu önerisi oylarınıza sunulacaktır. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; 2.12.1992 Çarşamba, 3.12.1992 Per

şembe ve 8.12.1992 Salı günlerinde Genel Kurulun çalışma süresine; 2.12.1992 Çarşamba günkü 
birleşimde sözlü soruların görüşülmesine ve (U/13) esas numaralı gensoru önergesinin, gün
demdeki yeri, görüşme gün ve konuşma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 58 Tarih : 1.12.1992 
Danışma Kurulunun 1.12.1992 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney Aydın Güven Gürkan 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Şevket Kazan UIuç Gürkan 
RP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
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öneriler: 

1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Genel Diğer İşler" kısmı
nın 79 uncu sırasında yer alan 166 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 10 uncu sırasına, 
18 inci sırasında yer alan 145 sıra sayılı kanun teklifinin 11 inci sırasına, 30 uncu sırasında yer 
alan 41 sıra sayılı İcanun tasarısının 12 nci sırasına, 38 inci sırasında yeralan 82 sıra sayılı kanun 
tasarısının 13 üncü sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci 
sırasına, 105 inci sırasında yer alan 196 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı sırasına alınması 
ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sıralarının buna göre teselsül ettirilmesi, 2.12.1992 Çar
şamba ve 3.12.1992 Perşembe günlerinde Genel Kurulun çalışmalarının 14.30-20.00 saatleri ara
sında sürdürülmesi ve 2.12.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi 
önerilmiştir. 

2. 30.11.1992 tarihli gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (11/13) esas nu
maralı gensoru önergesinin gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alma
sı; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüş
melerin Genel Kurulun 8.12.1992 Salı günkü birleşiminde yapılması, görüşmelerde Hükümet 
ve gruplar adına yapılacak konuşmalann 40'ar dakika olması; Genel Kurulun 8.12.1992 Salı 
günkü birleşiminde çalışma süresinin (10/21) ve (10/47) esas numaralı Meclis araştırması öner
gelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerileri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 79 uncu sırasında yer alan 166 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 10 uncu sırasına, 
18 inci sırasında yer alan 145 sıra sayılı kanun teklifinin 11 inci sırasına, 30 uncu sırasında yer 
alan 41 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 38 inci sırasında yer alan 82 sıra sayılı ka
nun tasarısının 13 üncü sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının 
15 inci sırasına, 105 inci sırasında yer alan 196 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı sırasına alın
ması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sıralarının buna göre teselsül ettirilmesi, 2.12.1992 
Çarşamba ve 3.12.1992 Perşembe günlerinde Genel Kurulun çalışmalarının 14.30-20.00 saatle
ri arasında sürdürülmesi ve 2.12.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülme
mesi önerilmiştir. 

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

Diğer öneriyi okutuyorum : 

2. 30.11.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (11/13) esas nu
maralı gensoru önergesinin gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alma
sı; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüş
melerin Genel Kurulun 8.12.1992 Salı günkü birleşiminde yapılması, görüşmelerde Hükümet 
ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 40'ar dakika olması; Genel Kurulun 8.12.1992 Salı 
günkü birleşiminde çalışma süresinin (10/21) ve (10/47) esas numaralı Meclis araştırması öner
gelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini de oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

1. — TUnceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının, Madencilik Fonu Kredi Yönet
meliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/12) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 24.11.1992 tarihli 30 uncu birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının, Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliğin
de belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, hakkında soruşturma istenmiş 
bulunulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar ve ilgili eski bakan için 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 17.11.1992 tarihli 27 nci Birleşiminde okun

muş ve bastırılarak.sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 21.9.1992 günlü ve 

teftiş 06-07931 sayılı yazı üzerine Başkanlık makamınızca 1.10.1992 günü Genel Kurulda yapı
lan sunuşta Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen 30.4.1992'günlü 
ve 22 Sayılı Teftiş Raporunun değerlendirilmesi istenmiştir. 

Başbakanlık yazısına bağlı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Başmüfettişi M. Turul Turhal 
tarafından düzenlenen 30.4.1992 günlü ve 22 sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda : 
Madencilik Fonu Yönetim Kurulu tarafından, Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliğinde be

lirtilen usul ve esaslara aykırı olarak kredi riskini karşılamayacak düzeyde teminat alınarak, 
bir termin planına bağlanmaksızın bir defa da Yurttaşlar Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne 
7,927 milyar lira kredi kullanıldığı, / 

Alınan bu kredilerin yalnız 627,400 milyon liralık çok cüzî bir bölümünün makine parkı
nın tesfiyesi, istimlak bedellerinin ödenmesi ve birkaç baraka binasının yapılmasında kullanıl
dığı ve gerisinin tahsis amacı dışında kullanıldığı, projenin gerçekleşmesi için hiçbir çabanın 
harcanmadığı ve üretimin denenmediği, 

Alınan kredi 7,927 milyar lira iken, zamanında geri ödenmemesi heticisinden 14.10.1991 
tarihinde kanunî takibe geçilmesi kararının alınması sırasında bu miktarın 20,852 milyar ola
rak belirlendiği, krediyi alan Yurttaşlar Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne açılan kredi kar
şılığında Kredi Yönetmeliğinin öngördüğü yeteri teminat almayarak ve Maden Kredi Komitesi 
tarafından 2 nci izlemeden sonra projenin uygulanmasından vazgeçildiğinin resmen bildirilmesine 
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rağmen zamanında yasal takibe geçmeyerek Madencilik Fonunun kaynak kaybına neden olun
duğu belirtilmiştir, 

Bütün bu işlemler nedeniyle Madencilik Fonunun Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ba
ba ile üyeleri özer ölçer, Güven Mumcu, Yüksel önen, Azmi Ayhan ve Atıl Kanday hakkında 
Türk Ceza Kanununun 510 uncu maddesine göre ceza davası açılması istenmiştir. 

Diğer taraftan; sözü geçen kredinin usulsüz kullanılıp kullanılmadığı yolunda açılmak is
tenen soruşturmayı reddederek sözü geçen kredinin kullandırılmasının tamamen kendi bilgisi 
dahilinde olduğunu defalarca beyan eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahret
tin Kurt'un da bu olaydaki katkısı ve sorumluluğu açıkça görülmektedir. 

Bu nedenlerle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt hakkında da 
Türk Ceza ICanununun 240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere Yüce Mecliste 
Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük hükümleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

BAŞKAN — tik söz, önerge sahibi olarak Sayın Kamer Genc'e verilecektir. 
Buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Evvela bir temennimi dile getirmek istiyorum ve hükümetten özellikle şunu arzu ediyo

rum : Geçmiş iktidarla ilgili olarak bugüne kadar tespit edilen bütün yolsuzlukların zaman 
zaman -aralıklı olarak- muhakkak kamuoyuna duyurulması gerekir. Vatandaş öyle zannediyor 
ki, bu eski iktidar, sütle yıkanmış, tertemiz bir iktidardır. Daha önce tespit'ettiğimiz olaylarda 
da olduğu gibi, Türkiye ekonomisini yedibuçuk sekiz sene içinde iflasa sürükleyen geçmiş ikti
darı halk huzurunda bu kadar masum göstermek, bugünkü İktidar için, bence bir nakisedir. 

Hükümet yetkililerinden rica ediyorum, lütfen buna dikkat etsinler. Zaman zaman, so
kakta karşılaştığımız insanlar, bize, "Siz, seçim meydanlarında, bunlar şöyle suiistimal yaptı, 
böyle suiistimal yaptı dediniz; ama, bir şey yapmadınız" diyorlar. 

Kamuoyu, gazeteleri pek okumuyor, televizyonda da çıkıp, vatandaşa bunları söylemedi
ğiniz zaman, vatandaş bunları nereden öğrenecek? Geçmiş dönemde, "hükümet faaliyetlerini 
tanıtma" diye televizyonda bir program vardı; Hükümet, bunu lütfen kullansın. Geçmiş ikti
darın yaptıklarını, çıkıp -icraatın içinden mi,"icraatın dışından mı söyleyecek- kamuoyuna du-
yursun. 

Değerli arkadaşlarım, burada yine bir suiistimal iddiası ve açıkça görünen bir olay var. Yurt
taşlar Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, gidiyor, Madencilik Fonuna başvuruyor, 
7 milyar 927 milyon liralık bir kredi alıyor. Gayet doğaldır bu, alır, diyeceksiniz; ama, nasıl al
mış? Bu krediyi alırken, mevcut mevzuata hiçbir surette riayet edilmemiş; krediyi alan müessese, 
yeteri kadar teminat göstermemiş. Bu kredi, Garanti Bankası kanalıyla verdirilmiş. Garanti Ban
kasının kendi kuruluş yönetmeliğine göre gayrimenkul teminatı gösterilmesi gereken kredilerde 
gayrimenkul miktarının en azından yüzde yüz fazla olması gerekirken, o günkü usulüne uygun 
olmayan bir yöntemle 8 milyar lira civarında bir gayrimenkul ipoteği alınmış, ki, normal yüzde 
100; aşağı yukarı 15 veya 16 milyar civarında bir gayrimenkul teminatı alınması lazımmış... 
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Bu konu, 1989 yılında KİT alt komisyonunda dile getirilmiş; Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunca bir tahkikat açılması istenmiş, o zamanki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
da -fon idaresi müstakil bir kurum gibi hareket etmesi gerekirken bu olaylarda- Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu, bu konunun soruşturulması hususunda Bakanlığa "Bu konuyu tah
kik edin, bize bildirin" diye yazı yazıyor. Fakat, o zamanki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
birkaç defa böyle bir talep olmasına rağmen, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 18.1.1991 
tarihli bir yazıyla "Gerek Maden Kanununun uygulanmasına dair yönetmelik ve gerekse Ma
dencilik Fonu Kredi Yönetmeliğinin uygulanmasından sorumlu ve yetkili makam olarak Ma
dencilik Fonunu kullandıracak kredilerinin fon yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesinde 
ve kredi kullandırılmasında bugüne kadar yapılan tüm hizmetler bilgim dahilindedir" diyor. 

Düşünebiliyor musunuz; "kredi kullanma talimatını ben veriyorum" diyor; yani, "benim 
bilgim dahilinde yapılmıştır" diyor! 

Bilgisi dahilinde olduğuna göre, bu teminatın yeteri kadar alınmaması, teminatın tayini 
konusunda belirlenen bilirkişi heyetinin içinde banka yetkilisinin ve teknik elemanların bulun
maması ya da eksik teminat alınması gibi konular kendi bilgisi dahilindedir. Bu, kredinin açı
lış safhasındadır; yani, kredi açılırken, evvela yeteri kadar teminat alınmıyor. Teminat alınması 
konusunda müessese tarafından teminat gösterilen gayri menkullerin değerlerinin takdirinde 
de yeterli teknik eleman yok. Bunlar, buna rağmen kredi veriyor. Buna rağmen kredi verildiği
ne göre, sayın Bakanın katkısı, himayesi de açıktır. Bu 7 milyar 927 milyon liralık para defaten 
ödeniyor. Yani, hiçbir yatırım yapılmadan, hiçbir araştırma yapılmadan, "al sana 7 milyar li
ralık kredi; buyurun" demişler. Bu para 1989 yılında veriliyor, 1989 yılındaki 7 milyar lira, 
bugün herhalde 50 milyar lira eder. Gerçi, 50 milyar lira sizin için küçük bir hesap; ama yine 
de bu para devletin parası olduğu için büyük bir rakam. 

O miktarda para ödeniyor da, -belirttiğimiz gibi- 7 milyar liralık kredinin 627 milyon lira
lık bir bölümü, bir istimlak ve baraka için kullanılıyor, ondan sonra da hiçbir kuruş harcama 
yapılmıyor. Buna rağmen, bu kredinin geri gelmesi için herhangi bir teşebbüste de bulunulmu
yor. Hatta, bu şirketin faaliyetini izleme konusunda idarenin giriştiği teşebbüslerde, kredinin 
kullanılmadığı; alınan kredinin kullanılması için dış ülkelerde herhangi bir akreditif açılmadı
ğı, herhangi bir yatırımın yapılmadığı belirtilmesine rağmen, maalesef kredinin geri gönderil
mesi konusunda hiçbir teşebbüste bulunulmadığı, dosyanın incelenmesinde anlaşılmaktadır. 

Tabiî Hükümet değiştikten sonra; o zaman konuyu ısrarla kapatmaya çalışan o zamanki 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, o yazısında belirtiyor : "Efendim, 1990 yıllarında kullandı
rılması programlanan 50 milyar liralık kredi vardır. Bunun kullanılan kısmı 25 milyar lira civa
rında kalmıştır, dolayısıyla bu kredinin kullandırılması için vatandaşlara kolaylık gösterelim" 
diyor. Sanki, devletin parasının orada kalması bunlar için bir sıkıntı yaratıyor... Kredi böyle 
mi kullandırılır? Getir, kendi tayfalarına bedava para ver, ondan sonra "kredi kullanılmıştır" de... 

Çok iyi hatırlayamıyorum, hafızam beni yanıltabilir, yine zamanki Sayın Bakanımız, kre
di alınan Hatay'ın o ilgili bölgesine gitmişti; gazetelerin yazdığına göre, herhalde orada yere 
bir-iki tane altın atmışlardı, o sırada da "Sayin Bakan, altın buldu, kredinin verildiği sahada 
altın buldu" diye gazeteler yazmıştı, öyle zannediyorum; hafızam beni pek yanıltmaz ama, 
yanılıyorsam yine de özür dilerim. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kadar keyfî, tutarsız, araştırmasız, devletin malını yakın çevre
nize kredi olarak verirseniz, burada sorumluluğunuz olmaz mı?.. Biraz sonra Sayın Bakan bu
raya çıkıp da desin bakalım... 

Sayın Bakandan sonra, Başbakanlık tarafından inceleme emri verilmiş, inceleme raporu 
da burada... İnceleme raporu, olayı uzun uzun Özetliyor ve buraya verilen kredinin geri isten
mesi konusunda ciddî bir takibata da girilmediğini belirtiyor. Tabiî, bu raporu ben sizlere uzun 
uzadıya okuyacak değilim. 

21.8.1991 tarihi itibariyle kredinin miktarı 20 milyar 892 milyon liradır. Bugüne kadar da 
herhalde bugünkü faiz nispetlerini göz önüne aldığınız takdirde 40 milyar lirayı bulmuştur. 

Şimdi, devletin bu kadar parasını, keyfî, kendi maiyetindeki insanlara kullandıran veya 
onlara talimat veren bu kişinin, bence sorumluluğu çok açıktır. Nitekim, bununla ilgili işlem
leri yapan Kredi Fon Yönetim Kurulunun, görevlerini ihmal ettikleri, Türk Ceza Kanununa 
göre suç işledikleri konusuna, inceleme elemanları, bu görevlileri savcılığa sevk etmiştir; zaten, 
bizim uygulamalarımız da böyle. 

inceleme elemanlarının raporunda, Sayın Bakan diyor ki : "Bütün olaylar benim bilgim 
dahilinde oldu. Fon Yönetim Kurulunun teminat almamasına ben emir verdim" diyor. "Fon 
Yönetim Kurulunda gayrimenkul için değer takdir edilirken, yeterli teknik bilgiye sahip bilir
kişilerin olmamasına ben emir verdim. Bu kredilerin dilim dilim kullanılması gerekirken, de
faten kullanılmasına ben emir verdim" diyor. Yani, oradaki adamların bir kabahati yok. 

Şimdi, sizlere sormak istiyorum : Bir bakan, bir kredi verme işiyle niye bu kadar yakın
dan ilgileniyor? Herhalde çok yakın hatır gönül meselesi var. Tabiî, ben onu bilmem, kendileri 
bilirler. İki kişinin arasındaki olayı ben nereden bileyim, ben kâhin değilim, bir şey değilim; 
ama maalesef bu şirket, bu kredinin kullanılmasında çok büyük yardımlar görmüş. Görmüş 
de, ekonomiye ne getirmiş?.. Hiçbir yatırım da yapılmamış. Adamcağız parayı almış, cebine 
koymuş; nerede harcadığını da bilmiyoruz tabiî ve bu tahsilat hâlâ da yapılmamış. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu devletin malı bu kadar hatır gönül veya başka amaçlar uğ
runa heba edilirse ve bu insanlar da çılcar, "Yahu, ben bir şey yapmadım. Benim hakkımda 
yaptığınız bir tespit var mı?" derse, bunlara ne diyeceksiniz? İnsanlar bu kadar cesaretli olur
sa, var olan gerçekler bu kadar inkâr edilirse, bunları halkın karşısında nasıl teşhir edecek
sin?.. O zaman, kulağından çekip, meydanlara getirip "Ey ahali, bu insanlar böyle böyle yaptı" 
mı diyeceksiniz? Yani, artık bunlar suiistimal değilse, sormak istiyorum, nedir?/. Burada açık
lasınlar. Tabiî, bunlara gelinceye kadar, aslında başka şeyler var; bunları da zamaniçinde bula
cağız da, yalnız onlar dua etsinler ki, bu iktidarda Sayın Kilercioğlu'nun yerinde ben olsay
dım, şimdi sizi burada oturtmayacaktım. Gerçekten öyle... 

Şimdi, Sayın Bakanımdan rica ediyorum; Bu işleri biraz süratlendirin ve bunlara pek de 
ara vermeyelim. Çünkü, bu insanlar artık toplumda bir acıma duygusu bırakıyorlar, bunlar 
hakkında toplumda bir acıma duygusu belirmeye başladı. Geçmişi bu kadar şey olan, devleti 
bu kadar talan eden insanlar hakkında da, kamu oyunda böyle acıma duygularının var olmaya 
başladığı bir safhaya da meydan vermemek lazımdır. 

MEHMET CAVtT KAVAK (istanbul) — Kamuoyu yoklamaları da onu gösteriyor.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Anavatan hakkında bir tane dosya göster. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, dosya değil mi? 
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SABRlÖZTÜRK (istanbul) — Boş dosya o, boş... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu para kimin cebine girdi?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bir dosya göster... 
KAMER GENÇ (Devamla) —Bu para kimin cebine girdi?.. 7 milyar lira, bugünkü pa

rayla 40 milyar lira kimin cebine girdi?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bir tane dosya göster. 
KAMER GENÇ (Devamla) — İşte dosya... Yani, eğer bu dosya değilse, bu parayı niye 

verdi?.. Yani, krediden dolayı bir kuruş yatırım yapmış mı?.. Sadece, dostlar alışverişte görsün 
diye, 927 milyon liralık bir harcama yapmış; ama, yüzde 10 seviyesinde. 

Eğer, siz bunu suiistimal kabul etmiyorsanız, yüzünüz bu kadar kalınsa, ben bir şey söyle
yemem! İnsanlarda bir vicdanî sorumluluk vardır; politika, bir ahlak ve fazilet meselesidir, ah
laklı ve faziletli insanların birtakım şeylerden etkilenmesi lazım. Ama, öyle insanlar var ki, 
yüzüne tükürüyorsunuz, "Yarabbi şükür, yağmur yağdı" diyor! öyle insanlar da var ki, hak
larında en ufak bir şüphe belirdiği zaman, bulunduğu görevlerden istifa eder. Maalesef, bu 
fazilet, bu ahlak, bizim içimizdeki çok az insanlarda teşekkül etmiş durumda. 

İşte, Türkiye'nin yönetiminin kötüye gitmesinin nedeni de budur. Eğer, böyle bir oluşum 
Türkiye'de olmasaydı, şimdi Türkiye çok kalkınmış durumda olacaktı. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yargı kararı göster sen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz iktidara geldiğinizde, devletin 745 milyar iç borcu var

dı; siz bunu 80 trilyona, 90 trilyona çıkardınız, 13 milyar dolar dış borcu vardı; 50 milyar dola
ra çıkardınız. Bu kadar büyük bir parayı nereye gömdünüz? Elbette, bunlar sırayla ortaya çıkı
yor. Ben, sizin o doğal lideriniz burada kürsüye çıktığı zaman, "O paraları nereye koydunuz, 
onu söyle bana," diyordum; ama, söyleyemiyordu. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, olayı çok fazla uzatmıyorum. Olay 

çok açık seçik bir durumdadır. Sayın Bakanın mektubu ortada; "Kredi Fonunun kullandırdığı 
kredi, benim bilgim dahilinde olmuştur, bunların bütün sorumlusu benim" diyor. Kendisinin 
talimat verdiği memurlar savcılığa sevk edilmiş, yargılanacak... Yanlız, onlar savcılığa gider, 
yargılanır, ceza alırsa, bu emri veren kişinin, teşriî masuniyet zırhı altında kalarak mahkemeye 
gitmemesi, hukukun ilkelerine aykırıdır. Bu itibarla, arkadaşımız da gitsin Anayasa Mahke
mesine; Anayasa Mahkemesi bir ceza mahkemesinden daha da yetkili, ceza hukuku konusun
da bilgili; hatta Anayasa Mahkemesi bugünkü teşekkülüyle, sizin doğal liderinizin de aşağı yu
karı büyük bir güdümüne girmiş bir kurum. Gitsin, orada yargılansın; eğer, temizse o zaman 
sizin elinizde... • 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Arkadaşımızın bir suiistimali yoksa, zaten beraat edecek; siz de seçim meydanlarında, "Ba

kınız, bizim bir şeyimiz yoktu" diyeceksiniz; ama, bir de ceza, alırsa, o zaman, hangi yüzle 
yanımıza geleceksiniz?!. 

Ben, konuyu kısaca size izah ettim. Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Kamer Genç konuşmasında açıkça 
ifade ettiği gibi, mahkemeye intikal etmiş olan meseleleri gündeme getirdi. Buna müsamaha 
ediliyor; bu müsamaha, elbette Anayasa sınırlarını zorlayan bir müsamaha oluyor, arz ediyo
rum. Eğer, mahkemeye intikal etmişse -kendisi de aynen ifade ediyor- burada böylesine bir mü
nakaşaya imkân verilmemesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, bu konuda Meclis soruşturmasıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz. 
Şimdi, aynı konuda iki değerli üyeye söz vereceğim; sonra da Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

eski Bakanı Sayın Kurt'a söz vereceğim, kendisini savunacaktır, Meclis aydınlanacaktır, oyları
nı ona göre kullanacaklardır. 

ALt DtNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Fuat Çay konuşacak. 
, BAŞKAN — Grup adına söz veremiyoruz. 

Şahsı adına, ilk sözü Antalya Milletvekili Sayın Hasan Çakır'a veriyorum; buyurun. 
Sayın Kazan, bir usulsüzlük yok. Toparlamakta güçlük çektiği için birkaç dakika geçti; 

biraz söz atmalar oldu. 
Buyurun Sayın Çakır, süreniz 10 dakikadır. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemde bulunan 

Meclis soruşturması konusuyla ilgili şahsî görüşlerimi belirtmeden önce, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt hakkında, Anayasanın 100 
üncü maddesi gereğince Meclis soruşturması istenildiğini duyduğumda hayretler içerisinde kal
dım. Çünkü, dört seneye yakın bakanlık yapan ve bu dört senelik bakanlık hizmeti içerisinde 
numunei imtisal olacak icraatlarda bulunan, hepimizin ve Mecliste 18 inci Dönemde bulunan 
bütün milletvekillerinin sevgi, saygı ve itimadını kazanan eski bakanlarımızdan biriydi. Hatta, 
kendileri 18 inci Dönemde, muhtelif taleplerimden bir tanesini dahi yerine getirmeyen; istekle
rimi, "mevzuata, yönetmeliğe, yasalara aykırıdır" diye geri çeviren ve bu yüzden saygımı ka
zanan bakanlardan biriydi. Bir defasında/tesadüfen karşı karşıya geldiğimizde, bana şöyle söy
lemişlerdi : "Sayın milletvekili, sizi gördüğüm zaman kendimden utanıyorum. Çünkü, sizin 
gibi umuru devlet görmüş milletvekillerinin haldi taleplerini dahi, kanunlara, yasalara uygun 
değildir diye geri çevirmenin veya isteklerinizi yapamamanın üzüntüsünü hissediyorum." 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Siz, nasıl öyle kanunsuz istekler de bulundunuz?! 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Kanunî istekleri dahi; kanunsuz değil. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Fahrettin Kurt, dört senelik bakanlığı içerisinde, ilk 

bakan olduğu zaman, bakanlara tahsis olunan lojmanlara geçebileceği belirtildiği zaman, "Loj
mana geçtiğim takdirde devletin 40-50 milyon lira masraf yapması gerekir. Bu parayla devlet 
birkaç okulunu tamir edebilir" diye bu lojmana geçmeyerek, Örnek olan bakanlarımızın biri
dir. Gerçekten, bu konuda örnek olmuştur; sonradan, müteaddit bakanlar da bu lojmanları 
terk etmemiştir. 

Bakan olduğu an, Bakanlığındaki mercedes arabalardan birini, şahsına, ailesi ve çocukla
rına tahsis etmeyen, "Bu arabalar, bakanlıkta bir bakan için fazladır" diye Mercedes arabasını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emrine tahsis eden bakanlarımızdan biridir. 
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Sayın Kurt, bakanlık yaptığı sürece harcırah almayan, otel parası vermeyen, pul parası öde
meyen, bütün masraflarını cebinden karşılayan bakanlarımızdan biridir. . 

Yine, bu değerli Bakantmız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, maaşıyla birlikte, almış ol
duğu emekli maaşını kullanmayan, özel burs tahsis edip, her sene 15 ile 20 arasında öğrenciye, 
almış olduğu emekli maaşını burs olarak veren bakanlarımızdan biridir. 

Yine, Sayın Kurt, bakanlık yaptığı sürece, her zaman devletin yüce menfaatini koruyan, 
bu uğurda, o zamanki etkin güçlerle mücadele etmesini bilen, mücadele eden ve milletvekille
rinin takdirini kazanan bakan arkadaşlarımızdan biridir. Bunlardan bir misal vermek icap ederse; 
200 milyon dolar proje bedelinde olan ve temeli atılmış olan Bingöl-Karlıova Termik Santrali
nin yapımını iptal ettirmiştir. Çünkü, bakan olduğu zaman konuyu yeniden araştırmış, bunun 
verimli olmayacağını, enerjinin kilovatının 8-9 bin liraya mal olacağını, devletin parasının he
der edileceğini düşünerek, bunu iptal ettirmeyi başarmıştır. 

Yinê  Sayın Kurt, bakan olduğu zaman, Türkiye Kömür İşletmelerine milyonlarca lira har
canarak makine alınmak istemiştir. Yapmış olduğu araştırmada, o zaman, TKt'nin makine par
kının, Karayolları makine parkının 7-8 kat seviyesinde olduğunu tespit etmiş; milyarları bulan 
ihaleyi, o günkü etkin güçlere rağmen iptal ettirmesini bilen, fazilet örneği gösteren bakanları
mızdan biridir. 

Şimdi, Sayın Kurt böyle iken,-Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, bir konu hakkın
da Meclis soruşturması isteniyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, milletvekili olacak, bakan olacak, suiistimal edecek, şahsî 
çıkarını düşünecek, taraf ve etrafını himayeye kalkacak!.. Elimizde deliller olduğu takdirde, 
bu mevkiye kadar gelmiş olan insanlar hakkında her türlü tahkikatın yapılmasını, her türlü 
araştırmanın yapılmasını istemek, elbette bütün milletvekillerinin üzerine düşen en tabiî hak
kıdır ve birinci görevimizdir; ama, gerçekten numunei imtisal olan, faziletle hizmet eden, ba
kanlık görevini memleketin yüce menfaatları için kullanan, yetkisini cesaretle kullanıp takdir 
hakkını ifa eden bakanları da, eften püften sebeplerle itham ederek buruya getirmek ve Yüce 
Divana göndermek, namuslu kişilerin, dürüst kişilerin moralini bozar, çalışma şevkini kırar. 

Huzurunuza getirilmiş olan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanıyla ilgili olarak iddia 
edilen konu hakkında ben dosyalarını, yapılan müfettiş tahkikatlarını tek tek okudum ve Sa
yın Fahrettin Kurt'a isnat edilen konuların hepsini inceledim. Samimi olarak söylüyorum, bu 
konu ilgili Madencilik Fonu Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ceza Kanununun 510 uncu mad
desi gereğince haklarında takibat yapılmış, adliyeye intikal etmiş; ama, o değerli üyelerin hiç
birisi görevden alınmamış, hâlâ görevlerine devam etmektedirler. Hiçbir üyenin de "böyle bir 
şey yapmadık, kredi vermedik" diye bir iddiada bulundukları da yok; krediyi verdiklerini, usu
lüne uygun olarak verdiklerini, görevlerini yaptıklarını ifade ediyorlar. 

Haklarında, görevi kötüye kullandıkları, suiistimal de bulundukları iddia edilen yönetim 
kurulu üyeleri görevleri başında iken, haklarında henüz verilmiş bir mahkeme kararı yok iken, 
dürüst ve namuslu bildiği memurlarını savunan ve altına imzasını atan Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında, burada, Anayasanın 100 üncü maddesi gere
ğince soruşturma istenilmesini anlamak mümkün değildir. 

Şimdi, konuyu, ben bir kere daha bilgilerinize kısaca arz etmek istiyorum. 
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Madencilik Fonundan 1989 senesinde kredi kullandırılmış, Deniyor ki; "Bu kredi yönet
meliğine göre, Yurtaşlar Madencilik Ticaret Anonim Şirketine verilen kredi için, yönetmelik 
gereğince, bire iki katı teminat alınması lazım gelirken, bire bir teminat alınmıştır." 

İşte, konu bu, değerli milletvekilleri. Burada Sayın Kamer Genç "kredide teminat bire bir 
alınmış, bire iki alınması lazımmış..." diyor; sonra da ifade ediyor ; Kredinin tamamı bir anda 
kullandırılmış. Kredi verilmiş; o ayrı bir konu. Kredi verilir, kredide teminat alınır, ondan son
ra takip etmek, ilgili memurların görevidir. Bakan bunu tek tek takip edemez; bakanın görevi 
değildir. Kredi verilmiş. 

Şimdi, bu değerli yönetim kurulu üyeleri müfettiş raporunda diyorlar ki: -başkanı da da
hil, devletin saygın memurları; hâlâ aynı görevde duruyorlar- "Bu yönetmelik, 1985 yılında 
Maden kanunuyla çıktı. 1985 yılından 1989 yılına kadar bu yönetmeliği uygulamak mümkün 
olmadı. Bu fon kaldı, fon hiç kullanılmadı. 1989 senesinde yönetmeliği değiştirdik, ilk uygula
ma olarak, krediyi demir-çelik şirketine verdik. İkinci uygulama olarak Yurttaşlar Madencilik 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilmiştir". 

Yani, bu fondan ikinci kredi uygulaması buradadır. Her türlü araştırma yapılmıştır, temi
nata bağlanmıştır, Kayseri'de inceleme yapılmıştır, ilgili sanayi ve ticaret odasınca araştırma 
yaptırılmıştır. Kredi, 7 milyar 900 küsur milyon lira olarak verilmiş, bire bir oranında teminat 
alınmıştır; o da gelişigüzel değil; esaslı, gerçekten fiyatları tespit edilmek suretiyle 7 milyar 900 
milyon lira kredi verilmiş, 8 milyarlık ciddî teminata bağlanmış. 

Deniyor ki: "Efendim, bu araştırmaya göre bire bir oranında değil de bire iki oranında 
yapılması lazımdı". Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri de diyorlar ki; "İkinci tatbikattı. "İlk 
olarak devletin kurumu olan demir çelik şirketine kredi verdik, ikinci olarak da buraya verdik. 
Uygulamamız böyleydi. Bundan sonra 8 şirkete daha bu fondan teşvik için kredi verdik, aynı 
şekilde verdik; bire iki oranında değil bire bir oranında verdik.Ama, ne oldu? İki-üç sene son
ra faiz hadleri yüzde 30-40'lardan yüzde 70-80'Iere çıkınca, yedi, sekiz uygulamadan sonra bi
re iki oranında kredi verilmesi yoluna gidilmiştir. Biz kanunu uyguladık, yönetmeliği uygula
dık, görevimizi yaptık". 

Hatta burada, bu tahkikat üzerine, değerli Yönetim Kurulu Başkanı ve Madencilik Fonu 
İdaresi Başkanının, Enerji Bakanına, ismine hitaben bir yazıları var, son paragrafını bilgileri
nize arz ediyorum : "Madencilik Fonu Yönetim Kurulu olarak, bugüne kadar Madencilik Fo
nundan kullandırılan kredilerle ilgili yapılan işlemlerin, mevcut yönetmelik ve yönetmelikte 
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasının ve bu işlemlerin her safhasında makamı
nızı bilgilendirmiş olmanın huzuru içinde, büyük bir şevkle görevimizi ifa ederken, Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun yukarıdaki temennisinin bizleri üzdüğü ve isnatsız bir eleşti
ri olduğu kanaat ve kararındayız. 

Takdirlerinize arz olunur." 
Buyurun sayın milletvekilleri!.. Bakın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun temennisi 

ve verdikleri cevap!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Elbette ki, bir bakana böyle yazı yazacaklar. Emrindeki me

mur, amirine yazıyı nasıl yazacak?. - ' 
BAŞKAN — Sayın Çakır, bağlayın efendim. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Müsaadenizle... 
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Sayın bakan da Yüksek denetleme Kurulu Başkanlığına cevap veriyor; "Ben, maiyetim-
deki memurlarıma güveniyorum. Bu işlem tamamen bilgim altında yapılmıştır. Memurlarımın 
görevi kötüye kullandıkları, bu işte bir suiistimal peşinde koştukları kanaatinde değilim; ka
nun ve yönetmeliği uyguladıkları kanaatindeyim. 

Bilglilerinize arz ederim" diyor. 
Yani, Sayın eski Bakan, taraf ve etrafını himaye edecek, yönetim kurulu üyeleri bir suiisti

mal peşinde koşacak da, resmen bu şekilde cevap verebilecek!.. 
Değerli arkadaşlarım, devletin bakanı trilyonlar harcıyor, dört sene bakanlık yapıyor, nu-

munei imtisal bir bakan oluyor, herkesin sevgisini kazanıyor; ailevî yaşantısında, bakanlık ya
şantısında, devletin bir kuruşunun heder olmaması için gecesini gündüzüne katıyor; sonra bu
rada huzurunuza bir önerge geliyor, "Anayasanın 100 üncü maddesine göre Madencilik Fonu 
Kredi Yönetmeliğine göre teminat bire bir katında değil de, bire iki katında alınması lazım ge
lirmiş, bire bir katında alınmış; Yüce Mahkemeye gönderelim" deniyor. 

Olur mu değerli arkadaşlarım? Devletin en küçük memuru hakkında dahi, Memurin Mu-
hakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır, gerçekten suçlu olduğu anlaşıjırsa mahkemeye 
öyle gönderilir. Başka türlü kamu hizmeti yapılmaz. 

Sayın Fahrettin Kurt hakkında bugün burada yanlış bir karar alınırsa, şu sıralarda oturan 
bakanlar hiçbir icraatta bulunamazlar. Çünkü, o zaman bakanların takdir hakları ortadan kalkar, 
hizmet şevkleri ortadan kalkar, elleri ve kolları bağlanmış olur. 

tsnat edilen suçlar veya isnat edilen durum nedeniyle, Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre işlem yapılacak bir husus yoktur. Ben, Sayın eski Bakan hakkında yapılan bu yazışmalar
dan dolayı üzgünüm. 

Durumu yüce takdirlerinize arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çakır. 
Şimdi ikinci sözü, Kastamonu Milletvekili Sayın Mutat Başesgioğlu'na veriyorum. 
Buyurun efendim. 
MURAT BAŞESGtOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt hakkında verilen Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önerge üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın hemen başında, biraz önce konuşan Sayın Kamer Genc'in paylaşmadığım 
görüşlerini ifade etmek istiyorum ve temenni ediyorum ki, yapılacak ilk kabine değişikliğinde 
kendileri bakan olurlar ve altı ay gibi bir sürede, devlet çarkının nasıl işlediği konusunda geniş 
ve engin tecrübeye sahip olurlar! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Altı ayda tozunuzu attıracağım! 
MURAT BAŞESGtOĞLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 1982 Anayasasının be

lirlediği Meclis soruşturması, Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezaî sorumlulukla
rının araştırılmasını sağlayan bir denetim mekanizmasıdır. Yani, Yüce Meclis, yarı yargısal bir 
görev icra etmektedir. Sonuçları itibariyle, "bir bakan hakkında cezaî sorumluluk vardır veya 
yoktur" noktasında bir karar verme mecburiyeti vardır. Bu nedenle, gerek Meclis araştırması, 
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gerekse Meclis soruşturması ve gensoru müesseselerinin çok sık kullanılmasından yana deği
lim; çok haklı nedenlerle denetim yollarına başvurulması gerektiği inancındayım. 

Bir sayın bakanın cezaî sorumluluğu vardır ya da yoktur noktasında bir karar verme du
rumunda olan bizler, içtenlikle söylüyorum ki, denetim konusu yapılan olaylar hakkında yete
rince bilgi sahibi değiliz. Şu Meclis soruşturması açılmasına dair önergeye imza koyan kaç ar
kadaşımız, kaç sayın üyemiz, bu konuyu bütün detaylarıyla incelemiştir vicdan ve gönül rahat
lığı içerisinde bu kanun tecelli edecek şekline oy verecektir? 

Gerek zamanın kifayetsizliği nedeniyle, gerekse diğer nedenlerden dolayı, Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergenin, imza sahipleri tarafından yeterince incelendiğine kani değilim. 

Değerli milletvekilleri; oysa anayasamız, her birimizi bir yargıç titizliği içinde, görmekte
dir. Demin de arz ettiğim gibi, yapacağımız görev, yarı yargısal muhakeme görevidir. 

Sayın milletvekilleri; bir meclis soruşturması veya Meclis araştırması veyahutda gensoru
nun, bize en çok ilgilendiren yönü, oylama aşamasıdır; bu denetim yollarının oylanmasıyla 
ilgili zaman bölümüdür. Bunun dışında, kaç üyemiz, bu denetim konusunu layıkıyla araştır
mıştır? Demin de arz ettiğim gibi, bu konuda yeterince bilgimiz, maalesef yoktur. 

Biz, netice itibariyle, bir soruşturmayı, sınırlı bir zaman içinde konuşur ve oylar geçeriz; 
ama bu işin muhatapları, belki bir ömür boyu ruhlarında derin izler bırakacak üzüntü içine 
girebilirler. Yüce Meclis, bir mahkeme görüntüsü içinde asla olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerin ışığında, amacım, ne Sayın Kurt'u savunmak, ne 
de yargılamaktır. Yüce Parlamentonun bir üyesi, kuvvetler ayrılığı prensibine yürekten inan
mış birisi olarak, böyle bir hakkımın olduğuna inanmıyorum. Sadece, hukukçu bir üye olarak, 
Meclis soruşturmasına konu edilen olayın cereyan tarzını gerçek bir şekilde tahlil etmek ve Yü
ce Heyete takdim etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, soruşturmaya konu edilen olayı, benden evvel konuşan Sayın 
Çakır genel hatlarıyla arz ettiler. Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi, yurttaşlar Madencilik 
Anonim Şirketi adlı bir kuruluş, Hatay tlinde altın madeni işletmek ve üretmek amacıyla, 31 
Temmuz 1989 tarihinde Madencilik Fonundan kredi talebinde bulunmuştur. Altın madeninin 
kıymetli olması ve ülke ekonomisine sağlayacağı yarar da düşünülmüş ve konuya müspet yak
laşılmıştır. Ayrıca bu kredi, özel sektöre, Madencilik Fonundan kullandırılan ilk kredidir. Ma
dencilik Fonu Kredi Yönetmeliğine göre, projesinin yönetmelik hükümleri çerçevesinde değer
lendirilmesi için Etibank Genel Müdürlüğüne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Etibank Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kurulu Maden Kredi Komitesince teknik ve malî incelemeler yapılmış, 
kredi değerlendirme raporunda kredinin açılmasının uygun olacağı önerilmiştir. Bu öneri doğ
rultusunda, beş yıl süreli orta vadeli kredinin kullandırılmasına Madencilik Fonu Yönetim Ku
rulu 17.11.1989 tarihinde karar vermiştir. 

Firmadan, 7 milyar 927 milyon liralık krediye karşılık, teminat olarak 8 milyar 60 milyon 
türk Lirası değerinde 28 adet konut ve işyerinden ibaret gayri menkul ipoteği alınmıştır. Sonuç 
olarak, 8 Aralık 1989 yılında söz konusu kredi ilgili firmaya kullandırılmıştır. Hemen kredinin 
kullanımının izlenmesine geçilmiş, 7 Haziran 1990'da banka uyarılmış, ilgili banka da 30 Tem
muz 1990 tarihinde izleme raporunu Fona intikal ettirmiştir. Kredi izleme konusu bu şekilde 
devam ettirilirken, gerek Madencilik Fonu Yönetim Kurulu ve gerekse krediyi kullandıran Eti
bank, bu özel sektör firmasının kullanmış olduğu krediyi belirli periyotlarla izleme politikası
nı takip etmiştir. 
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Netice olarak firma, kredinin ilk taksidi olan 3 milyar liralık faizini ödemede temerrüde 
düşmüş ve bundan sonra kredinin dönüşünde bazı sıkıntılar ortaya gelmiştir. 

Şimdi, önerge sahibi arkadaşlarımızın ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ra
porlarında şöyle bir iddia var : "Efendim, yeterince teminat alınmamıştır, 1/1 teminat alın
mıştır ve kredi defaten (bir defada) kullandırılmıştır' demiş ve bu konuda da bir soruşturma 
açılmasını bakanlık makamından talep etmişlerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Para tahsil edilmiş mi edilmemiş mi; ona bakın. Eğer, temi
nat usulüne göre alınmış olsaydı, paraya çevrilirdi. 

MURAT BAŞESGlOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şu anda konuştuğumuz mevzu 
yasal takip altındadır. Geri dönüşü olmayan kredi, sadece bu kredi değildir, bunun dışında 
da, geri dönüşü olmayan, .devam eden krediler vardır ve hepsi de kanunî takiptedir. 

Şunu kesinlikle birbirinden ayırmak gerekir ki, kredinin kullandırılması hadisesiyle, kre
dinin geri dönüşü, ayrı ayrı prosedüre tabi olan işlerdir. Şurada diyebiliyor musunuz ki : "Bu 
kredinin kullandırılmasında usulsüzlük ve hata yapılmıştır." Bunu diyemezsiniz; ama, kredi
nin geri dönüşünde bir aksama olmuştur. Bu aksama da, demin dediğim gibi, artık krediyi 
kullandıran makamın tamamen inisiyatifi dışındadır. Kredinin geri dönüşü normal yollardan 
yapılmazsa, elbette yasal takibe geçilecek ve icraya başvurulacaktır. Bu noktada Etıbankın ve 
Fon İdaresinin yaptığı, yasal takibe başvurmak olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, kısaca safahatını anlattığım bu kredi kullandırma hikâyesinde, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un ilgisi ve konumu nedir?.. Önerge sahi
bi arkadaşlarımız ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu diyor ki: "Sayın Bakan, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yazdığı cevabî bilgilendirilme yazısında, "Bu kredinin kul
landırılması aşamasında gelişen safahatlar bilgim dahilindedir diyor; sadece bunu demekle kal
mıyor; 'Bu fonun işleyişi ve kredi kullandırma konuları, tamamen Bakanlığımın bilgisi 
dahilindedir' diyor." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soruşturmayı engelliyor. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Şimdi, bunu tersinden alırsanız, Sayın Kamer 

Genc'in dediği gibi, "Efendim, Sayın Bakan bu krediyi vermiştir. Sayın Bakan bu krediyi, eş, 
dost ve yakınlarına vermiştir" mantığıyla yaklaşmak son darece yanlıştır. Aksine, bunu takdir 
etmek lazım. Sayın Bakan, Bakanlığının içerisinde kurulmuş bir birimin çalışmalarının bilgisi 
dahilinde olduğunu, kendi kontrolü altında olduğunu söyleyerek, bakanlık mesuliyet duygu
sunu ne kadar içtenlikle benimsediğini ortaya koymaktadır. Ama bunu ters mantıkla alırsanız, 
"Efendim, Sayın Bakanın bilgisi dahilinde olduğu" derseniz, o zaman bu ters mantığın neti
cesi, mutlaka, sizi yanlış yorumlara ve yanlış neticelere getirecektir. v 

Şimdi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Madencilik Fonunu, her kurumun yaptı
ğı gibi, genel denetime tabi tutuyor ve tuttuğu bu denetim neticesinde, temenniler kısmında 
diyor ki; "Yurttaşlar Firmasına kullandırılan kredinin, teminat konusundan ve bir defada kul
landırılmasından dolayı bir soruşturma açılması lazım". . 

Şimdi, bu aşamada, Madencilik Fon Yönetim Kurulu Başkanı büyük bir teessüre kapıla
rak, bugüne kadar kredi kullandırmadaki titizliklerini de ortaya koyarak, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun bu raporuna karşı bir hassasiyet, bir üzüntü ve bir teessür içerisinde 
Sayın Bakana konuyu arz ediyorlar. Sayın Bakan, bu fonun çalışmaları, daha önceden, başından 
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sonuna kadar bilgisi dahilinde olduğu için, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna, bilgi 
mahiyetinde, cevap mahiyetinde bir yazı yazıyor. ~ 

İşte, sayın önerge sahipleri, bu anlayışla, Sayın Bakanı sorumlu tutarlarken, bu hareketi
nin, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğunuda bu şekilde iddia etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, devlet hayatında, bürokrasi hayatında, bir bakanlıkla, bir teftiş ku
rulu başkanlığı arasındaki yazışmadan, "bilgim dahilindedir" denmesinden dolayı oluşan bir 
yazışma nedeniyle, bir sayın bakanın, şerefle, dürüstçe, namusluca görev yapmış bir sayın ba
kanın bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğunu söylemek, hiçbir 
izana, hiçbir vicdana sığmayacaktır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Başesgioğlu. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Derhal Sayın Başkanım. 
Eğer Sayın Bakanın, bahsedildiği gibi bir art niyeti olsaydı, usulen bir soruşturma başla

tırdı, usulen bir araştırma yaptırırdı; ama Sayın Bakan, Madencilik Fonu Yönetim Kurulunun 
kullandırdığı bu kredilerde bir usulsüzlük olmadığını baştan beri izlemiş ve kredi yönetmeliği
ne uygun olduğunu ortaya koymuştur; bu nedenle de, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
na bu şekilde bir cevabî yazı yazmıştır. * 

Bu yazıyla, kendisini sorumlu tutmak; bu yazıyla, kendisinin, Türk Ceza Kanununun ilgi
li maddeleri uyarınca cezalanmasını, tecziyesini istemek, hiçbir hukukçunun, hatta ve hatta 
normal bir üyemizin dahi düşünebileceği bir husus değildir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlamak istiyorum. Konuşmamın başında da arz etti
ğim gibi, Yüce Meclisi bir mahkeme yerine koymamamız lazım, bu Parlamentoyu bir mahke
me haline çevirmememiz lazım. Kuvvetler ayrılığı prensibine inanıyorsak, bu kuvvetler arasın
daki dengeye inanıyorsak, yasama organını, yargı organının yerine koyamayız. 

Çeşitli barolarda duruşma günleri vardır, meselâ Kastamonu Barosunda duruşma perşembe 
günleri yapılır; bizim de, adeta Yüce Meclisi salı günleri bir ağır ceza mahkemesi havası içeri
sinde çalıştırmaya hakkımız yoktur. Siyasetçinin hesap vereceği platformlar bellidir : Vatanda
şın hür iradesidir, vatandaşın vicdanıdır. Bu nedenle, burada, bir ağır ceza mahkemesiymiş gi
bi, bir ceza mahkemesiymiş gibi yapı sergileyerek, dört yıllık görev süresi içerisinde çok başarı
lı hizmetler yapmış bir eski Sayın Bakanı muaheze etmeye, burada ceza tehdidi altında tutma
ya hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Şu dosya, emin olunuz ki, Yüce Divana gittiği zaman, hiç tereddütsüz -ki, hukukî bilgi
mi, mantığımı ve vicdanımı kullanarak söylüyorum bütün samimiyetimle- ilk celsesinde, ilk 
duruşmasında Sayın Bakanın aklanmasına karar verilecektir; ama Yüce Divana gidinceye ka
dar burada kurulacak Meclis araştırması komisyonu aşamasında, burada yapılacak oylama
larda Sayın eski Bakanın bugüne kadar ki bakanlık şerefi, izzetinefsi, hepsi bir anda askıda 
kalacaktır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri olarak, Sayın Bakanı, uzun süre bu şekilde itham altında 
tutmaya hakkımız yoktur. Evet, bugün dünyada ve Türkiye'de en ucuz itham edilen, en ucuz 
mahkûm edilen toplum kesimi, siyasetçilerdir. Maalesef, bu, siyasetçinin değişmez bir yazgısı, 
bir kaderi gibi görülmektedir. İşin daha kötüsü, siyasetçinin, kendi arkadaşını, kendi meslek
taşını, ucuz ve basit bir şekilde itham ve mahkûm etmesidir. Bu olmamalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, hepiniz hatırlayacaksınız, Demokrat Parti büyük ekseriyetle ikti
dara geldiği zaman, "devri sabık yaratmayacağız" diyerek, geçmiş dönemin bütün dosyalarını 
ortadan kaldırmıştır. Yine, evvelki dönemler bu Parlamentoda görev yapan değerli üyeler, Ana
vatan Partisi İktidar olduğunun ilk günlerinde, önünde bulunan 1980 öncesi sayın bakanlırın, 
başbakanların şahıslarına ait yolsuzluk dosyalarını, -ki yanlış hatırlamıyorsam bunların sayısı 
276'dır- bu 276 dosyayı, bu şekilde yapıldığı gibi peyderpey, teker teker bir baskı unsuru ola
rak değil, hepsini bir celsede, bir tek kalemde ortadan kaldırmıştır; ama görüyoruz ki, Koalis
yon Hükümeti işbaşına geldiği günden bu yana, peyderpey, bu şekilde, sayın bakanlar hakkın
da dosyalar Meclise gelmekte ve sanki Demoklesin Kılıcı gibi, bu bakanların üzerinde tutul
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, eğer geçmişte görev yapan bir sayın bakanın suç işlediği hakkında 
kesin kanaatiniz, kesin delilleriniz var ise, işte Türk Milletinin bağımsız yargı organları, ba
ğımsız Türk mahkemeleri... Gidin, bütün delillerinizi oraya verin. Orada mahkûm ettirdiğiniz 
zaman, burada biz, mahkûm ettirdiğiniz sayın bakanın dokunulmazlığının kaldırılması konu
sunda, sizlerle birlikte, belki sizlerden daha önce el kaldırır, onun rahatça yargılanmasına or
tam hazırlarız; ama bunları yapmadan, sadece bilgi verdi, sadece yazı yazdı, sadece cevap ver
di diye, bu şekilde sayın bakanları töhmet altında bulundurmak, ne hukukun ne vicdanın ka
bul edebileceği bir şeydir. 

Sözlerimi toparlarken, şu temennimi, şu tavsiyemi değerli Genel Kurula arz etmek istiyo
rum : Bu şekilde basit konularla Yüce Meclisin bir mahkeme gibi çalıştırılma alışkanlığından 
vazgeçilmesini temenni ediyorum ve hakkında soruşturma istenen Sayın Bakanı çalışmaların
dan çok yakinen tanıdığım için, dört yıllık bakanlık süresindeki çalışmalarına yakinen şahit 
olduğum için, gerek vicdanıma gerekse hukukun verdiği tecrübeme dayanarak, bu Meclis so
ruşturması önergesine, gönül rahatlığı içerisinde ret oyu vereceğimi arz ediyor, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına iki kişiye söz verebiliyoruz. Bu nedenle, söz talebinde bulu
nan Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'a söz vere
miyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma istenen Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'undur. 

Buyurun Sayın Kurt. (ANAP sıralarından alkışlar) 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; huzurlarını

za, ne garip tecellidir ki, Maden Fonundan verilen bir krediden dolayı hakbmda soruşturma 
açılma istemi nedeniyle gelmiş bulunuyorum. 

Kamer Genç arkadaşımın konuşmalarından son derece üzüldüm ve dosyaya hiç bakmadı
ğı, konuyla uzaktan yakından ilgilenmediği kanaatine vardım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Raporu aynen okudum. 
FAHRETTİN KURT (Devamla) — Söylenenlerle, işin gerçeği arasında hiçbir alaka yoktur. 
Değerli arkadaşlarım, üçbuçuk yıla yakın, şerefle üstlendiğim Bakanlık görevim zama

nında, hangi partili olursa olsun, beni yakından tanıyan bütün arkadaşlarımın, nasıl örnek 
davrandığımdan, hangi meselelere bağlı kaldığımdan, doğduğumdan bugüne İcadar haysiyet 
ve dürüstlük mücedelesi verdiğimden şüpheleri olduğu kanaatinde değilim. 
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Hadise, 1985 yılında çıkan Maden Kanunundaki, Maden Fonunun, yurt madenciliğinin 
geliştirilmesi ve zor şartlarda memleket ekonomisine bir şeyler katmak isteyen madencilerin 
desteklenmesi için çıkan kanunun uzantısı ndaki yönetmelik doğrultusunda hizmetlerin ifasıdır. 

1985'ten 1989'a kadar fondan hiç kredi kullandırılamamıştır, yönetmeliği yoktur. Fonda 
biriken paraların bir kısmı, Ankara'nın çevre ve hava kirliliğini önlemek için ithâl edilen kö
mürlerin sübvansiyonunda kullanılıyor; bir kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna 
aktarılıyor; bir kısmı da Maliyeye irat kaydediliyordu. 

Göreve geldiğimizde, fonksiyonunu ifa etmeyen bu fonu harekete geçirebilmek için yönet
melik çıkardık ve ondan sonra kredi kullanılmaya başlandı, tik krediyi, Türkiye Demir-Çelik 
İşletmelerine verdik. Çünkü, o zaman demir-çelik cevherini nakleden nakliyeciler, kriz içeri
sindeydi, işletmenin stok yapması gerekiyordu; kendilerine 5 milyar lira stok kredisi verilmiş 
ve 1/1 oranında teminat alınmıştır. 

Daha sonra, Yurttaşlar Madencilik Şirketine kredi verilmiştir. Hatay-Kesecik'te buldukla
rı raporlar da, ekspertizler de her türlü dokümanlar da devlet bilirkişilerin elinden-geçmiştir. 
Sayın Kamer Genc'in ifade ettiği gibi, değil, teminatı 1/1 oranında alınmış, hem de böyle dağ 
taş değil, bina olarak alınmıştır. 

Gayrimenkulun yanında, Etibankta hazırlanan ekspertiz raporları, yine Etibankta hazır
lanan kredinin ne şekilde kullandırılacağına dair bütün dpkümanlar, kendisinin baktığı dos
yada olmasına rağmen, maalesef, birtakım ithamların ötesinde, burada doğrulara yakın hiçbir 
şey söyleyememiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Etibank temsilcisi yok. 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Sus be, sus? Niye laf aüyorsun? Dinle. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dinlemiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Utan, utan be, utanmaz adam! 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Otur oraya, sen kimsin? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne demek istiyorsun sen şimdi? 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) •— Yettin sen be! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşmayacak mıyız biz? 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 
FAHRETTİN KURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine arkadaşlarım dosyayı in-

celedilerse, o günlerde hepimizin yakından bildiği yeni Çeltek Madeninde meydana gelen grizu 
patlaması neticesi önemli miktarda vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olması ve madenin ça
lışmamasından dolayı, 4 milyarlık kredinin de oraya, fondan verildiğini görmüşlerdir. Bütün 
bunlardan (ilk tatbikatların tümünde) 1/1 oranında teminat alınmıştır. Teminatların da tespit 
edildiği yer, tamamen bir ihtisas müessesesi olan fonun kullanıldığı Garanti bankası değildir. 
Bunlar Etibank ekspertizlerinin ve teknik işlerinin raporlarına göre verilmiştir. 

Sayın Kamer Genç, burada, "yakın çevresine kredi verilmiş" dedi. 
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Ben o firmayı tanımam; şu anda görsem, sahiplerini algılamam da mümkün değil. Yalnız, 
öyle bir insan için söylüyorsunuz ki, siyasete atıldığı zaman, bütün karnesini, resmî işlerini ta
mamen terk eden, bugüne kadar da devletle.ufacık bir iş yapmayan, akrabasını partiye sokma
yan, kardeşlerini belediye işleri dahil hiçbirine el sürdürmeyen insan için söylüyorsunuz. Onun 
için, bu önergeden dolayı son derece üzüldüğümü ve olayın gerçekle yakından uzaktan alakası 
olmadığını huzurlarınızda tekrar belirtmek istiyorum. 

Arkasından, kredi dilimlerinin faizlerinin geri ödenmesi bölümünde firma iflas etmiş ve 
ödemede güçlük çekmiş. Sayın Genç "Hiçbir işlem yapılmadı" diyor. 

Elimdeki bu notlara göre, noterden en az on defa tebligat yapılmış, kanunî takibata geçil
miştir. Bakın, bizden sonra iki sene geçmiştir, iki seneden beri kanunî takibatlarda, o ona yazı 
yazıyor, o ona yazıyor; bir türlü, ipotek nakte çevrilemiyor. 

Türkiye'nin hukuk sistemini, denetim mekanizmalarını kurabilmemiz için -bu işlemde de 
olduğu gibi-mutlaka mekanizmayı düzeltmemiz gerekir.kanaatindeyim. 

Bunun yanında. "Kredi defaten (bir seferde) kullandırıldı" diyor. 
Etibank'tan gelen raporda, makineler ithal edileceği için, itfa planında bir defada öden

mesine dair not var. . 
O halde, benim, bu olayın hiçbir safhasında bir alakam yoktur. Bütün kredilerde olduğu 

gibi, Yurttaşlar Madencilik Şirketine de aynı muamele yapılmıştır. 
Fon Yönetim Kurulunda ve bütün müfettişlerin ifadelerinin bir tanesinde, "Bakan bize 

telefon etti, şunu dedi, bunu dedi'' diye bir ifade bulmanız mümkün değildir; yapılmamıştır da. 
Tabiî ki, olayın benimle ilgili tarafı yok değil; var. Olay aynen şöyle olmuştur; benim olaya 

duhulüm de budur : 1989 fon bilançosunu inceleyen Yüksek Denetleme Kurulu, fon yönetimi
ne birtakım temennilerde bulundu. Üç tane temennide bulunmuştur ki, yalnız bununla ilgili 
değildir. Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve Madencilik Fonu Başkanı, dürüstlüğüne, iyiniyetle-
rine ve çalışkanlıklarına güvendiğim arkadaşlardır. Benim hayattaki anlayışım; insanlara gü
ven esas, şüphe istisnadır. Eğer bürokratlarınıza güvenmiyorsanız, onu değiştirirsiniz; eğer gü
veniyorsanız, size verdikleri bilgilere itimat etmek zorundasınız. Bana gelerek, adıma, bakan 
adına hitaben aynen şu yazıyı yazdılar: Yazıyı sizlere -son paragrafını- aynen okuyorum : "Ma
dencilik Fonu Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar madencilik fonundan kullandırılan kredi
lerle ilgili yapılan işlemlerin mevcut yönetmelik ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uy
gun olarak yapılmasının ve bu işlemlerin her safhasında makamınızı bilgilendirmiş olmanın 
huzuru içinde, büyük bir şevkle görevimizi ifa ederken Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun yukarıda ki temennisinin bizleri üzdüğü ve isnatsız bir eleştiri olduğu kanaat ve kararın
dayız. tmza : Azmi Ayhan ve Ertuğrul Baba" başında da "Fahrettin Kurt; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı" yazıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dürüstlüğüne ve çalışkanlığına güvendiğiniz insanların, sizlere, 
haksız bir eleştiri karşısında kaldıklarını ifade ederek böyle bir yazı yazmaları, bizim de onlara 
"Yüksek Denetleme Kuruluna bir cevap hazırlayın" dememiz ve altına imza atmamız, bu Yü
ce Meclise, araştırılması için gelmesi gereken bir konu mudur? Biz, siyasetle millete hizmet ver
meye çalışan insanlarız. Bizim kıskananımız vardır, düşmanımız vardır; yani yukarılara doğru 
tırmandıkça, orada fırtına ve aşınma artar; ama, çok voltajlı ampullerle aydınlatılmış gibiyiz, 
üzerimizdeki ufacık bir leke çok çirkin gözükür. Onun için bütün bakanlığım döneminde ve 
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milletvekilliği dönemimde, örnek insan olmaya gayret etmişimdir. Arkadaşlarımın anlattığı gi
bi ve çoğunuzun da bildiği gibi, bana dokunan, bu kadar ciddî ve önemli işleri cesaretle yap
mış olmamıza rağmen, bir tanesinin takdir etmemesi ve hiç alakası olmadan Yüce Meclise, ya
ni bürokratlarımın bana yazdığı yazıya cevap olsun diye Yüksek Denetlemeye yazdığım yazı
nın altına imza attığımdan dolayı buraya gelmemdir; beni fevkalade üzmüştür; milletvekilinin 
de, Parlamentonun da itibarını sarsmıştır ve buna son derece üzülmüş olduğumu söyleyebilirim. 

Değerli arkadaşlar, takdir Yüce Heyetinizindir. Vicdanlarınızın yanılması mümkün değil
dir, aklınızın yanılması mümkün değildir. 

Bu duygularla, beni dinlediğiniz için ve en doğru kararı vereceğiniz için hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. İnşallah Yüce Meclise böyle mesnetsiz bir dosya, bir daha gelmez. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soruşturma önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Meclis soruşturması 

açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Meclis soruşturması açılmasını kabul eden
ler... kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yetersayısına bakın efendim. (ANAP-sı
ralarından "otur yerine" sesleri) 

BAŞKAN — "Kabul edilmemiştir" dedim efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Anayasanın 136 ncı maddesine göre bir şeyin ka

bul veya reddedilmesi için 114 rey lazımdır. Lütfen karar yetersayısını arayın. 
BAŞKAN — Sayın Genç, soruşturma önergesini oylamaya sunacağımı belirttim, oylama

ya sundum ve sonucu da ilan ettim. Sizin, ondan sonra karar yetersayısı aranmasını istemeniz 
uygun değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı yok efendim. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı görünüşte var efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" ses

leri, alkışlar) 
Şimdi, gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz. 

VII. — SEÇİMLER 
1. —• TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanvekilliğine seçim 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık bulunan ve Anava

tan Partisi Grubuna düşen bir Başkanvekilliği için, Anavatan Partisi Grubunca Adana Millet
vekili Sayın Yılmaz Hocaoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Geçti... 
BAŞKAN — ... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle

ri, alkışlar) . ' 
2. — İhtisas Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için, Doğru Yol Partisi 
Grubunca Tekirdağ Milletvekili Sayın Halil Başol aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, Meclis çalışmalarına uygun bir durum içinde olmalıyız. 
Sayın milletvekilleri, sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere kurulan 

Meclis Araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 2 Aralık 1992 Çarşamba gü
nü saat 14.00'te, 2 nci kattaki Tarım, Orman ve Köyişîeri Komisyonu salınunda toplanarak 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ederim. 

Şimdi, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Daha önce alınmış karar gereğince 1 saat süreyle sözlü sorular görüşülecektir. 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi kuru

lup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
BAŞKAN — 1 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük 

sanayi sitesi kurulup kurulamayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap

lara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 
BAŞKAN — 2 nci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayın

larına ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği id

diasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Art

vin'e yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Er tekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kalkınmada 
öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Akın Gönen'in cevabı (6/113) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 
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Sayın Ertekin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
• ' . ' : * ' Rauf Ertekin 

Kütahya 

Kütahya îli daha önce kalkınmada 2 nci derecede öncelikli iller içerisine alınmıştı. 
1. Bu karar kaldırıldı mı? 
2. Listeden çıkarılmasının gerekçesi nedir? 
3. Bu konuda partili milletvekillerinizin mi bir talebi olmuştur? 
BAŞKAN •—Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kü

tahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in sorusuna cevâp vermek üzere huzurlarınızdayım. 
Kalkınmada öncelikli yöreler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan; 

il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyelerinin tespiti araştırması sonuçlarına dayalı 
olarak, il bazında tespit edilerek, Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmektedir. Kalkınmada Ön
celikli yöreler, ilk kez 1968 yılı program kararnamesiyle 22 il olarak uygulanmaya başlanmış; 
daha sonra, çeşitli tarihlerde, bu illerin sayıları artırılarak, yeni kurulan illerle birlikte, geçen 
yıl 33 ile ulaşmıştır. Kütahya ili, bu iller arasında, hiçbir zaman yer almamıştır. Sadece, ilçe 
uygulamasının yapıldığı 1972-1978 döneminde, Kütahya ilinin Altıntaş ve Gediz ilçeleri, kal
kınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmıştır. Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilatı ta
rafından il bazında yapılan çalışmalarda, Kütahya ilinin gelişmiş iller arasında yer aldığı tespit 
edilmiştir. 

Bu nedenle, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli il kapsamına alınması, Kütahya'dan başka 
birçok ilimizin daha bu kapsama alınmasını gerektirecek ve toplam kalkınmada öncelikli il 
sayısı, giderek ülkenin tamamına yakın bir bölümünü kapsar hale gelerek uygulanması, kal
kınma amaçlı yatırım ve teşvik politikalarının etkinliğini azaltacaktır. 

Bu sebeple, bu bilgiyi vermeyi uygun gördük. 
Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ertekin?... - . 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. * 
5. — Afyon Milletvekili Gaffar Ya kın'in, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren

cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) • 
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BAŞKAN — 5 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için 
cezalandırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. -
İlgili Bakan?.. Yok. ' 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı 
iddia edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul ilinde kaç kişinin tapu ve tapu tah
sis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişi
nin tapu ve tapu tahsis .belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-Sefaköy'deki bazı mahellele
ri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Orman Bakanı Vefa 
Tamr'ın cevabı (6/132) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-
Sefaköy'deki bazı mahelleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından so
rusu vardır. . 

Sayın Pamuk?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 

Sorular : 
1. İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'deki bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrileri 

tespit edilirken, mevcut durum göz önünde tutulmuş mudur? 
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2. Tutulmamışsa, bu konu tekrar gözden geçirilecek midir? 
BAŞKAN — Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır, buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaş
larım; Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde, 1984 yılında yapılan çalışmalar sonucunda, 
Atatürk Havalimanında bulunan iki piste ait mania limitleri belirlenmiş ve buna göre mania 
teşkil eden mevcut yapıların geliştirilmemelerine, yıkıldıklarında, yerlerine, belirlenen limitleri 
aşan bina yaptırılmamasına; bu binalar emsal gösterilerek, belirlenen sınırları aşan yeni bina 
yapılmasına izin verilmemesine karar verilmiştir. 

Bakanlığımızca bu hususlar 7.6.1984 tarih ve 923 sayılı yazıyla, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığıyla, İstanbul Valiliği, İstanbul Belediyesi ve diğer ilgili kuruluşlara duyurulmuş ve pla
nın buna göre geliştirilmesi istenmiştir. 

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, havaalanlarında can ve mal emniyetinin sağlanması 
için birtakım standartlar ve tahditler getirmekte olup, Devlet Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü, 1945 yılında yapılan Şikago Anlaşmasına göre, 4749 sayılı Yasayla, Ulus
lararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartlarına uymayı taahhüt etmiştir. 

Söz konusu standartlara uymak, uçuş güvenliği açısından gerekli görülmekte olup, uyul' 
maması sonunda olabilecek mal kaybının yanında, can kaybı değerinin ölçülmesi mümkün de
ğildir. Bu nedenle, söz konusu yapılaşmalarda mania kriterlerine uyulması ve taviz verilmeme
si gerekmektedir, 

Arz ederim. 
• • ' • • ı 

BAŞKAN •— Teşekkür ederiz Sayın Bakan. ' 
Sayın Pamuk, konuşacak mısınız? • 
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

10. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu 
kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/134) 

BAŞKAN — 9 uncu ve 10 uncu sıradaki, Yusuf Pamuk'a ait sorular, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. ı 

//. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'm, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat ilçeleri 
Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı 
- Bayat İlçeleri Devlet hastanelerine ilişkin, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığı 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mahmut Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Andırın Karayo
lunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/142) 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

. • • • ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş - Andırın Karayolu ne zaman tamamlanacaktır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.-
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Hasan Dikici'nin sorusuna cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

48 kilometre uzunluğundaki yolun, 12 kilometrelik kesimi Sir Barajının yapımı nedeniyle, 
önceki yıllarda tamamlanarak, asfalt halde trafiğe açılmıştır. Geriye kalan 36 km'lik kısmın 
Andırın ayrımından itibaren 6,5 km'lik bölümünde ise, çalışmaları daha önceki y ıllarda ema
net olarak sürdürülen altyapı işi büyük ölçüde bitirilmiştir. 

Yolun eksik kalan diğer kesimleri dahil olmak üzere, tesviye, sanat yapıları, üstyapı ve bu
nun gibi işlemler, 24 milyar Türk Lirası keşif bedeli üzerinden ihale edilmiş ve 1991 yılı ödene
ğiyle, 4 kilometrelik kısmının, sanat yapılarıyla, toprak işleri yapılmıştır. 

1992 yılı yatırım programında, henüz, detaylı kesinleşmeyen il yolları global projesinden 
6,5 milyar Türk Lira, bu yol için teklif edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikici. 
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HASAN DtKtCt (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cevap verdik
leri için Sayın Bakana teşekkür ediyorum; ancak sorum tam manasıyla cevaplanmamıştır. 

Kahramanmaraş - Andırın yolunun uzunluğu 48 km'dir. Yolun proje başlama yılı 1976'ya 
kadar uzanır; ihale yılı ise 1990'dır. 

1991 yılı içinde, 13 kilometrelik kısmında, menfez ve istinat duvarları gibi yapılar yapılmış 
olup, yine aynı yıl içinde 10 kilometrelik kısmın yarma ve dolgu gibi toprak işleri de bitirilmiş 
durumdadır. 

Yapımı bitirilmiş olan Kahramanmaraş - Yenicekale arasında -12 kilometrelik bölümde-
ise yer yer toprak kaymaları mevcuttur. 1992 yılı içerisinde, 18 ilâ 22 nci kilometreler ve 32 
ila 36 ncı kilometreler arasında toplam 8 kilometrelik bölümün sanat yapıları, toprak işleri 
ve üstyapıları da yapılmıştır. 

Ayrıca 9 uncu ve 36 ncı kilometreler arasında kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. 
İ992 yılında bu çalışmalar için 6,5 milyar liralık yetersiz bir ödenek ayrılmıştır. 2 milyarlık ek 
ödenek ise, Maliye Bakanlığının vizesini beklemektedir. 1993 yılı ödenek teklifi ise 18 milyar 
Türk Lirası olup, bu da kâfi gelmeyecektir. 

Bu çalışma hızıyla ve ayrılan ödeneklerle, 1994 yılında bitirilmesi düşünülen yolun tamam
lanması mümkün görülmemektedir. 

Andırın.tlçe Merkezinde, 1990 nüfus sayımına göre, 7 506 kişi yaşamaktadır. Şehir merke
ziyle, belde ve köylerin toplam nüfusu ise 44 337'dir. Andırın tlçe Merkezi, merkez nüfus bü
yüklüğüne göre, yurdumuzda 457 nci ilçemizdir. 

Kahramanmaraş - Andırın arasındaki yol, kış mevsiminde ya kar veya toprak kayması ne
deniyle çoğu zaman kapalı kalmaktadır. Diğer mevsimlerde ise, yolun bozukluğu nedeniyle, 
Andırın İlçemiz, bütün ticaretini, Kadirli ve Osmaniye ilçeleriyle yapmaktadır. Andırın İlçe
miz, Kahramanmaraş'a sadece resmî işleri yönünden ilgili durumuna düşmüştür. Kadirli ve Os
maniye ilçelerine asfalt bağlantısı olan Andırın İlçemizin ticarî yönden Kahramanmaraş'a hiç
bir katkısı bulunmamaktadır. Hiçbir işlek yolun geçmemesi de, Andırın İlçemizin gelişmesini 
engellemiştir. Andırın İlçemiz, yine, bağlı bulunduğu viiayetiyle, asfalt yolu olmayan sayılı il
çelerimiz arasındadır. Kahramanmaraş - Andırın yolunun bir an önce bitirilmesi ve asfaltlan
ması, Andırın'a fevkalade canlılık kazandıracağı gibi, ticarî yönden de bağlı bulunduğu Kah
ramanmaraş ilimize daha kısa zamanda ve daha kolay şekilde ulaşıma kavuşacaktır. 

Andırın - Kahramanmaraş karayolunun tamamı orman içerisinden geçmektedir. Bu yo
lun bitirilerek asfaltlanmasıyla, yayla ve av turizmi de canlanacaktır; bu husus da bölgeye ayrı
ca bir canlılık getirecektir. Andırın - Kahramanmaraş yolunun bir an önce bitirilmesi en bü
yük temennimizdir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikici. 
14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Barajının 

inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu kar

şılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 
16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile 

Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
17. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 

yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 
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75.—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece 
- Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapı
lacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — 14, 15, 16, 17 ve 18 inci sıralarda yer alan sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir. 

i • . ' ' • 

19. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yollarının yapı
mı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/153) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerin
den çay yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kemalettin Göktaş burada mı? Yok. ' . ' . ' . ' 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından soru düşmüştür. 
20. — TYabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip verilmeye

ceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 
BAŞKAN — 20 nci sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam 

verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Kemalettin Göktaş?.. Yok. > 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

21. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun ta
sarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının 
affıyla ilgili kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kemalettin Göktaş?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
22. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masrafla

rına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
BAŞKAN — 22 nci sırada, Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşla- ' 

nn hastane masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Halil İbrahim özsoy?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

24. —İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 
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BAŞKAN — 24 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan 
velilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu, vardır. 

Sayın Cavit Kavak?.. Yok. 
Cevap yerecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

25. — Manisa Milletvekili Faruk Saydatn'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün be
dellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in ceva
bı (6/175) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üre
ticilerine ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu yardır. 

Sayın Faruk Saydam?.. Burada. 
Cevap verecek ilgili bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü olarak cevaplandırıl
masını delaletlerinizi arz ederim. . \ 

Saygılarımla. 1 
Faruk Saydam 

Manisa 

Eğede büyük bir tütün aldatmacası ve sıkıntı yaşanmaktadır. Üreticinin bir yıllık el emeği 
ve alın teri olan aile ziraatı mahsulü tütün, tüccarın vaat ettiği fiyatları vermekte nazlanması 
ve kaçması olayı, üreticiyi zor duruma sokmuştur. 

Tütün üreticisine Hükümet, tütünün 1 kg. kalıncaya kadar satın alınacağını ve tütünün 
Hükümetin teminatı altında olduğunu ifade etmiştir. 

Buna göre; 
1. Tütün üreticisinden tüccarın almayıp, koçan attığı tütünleri, değer fiyatına yani tüc

carın vaat ettiği fiyattan alacak mısınız? 
2. Yoksa, tüccarın Hükümetten alacaklarım iddia ettiği 1,5 dolar pirimi verecek misiniz? 
3. Hükümetin ilan ettiği üzere, üreticiden aldığı tütün bedelini 20 Şubatta ödeyeceğine 

göre, tüccar aldığı tütünü ağustosta belki ödeyebileceğim dediğinden, Hükümet olarak tücca
rın da Tekel gibi üreticiye tütün bedellerini aynı zaman da ödemesi hususunda gereken yapıla
cak mı? 

4. Esnaf para darlığından büyük sıkıntı içindedir. Siftah yapmadan dükkân kapatan es
naf vardır. Bu durumda ne düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ma

nisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam tarafından sözlü olarak cevaplandırılması istenen, soru
su nedeniyle huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle saygılarımı sunarım. 

1991 yılı ürünü Ege Ekici Tütün Piyasasında bazı tüccarların ekim cüzdanı, yani koçan 
toplamak suretiyle bağlantı yaptığı ve daha sonra almaktan vazgeçtiği bir kısım tütünlerle, tü
tün alım ve ödemelerine ilişkin hususların cevabını arz ediyorum. 
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1991 ürünü Ege ekici tütün piyasasında bazı tüccarların ekim cüzdanı toplamak suretiyle 
bağlantı yaptığı, bilahara da, bazılarının, 30 bin liranın üzerindeki tütünleri iade etmeleri üze
rine, 10 bin ton civarında olan bu tütün Tekel tarafından satın alınmıştır. 

Tekel'ce alınan tütünlerin alımı, elbette ki, kendi fiyatlarına göre yapılmaktadır. Aksi tak
dirde, sorumsuzca fiyat veren tüccar fiyatıyla almaya kalktığı takdirde hem bir kargaşa yaşanır 
hem de daha önce TekePe satan üreticinin aleyhine işlem yapılmış olur. Dolayısıyla, her tica
rette olduğu gibi, bunda da her alıcı, kendi kurallarına göre hareket etmektedir. 

Devlet, tütün destekleme alımlarında, tütünümüzün ve üreticimizin geleceğini düşünerek 
hareket etmektedir. Bunun için tütün ihracatını ve özel sektörün durumunu da düşünmekte
dir. Bu sebeple, bu konuda objektif değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler so
nucu, bu yıl tüccara ihracat pirimi verilmemiştir, şu anda yerilmesi de düşünülmemektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğünce 1991 ürünü Ege ekici tütün piyasasından satınalınan tütünle
rin ambarlama ve tesellüm işlemleri, 10.2.1992 tarihinde tamamlanmış olup, 20.2.1992 tarihin
den itiba ren de ödemelere başlanılmıştır, ödemeler en kısa sürede tamamlanacaktır. 

Tütün alım ve satımında bu konudaki kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, yazılı söz
leşme yapmak suretiyle, üretici, tütününü dilediğine satmakta serbesttir ve yine 1177 sayılı Ka
nunla, zorlayıcı sebep olmadan, yazılı sözleşmeyle belirlenen süreler içerisinde, tesellümden 
veya bedelini ödemeden kaçınma halinde, ekici, yazılı tahkim yoluyla da, tütünleri tesellüm 
etmeye veya bedelini ödemeye, alıcıyı zorlayabilir. "Ekici isterse, hakem kurulu, satış tutarının 
yarısına kadar da tazminat alınmasına karar verebilir" hükmü yer almaktadır. 

Bu konular, Bakanlıkça ve Tekel Genel Müdürlüğünce de yakinen izlenmektedir. 
Netice olarak, ilgili kanun ve kararnamelere dayalı olarak ekici elinde bulunan tütünler, 

son yaprağına kadar Tekel idaresince satın alınarak, üreticinin emeği, hak ve menfaatları, en 
iyi şekilde değerlendirilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Saydam?.. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, yerimden birkaç cümle söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay... Biraz yaklaşırsanız, tutanağa geçer efendim. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Bakana bu konuda verdikleri izahattan dolayı te

şekkür ediyorum. Ancak, ben, sözlü sorumu, malumunuz, ikinci ayda 1991 yılı tütünü için 
vermiştim. Şimdi, neredeyse, ikinci yılın 1992 yılının tütününü idrak etmek üzereyiz. 

On ay geçtikten sonra ve yaşanan güncel sıkıntı geçtikten sonra, (10 ay sonra) bana ancak 
cevap verilmesi, yanlış bir tutumdur; tekerrür etmemesi gereklidir. 

Bunun dışında tüccarın aldığı tütünden bahsedildi. 
Tekel'in aldığı tütünün parası ödenmiştir, teşekkür ediyoruz; ancak, tüccarın aldığı tütü

ne hâlâ para verilmemekte ve mağdur olan üreticimiz bulunmaktadır. Bunlar Akhisar yöresin-
dedir; mahkemeye düşmüşlerdir. Hiç olmazsa, 1992 ürününde böyle olumsuzlukların yaşan
mamasını diliyorum. Tekel, Hükümet, bu konuda, üreticimizden, tütününü tüccara vereni de 
desteklemek üzere gerekli girişimlere şimdiden başlamalıdır. 

1,5 dolarlık primin tüccara verilmemesinin bu yıl da tüccarın tütün almamasına sebep ola
cağını ve tütün üreticimizi müşkül duruma düşüreceğini şimdiden arz etmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Saydam, gerçekten de sözlü soru önergelerinde, görüşülme yöntemi nedeniyle bü

yük aksaklıklar oluyor. Bunu milletvekillerimiz yakından görüyorlar. İçtüzük görüşülürken, 
buna bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum; çözmeliyiz. 

İkincisi : diğer konulardaki uyarılarınızı da ilgili Bakanlıklar almıştır; üreticimizin mağ
dur olmaması için gerekli önlemleri alacaklarını biz de umuyoruz. 

26. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı (6/177) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, tzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, tzmir İli Bornova İlçesine 
Devlet Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İlhan Kaya?.. Burada. . 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İlhan Kaya 
İzmir 

İzmir'in Bornova İlçesine Devlet Hastanesi yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN — Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna buyurun. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet

vekilleri; İzmir İl Merkezinde, Bakanlığımıza bağlı, 900 yataklı Atatürk Sağlık Sitesi Devlet 
Hastanesi, 420 yataklı Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 300 yataklı Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hastanesi, 805 yataklı Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 50 yataklı Alsancak Devlet 
Hastanesi, 150 yataklı -ki, ek bina yapılıyor, henüz bitmedi- Karşıyaka Devlet Hastanesi, 20 
yataklı Diş Hastanesi hizmet vermektedir. 

Bunlardan ayrı olarak, 1 827 yataklı Ege Üniversitesinin Sağlık Uygulama Araştırma Mer
kezi bu, biliyorsunuz, Bornova'dadır-, 325 yataklı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
500 yataklı SSK Buca Hastanesi, 192 yataklı SSK Tepecik Doğumevi, 800 yataklı SSK Tepecik-
Hastanesi, 400 yataklı Belediye Eşrefpaşa Hastanesi, 58 yataklı Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları Merkez Hastanesi bulunmaktadır. 

Kalkınma planlarında, 10 bin kişiye düşen hasta yatağı hedefi, 26'dır. Bugün bu sayı, ülke 
genelinde 24,2 dolayındadır; İzmir İlimizde 29,6'dır. 

Şimdi, tabiî, bu yatak sayısının dışında da biz, hasta tedavisinde yatak sayısını artırma 
yerine, özellikle aynı ilin içindeki yahut yakınındaki ilçelerde ayaktan tedavi merkezleri, yani 
semt polikliniği şeklindeki uygulamaların daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Nitekim, Bor
nova'da da bu yapılmıştır. Yani, hekimleriyle, uzman hekimleriyle, laboratuvarlarıyla -
bakteriyoloji, biyokimya laboratuvarı, röntgen laboratuvan- diş üniteleriyle, bölge insanına, 
ayaktan teşhis ve tedavi hizmetlerini veren semt poliklinikleri ve yatması gerekenlerin yatarak 
tedavisi, cerrahi ve tıbbî müdahale gerekenlerin de hastaneye şevki... Bu, hem daha ekonomik 
oluyor hem de yataklar boş kalmadığı için ayrı bir yük getirmemiş oluyor. Türkiye genelinde 
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genel olarak bunun uygulamasını yapmaktayız. Özellikle illere yakın merkez ilçeleri, eğer me
safe merkeze uzaksa, hastanın oraya getirilmesinde, ulaştırılmasında sıkıntı olacak kadar bir 
ulaşım güçlüğü varsa, küçük de olsa, az yataklı, 50 yataklı, 75 veya 100 yataklı -durumuna 
göre- hastaneyi tercih ediyoruz; ama bu şekilde merkezde olanlar için, ayaktan tedavi ve teşhis 
üniteleri şeklindeki semt poliklinikleri, daha pratik ve daha da ekonomik olmaktadır.. 

Onun için, Bornova'dan yapılmakta olan veya yapılmış olan, semt polikliniği durumun
dadır. Burada yataklı bir hastane yapmayı şu aşamada düşünmüyoruz, 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Kaya? 
İLHAN KAYA (tzmir) — SayınBaşkan, Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. , 

\^7. — Şanlıurfa Milletvekili Eyyiip Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
JHatanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa -
Birecik ilçesi Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanındansoru-
su vardır. , . 

Sayın Cenap Gülpınar?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
28. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos'un, Davos programının organiza

tör ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) 
BAŞKAN — 28 inci sırada, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının 

organizatörü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilensözlere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Aksoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Aksoy, ikinci kez hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

29. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk 'ün, A Imanya'dan Ermenistan 'a giden Lübnan 
uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün Almanya'dan Erme
nistan'a giden Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Öztürk?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci kez hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
30. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 yılları 

bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 
BAŞKAN — 30 uncu sırada, Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Türkiye öğretmenler 

Bankasının 1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Atilla?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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31. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi ödeme
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın kaynak kullanımını des
tekleme primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Attila?.; Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı 

malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/189) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir.ili veya 
yöresine hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Elkatmış?., Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. ' 
Soru sahibi ikinci kez hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
33. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağlık Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/190) 
BAŞKAN — 33 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hasta

nesine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
ESayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi 
bakanlarına sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
35. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince Nüfus 

ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/199) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin sorusu, İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

36. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve Hacer 
Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır Un cevabı (6/201) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, 
Yedi Göller ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sorusu yardır. 

Sayın Dağcı?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : % 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Dağcı 

Kayseri 
1. Yahyalı Devlet Orman İşletme Müdürlüğünce "Tabiat Parkı Tefrikine Dair Ön Etüt 

Raporu" adıyla hazırlanan Kapuzbaşı Şelalesi ile birlikte Yedi Göller ve Hacer Ormanını da 
kapsayan ve bundan önceki Hükümete sunulan raporun; 

a) Akıbeti ne olmuştur? 
b) Bakanlık olarak Kapuzbaşı Şelalesine ne gibi yatırımları düşünmektesiniz? 
2. ''Kuşları Koruma ve Üretme Alanı'' ilan edilen Sultan Sazlığımızın yok olmaktan kur

tarılması için ne gibi faaliyetler düşünülmektedir? 
BAŞKAN — Orman Bakanı Ş.ayın Vefa Tanır, buyurun. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) J— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla

rım; Sayın Dağcı'nın sözlü sorusuna cevap arz ediyorum : 
1.. Yahyalı Devlet Orman'tşletmesi hudutları içerisinde Aladağlar grubunun güneye doğ

ru uzantısı üzerinde yer alan Karpuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve Hacer Ormanlarının bulun
duğu bölgedeki zengin orman örtüsü, yaban hayatının çeşitli ve üstün değerlerin, peyzaj güzel
likleri gibi değerlerin korunarak kullanılması için, 1991 yılı içerisinde yapılan ön etüt çalışma
ları sonunda bölgenin 42 165 hektarlık bölümü, 2873 sayılı Millî Parklar Kanununun 3 üncü 
maddesine dayanılarak, 99 sayılı Bakanlık onayı ile, tabiat parkı haline getirilmiştir. 

b) ilan edilen söz konusu tabiat parkının planlama ve kuruluş çalışmaları son aşamaya 
gelmiştir. Karpuzbaşı Şelalesine gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, 
kır gazinosu, üstyapı tesisleri ile, gerekli altyapı düzenlemelerine ilişkin proje düzenlemeleri 
bitmek üzeredir. • 

Ayrıca, bölgedeki mevcut av turizmini canlandırmak üzere de,, yaban keçisi üretme istas
yonları, 1993 yılı içerisinde kurulacaktır. 

2. Sultan Sazlığının devamlılığının garanti altına alınması için yeterli miktarda suyun Sul
tan Sazlığına bırakılması gerekmektedir. 

Başta Bakanlığımız olmak üzere, gönüllü kuruluşlar ve ilgili bakanlıklarla bu konuda ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

Bakanlığımızca, yörede su kuşlarının korunması, üretilmesi çalışmalarına devam edilmekte 
olup, 17 200 hektar kesiminde tesis edilmiş olan tabiatı koruma alanı içinde 1992 yılı sonunda 
sarf edilmiş olacak 75 milyon Türk Liramız, şu anda bitmiş olabilir. Çünkü, bu sözlü soru 
bir aydır benim dosyamdaydı, kati neticeyi veremeyeceğim; ama, bu ödenek yıl sonuna kadar 
sarf edilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Dağcı?.. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Oturduğum yerden bir şey ilave etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum; yalnız, "Karpuzbaşı" 

değil "Kapuzbaşı" olması lazım. Bunu kayıtlara doğru geçmesi için hatırlatıyorum. 
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Bir de, Sultan Sazlığının korunması için diğer bakanlıklarla işbirliği yapılması lazımdır; 
aksi takdirde, çok büyük değer ve önem taşıyan, kuş cenneti diyebileceğimiz bir yerin yok ol
mak üzere olduğunu arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Bakanlığın gerekli önemi vereceğine inanıyoruz. 
Bu sorunun görüşülmesi tamamlanmıştır. 

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

38. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı *nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğtan ve Yem-
liha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/203) 

39. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve nasıl 
getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

BAŞKAN — 37, 38 ve 39 uncu sırada yer alan, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'ya ait 
sorular İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

40. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/205) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine 
ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İsmail Sancak?.. Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. v 

41. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu binası, 
Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/203) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım 
ve Maliye Okulu Binası, Kâğıthane deresi ıslahı ile Sadabat Projesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Sancak?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 42 nci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Aka
demisi ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 

' Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
Sayın Sağlık Bakanı?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
43. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanlarına iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sou önergesi (6/210) 

— 59 — 



T.B.M.M. B : 33 1 .12 .1992 0 : 1 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Böl
gesi fındık alanlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın zaimoğlul. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Sayın Zaimoğlü ikinci kez hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
44. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller 'in, arsa sertifikalarına ilişkin Maliye 

ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Âkın Gönen'in cevabı (6/211) 
•ı 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in arsa sertifi
kalarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendiller?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1989 yılında dar gelirli vatandaşları ev ve arsa sahibi yapmak maksadı ile çıkarılan arsa 
sertifikalarının akıbeti ne oldu? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

ökkeş Şendiller'in sorusunu cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. 
1989 yılında çıkarılan arsa sertifikalarının akıbeti hakkındaki açıklamamız şöyledir. 1989 

yılında uygulanmasına başlanan kentsel arsa üretim projesi, konut sektöründe arsa üretimini 
amaçlayan bir projedir. 

Kentlerin yakın çevresindeki Hazine arsa ve arazilerinin Arsa Ofisi kanalıyla planlanarak, 
arsa edinmek sertifikası yoluyla vatandaşlara intikal ettirilmesini hedefleyen proje, öncelikli 
olarak Ankara, İstanbul, izmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Gaziantep, Konya illerinde başlatıl
mış, daha sonra kapsam genişletilerek, Manisa, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ illerine de yay
gınlaştırılarak uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında bugüne kadar üretilen arsa ve sa
tılan arsa miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır. 

Sertifika satışının başlangıç tarihi 27 Eylül 1989'dur. Sertifika grupları ise, A, B, C, D, 
E müstakil parsel, F ise, çok katlı konut parselidir. 

Sertifikanın satışa sunulduğu iller ise, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale, Ada
na, Eskişehir, Konya'dır. ,, , 

Sertifika satışından elde edilen gelir ise, 37,5 milyar Türk Lirası, 6 milyon 213 bin DM, 
116 899 Florin, 162 081 Fransız Frangıdır. 

Üretilen konut arsası ise, 22 183 adettir. Satılan sertifika miktarı ise 18 346 adettir. İade 
edilen sertifika sayısı ise 2 967 adettir. Mevcut sertifika sayısı ise 12 723 adettir. 

Bugüne kadar 22 183 adet konut yapımına uygun arsa üretilmiş olmakla birlikte, sadece 
2 656 adet konut yapımına uygun arsanın sertifika karşılığı devredilmiş olması, arsaların ko
numlarıyla sertifika sahiplerinin istek ve niyetlerinin uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. 
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Sertifika tipleri belirlenirken, gerçekleşmesi güç hedeflere yönelinmesi, Hazine arsaları
nın imarlı ve parselasyonu hazır hale getirilmesindeki süreç ve belediyelerde karşılaşılan güç
lükler ve uygulamada beklenen hedeflere ulaşılmasını engelleyici faktörler olmuştur. Bu du
rumda konuya değişik açıdan bir çözüm aranmış, sertifika sahiplerinin istekleri halinde, serti
fika bedelleri nemalarıyla birlikte iade edilmeye başlanılmıştır. Bu durum, 7.9.1991 tarihinde, 
Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde yaygın biçimde duyurulmuş, ayrıca, Genel Müdürlüğün mül
kiyetindeki bölgelerden arsa talebinde bulunabilecekleri belirtilmiştir. Bu duyurudan sonra bu
güne kadar 198 adet sertifika sahibi arsa almak üzere müracaat etmiş, 2 967 adet sertifika ha
mili de sertifikalarını iade ederek, bedelini, yüzde 40 nema ile birlikte geri almıştır, tade edilen 
sertifikalar karşılığında sahiplerine ana para olarak 8,5 milyar Türk Lirası, yüzde 40 nema olarak 
da, 2,6 milyar Türk Lirası geri ödeme yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Şendiller, buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arsa ser-

tifikslarıyla ilgili soruma cevap verdiği için Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Ancak, vatan
daşın bizde» açıklanmasını istediği bir kısım soruların cevapsız kaldığı kanaatindeyim. Şu ba
kımdan : Bu uygulama 1989 yılında başlamış, ancak bugüne kadar, bize ulaştığı kadarıyla (E) 
tipi arsalar o zaman 2 milyon liraya satılmış. 

Vatandaşın bu konuda bize ilettiği diğerbir husus şu : Vatandaş, "eğer biz bu parayı o 
zaman arsa mafyasına yatırmış olsaydık, İstanbul Sarıgazi'de 250 metrekare arsa alırdık" di
yor. O şekilde arsa alanlar bugün ev sahibi bile olmuşlar, yine Hükümet tarafından çıkarılan 
imar affından da faydalanmışlar ve bugün evlerinde oturmaktadırlar. O parayı bugünkü değe
rine çevirdiğiniz takdirde, bunun faizleriyle birlikte bugün ödenmeye başlanmış olması, vatan
daşın mağduriyetini önlemeye yetmeyecektir. Bu manada, arsa müracaatlarında -Sayın Baka
nın da ifade ettiği gibi- uygun taleplere karşılık verilemediği için bir kısım sertifikaların parası
nın iade edildiği ifade ediliyor. Bize göre, bu noktada, elinde arsa sertifikası bulunan; ama, 
şu ana kadar herhangi bir cevap alamayan vatandaşlarımızın da ciddî manada aydınlatılması 
için daha geniş bir açıklama yapılması gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
45. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Li

sesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 
BAŞKAN — 45 inci sıradaki, Kahram'anmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in sorusu, İç

tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
46. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görevden alın

dığı ve kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi(6/213) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmü
dürünün görevden alındığı ve kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
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Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
47. "— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon 'un, SAMKA Karton Sanayii hakkındaki iddia

lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA Karton Sa
nayii hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
48. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSATihalesine ilişkin Ulaştırma Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/215) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır, 

Sayın Orhon?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere,ertelenmiştir. 
49. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna akü", 

ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

BAŞKAN — 49 uncu sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. , 

50. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üretimine 
Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/218) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturu
cu madde üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
51. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin 'in, Kütahya Organize Sanayii Bölgesine 

İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 
52. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eskişehir 

ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 
53. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaat edilen 

Dumlupmar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
54. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın toplantı

sında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 
BAŞKAN — 51, 52, 53 ve 54 üncü sıralardaki, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in soru

ları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
55. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiştiri

len patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurutmayacağına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde 
yörelerinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilmesi için bir sanayi kurulup kurulmaya
cağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın elkatmış?.. Yok. 
tlgili Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
56. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Köyü 

vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 
BAŞKAN — 56 ncı sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl 

ilçesi Çukurlar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
tlgili BaTcan?... Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir., 
57. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve mey

velerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 
BAŞKAN — 57 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden 

ilaç, sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. , 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
58. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu projesi

ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 
BAŞKAN — 58 inci sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin 

demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Sevimli?.. Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çevre 

köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmet
tin Cevheri'nin cevabı (6/227) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, karaman - Ayran
cı İlçesi ile çevre köylerinin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Burada. 
ilgili Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı

rılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Osman Sevimli 

Karaman 

Karaman ili Ayrancı ilçesi tarıma dayalı ve özellikle Türkiye genelinde çok ender yetiştiri
len beyaz renkli kirazı ile ünlü bir ilçemiz olup, 1954 yılında yapılan Ayrancı Barajı ile özellikle 
sulamak tarım için yatırım yapılmışsa da o yıldan bu yıla en küçük yatırım yapılmamış olup, 
bugün Ayrancı ilçesi ile çevresindeki 22 köyden 19 köy hem içme suyu, hem de sulama suyu 
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yönünden çok büyük sıkıntı içerisindedir. Halbuki Ayrancı İlçemiz ve çevre köyler orta Toros-
Iarın eteklerinde ve çevresinde zengin su kaynakları mevcuttur. Ama bugüne kadar hiçbir hü
kümet bu bölgemize gerekli ilgiyi göstermemiştir. Bakanlığınızın bu konudaki tutumu hangi 

i. merkezdedir? Çalışmalar var mıdır? , 
BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli arkadaşımızın sorusuna 
cevap arz etmek için huzurunuzdayım. 

Karaman İli Ayrancı İlçe Merkezi ve Büyükburun, Saray, Karaağaç, Kaleköy, Ambar, Ka
vuklar, Dokuzyol, Ağızboy ve Böğecik köylerine ait toplam 4 600 hektar tarım alanı, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca halen işletilmekte olan Ayrancı Barajı Kocadere sulama projesi 
sulama kapsamında bulunmaktadır. 

Ayrıca, yörede aynı kuruluş ve Bakanlığımızca müştereken uygulanan yeraltı suyu proje
leriyle, Akçaşehir, Karaağaç, Kaleköy ve Ambar köylerine ait 3 217 hektar alana sulama hizme
ti götürüldüğü tespit edilmiştir. 

Yörede tarımsal sulama projeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ağırlıklı olmasına rağ
men, Bakanlığımızca yapılan münferit küçük su çalışmaları hakkında açıklayıcı bilgileri aşa
ğıda arz edeceğim. 

İ. Akpınar Köyü tarım arazilerine sulama suyu temini konusu, 1991 yılında etüt edilmiş 
ve porje uygulanabilecek miktarda sulama suyu bulunmadığından, etüt olumsuz olarak neti
celendirilmiştir. 

2. Buğdaylı Köyü sulama suyu temini konusu, 1991 yılında yapılan etüt sonunda olumlu 
bulunmuş olup, 14 hektar sulama alanı bulunan projeyle ilgili planlama çalışmaları yapıl
maktadır. ' -

3. Büyük Kopas ve Pınarkaya Köyleri sulama suyu temini konuları, 1989 yılında yapılan 
etütler sonucunda, maalesef olumsuz bulunmuştur. 

4. Böğecik Köyü, Devlet Su işleri İvriz Barajı proje kapsamında bulunduğundan, ba
kanlığımızca herhangi bir işlem yapılmasına imkân bulunmamaktadır. 

5.. Çat Köyünde, Bakanlığımızca 1983 yılında uygulanan sulama tesisiyle, 50 hektar ta
rım arazisine sulama hizmeti götürülmüştür. 

6. Kayaönü Köyünde, Bakanlığımızca 1984 yılında uygulanan sulama tesisiyle, 34 hek
tar tarım arazisine gene sulama hizmeti götürülmüştür. 

7. Kıraman Köyü tarım arazilerine sulama suyu temini konusu, 1991 yılında yapılan etüt 
„ sonucunda olumlu bulunmuş olup, 125 hektar sulama alanı bulunan projeyle ilgili planlama 

çalışmaları yapılmaktadır. 
8. Küçük Koraş Köyü tarım arazilerine sulama suyu temini konusu, 1991 yılında yapılan 

etüt sonucunda olumlu bulunmuş olup, 3 hektar sulama alanı bulunan projeyle ilgili planlama 
çalışmaları yapılmaktadır. 

9. Üçharman Köyü tarım arazilerine sulama suyu temini konusu, 1991 yılında yapılan 
etüt sonucunda olumlu bulunmuş olup, 125 hektar sulama alanı bulunan projeyle ilgili planla
ma çalışmaları da, yine yapılmaktadır. 

10. Saray Köyü tarım>arazilerine sulama suyu temini konusu, 1980 yılında yapılan etüt 
sonucunda, gene, maalesef olumsuz bulunmuştur. 
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11. Yankkuyu Köyü tarım arazilerine sulama temini konusu 1980 yılında yapılan etütler 
sonucunda, yine, maalesef olumsuz bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşımızın sorduğu içme suyu konusuna gelince : Kara
man tli Ayrancı İlçesine bağlı 32 ünite bulunmaktadır. Bunlardan 13 ünite sulu, 11 ünitenin 
içme suyu yetersiz olup, 8 ünite ise susuzdur. 

Ayrancı İlçesinde susuz olan 8 üniteden 7'sinin, içme suyu yetersiz olan ünitelerden ise 
2'sinin projeleri tamamlanmıştır. 

Karaman ilinde 2 ünitesi Ayrancı İlçesine ait, inşaatı devam eden toplam 11 ünite bulun
maktadır. Söz konusu ilçedeki susuz ünitelerle ilin içme suyu ihtiyacı olan diğer üniteler bütçe 
imkânları da göz önüne alınarak, içme suyu yapım programlarında değerlendirilecektir. 

Sayın Başkanım, uzun olan bu cevabımızın birçok isimleri de muhtevi bulunması itibariy
le, ayrıca sayın arkadaşımıza yazılı olarak da takdim ederiz. 

Programlarımıza istediğimiz ölçüde yetişilememesinin, gene Yüce Meclisin değerli üyeleri 
tarafından bilinmesi gereken bir sebebi de, 12 trilyonluk Köy Hizmetleri Bütçesinin, 10 trilyo
nunu, maalesef cari hizmetlere vermek zorunda oluşumuzdur. Bunun da yasalardan ve devral
dığımız sadece geçicisi 42 bin olan... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hâlâ alıyorsunuz, Kütahya'da aldınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) '—Hayır, hâlâ 

almıyoruz, aldıklarınıza 1475 sayılı Kanuna göre ödüyoruz, istenilen de onların içerisindedir. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hayır, Kütahya'da gene aldınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — 10 trilyon; 

yarın öbürgün bütçe gözünüzün önüne gelecektir, istediğinizi kesip, yatırımlara aktarabilirse-
niz, yaparız. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -— Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sevimli. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkanım, değerli bakanımıza verdiği bil

gilerden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. 
Aslında bizim bu soru önergemizi Tarım ve Köyişleri Bakanımıza yöneltmemizin sebebi, 

bir altyapı çalışması yapılması içindir; muhakkak ki Bayındırlık Bakanlığımızı da yakından 
ilgilendiren bir konuydu; ben, hatta, Bayındırlık Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde de ken
disine arz etmiştim. 

Dikkatimizi çeken hadise şu : 1957 yılında, Başbakanımız Devlet Su İşleri Genel Müdü
rüyken, İçendi nezaretinde yapılan Ayrancı Barajı, o zamanlar gerçekten su kaynağı olan bir 
barajımızdı; yıllar sonra, su kaynakları kuruduğu için, yağmur yağıyorsa suyu buluyor, yağ
mur yağmıyorsa, bir kaynak, bir pınar olmadığı için, su olmadığından, o civardaki köylerimiz 
perişandırlar. "22 köyümüzden 19'u" dememdeki sebep de, kasıt da buydu. 

Şimdi, Almanya'dan, jeoloji mühendisi bir kan koca geliyor, Ayrancı'nın Toros Dağı etek
lerindeki Hışılayık Mağarasına beş gün üst üste iniyor; 30-40 metre derinliğindeki mağarada 
gerekli arşatrımları yapıyor; hatta bunu filme çekiyor, kaset olarak hazırlıyor, Valiliğimize ve
riyor, çevredeki ilgili birimlere veriyor; ama bizim Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yetkili
leri, oradaki çok zengin su kaynağına sahip olan bu mağara -hatta suyun nereye gittiği de belli 
değildir- ile ilgili bir araştırma yapmıyor. 
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Bizim, Bakanlığımızdan istirhamımız şu : Hiç olmazsa, sulama işleriyle ilgili Köy Hiz
metleri birimleri de burada bir etüt çalışması yapsınlar; bu suyun baraj kaynağına, deresine 
nasıl akıtılacağını araştırsınlar. Bu yapılırsa, Ayrancı'nın bütün işlemleri bitirilir. Sayın Baka
nımızın, daha başlangıçta söylediği, bu sulama alanı içinde olan yerler de, yine Başbakanımı
zın 1957 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürüyken yaptığı çalışmaların ötesinde bir şey değil
dir; bütün su kanalları toprak kanallardır. O barajda kıt kanaat, yağmur ve kar sularıyla biri
ken sularımız da beton olmayan bu toprak kanallarda, maalesef, daha tarlalalara, asıl değer
lendirilmesi gereken yerlere gitmeden heba olmaktadır. Ben, özellikle Sayın Bakanımızdan is
tirham ediyorum, bu konuda gerekli emirleri verirler ve Köy Hizmetlerinin sulama ve içme su
larıyla ilgili birimlerimiz burada bir etüt çalışması yaparlarsa, son derece memnun oluruz. 

Kendisine tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergenin görüşülmesi tamamlanmıştır. 
60. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğal-

gaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) ' . • 

61. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli 'nin. Karaman îli Ayrancı - Kâzımkarabekİr 
- Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

62. — Karaman Milletvekili S. Osman i Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

63. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman îli Kâzımkarabekİr - Ayran
cı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — 60, 61, 62 ve 63 üncü sıralardaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'ye 
ait sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

64. —Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen HOV-
NANÎAN'ın özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım 
ettiği ileri sürülen HOVNANİAN'ın özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişle
ri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Burhan Kara?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman -

Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 
66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Televizyon yayınlarına ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/236) 
67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Ayasofya'nin ibadete açılıp açılmayacağı

na ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
BAŞKAN — 65 inci sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'ye; 66 ve 67 nci sıra

lardaki, Kayseri Milletvekili Mustafa Dagcı'ya ait sorular, İçtllzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir, 
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Sayın Milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin görüşülmesi için ayrılan süre tamamlanmıştır. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler'' kıs

mında, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür rezervlerinin 
değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak tedbirleri tespit etr 
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi vardır; ancak, bugünkü çalışma süremizde bur önerge
nin görüşülmesi tamamlanamayacaktır; çünkü, 5 grup vardır; her grubun 20 dakika, önerge 
sahibinin de 20 dakika konuşma hakkı vardır. 

Bu nedenle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 2 Aralık 1992 
Çarşamba günü saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kopanına Saati : 18.11 
V 

• • • • © • 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın, 20.10.1991 tarihinden sonra TKİ ve TEK tara

fından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Fa-
ralyatı'nm yazılı cevabı (7/400) 

. ! . ' - •• . <? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınıza bağlı Türkiye Kömür 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünce gerçekleştiri
len ihalelerde; 

— İşin adı, keşif miktarı, yeni iştirakler, ihale tenzilatları ve ihaleyi kazanan firmaların 
isimleri nelerdir? 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 26.11.1992 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-İ783 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 15.10.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/400-2517/12919 sayılı yazınız. 
Ağrı Milletvekili Sayın Hasan Fecri Alparslan'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl

masını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. , 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Ağrı Milletvekili Sayın Hasan Fecri Alpaslan'ın Soru önergesi Cevaplan 

Göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınıza bağlı Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünce ger
çekleştirilen ihalelerde; 

Soru : 
İşin adı, keşif miktarı, yeni iştirakler, ihale tenzilatları ve ihaleyi kazanan firmaların isim

leri nelerdir? 
Cevap : 
Göreve başladığım 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığıma bağlı Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünce ger
çekleştirilen ihalelerin listeleri ekte gönderilmiştir. 

20 EKİM 1991 - 23 EKİM 1992 TARİHLERİ ARASINDA TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE 
BAĞLI MÜESSESELERİNCE İHALE EDİLEN İNŞAAT İŞLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜK : 
İşin Adı : Genel Müdürlük ve Kocatepe lojman tamiri işi. 
Keşif Bedeli : 213 000 000 TL. 
İhale Tarihi : 4.8.1992 
İhale Tenzilatı : % 8 
İhale Bedeli : 195 960 000 TL. 
Firma Adı : Başkent İnşaat Tenekeci Fadime Karaaslan, 
M.L.t. 
İşin Adı : Keleş 40 tonluk Pat. Madde Deposu tnş. 
Keşif Bedeli : 600 000 000 TL. 
İhale Tarihi : 17.6.1992 
İhale Tenzilatı : % 5,10 
İhale Bedeli : 569 400 000 TL. 
Firma Adı : Hikmet Orakçı 
E.L.t. . 
İşin Adı : Kısrakdere 3 adet Kantar Temeli tnş. _ 
Keşif Bedeli : 1000 000 000 TL. 
İhale Tarihi : 11.5.1992 
İhale Tenzilatı : % 3 
İhale Bedeli 97 000 000 TL. 
Firama Adı : A. Raif Dikmeoğlu 
E.L.l. 
İşin Adı : Darkale İşçi Soyunma - Giyinme ve Duş Binası tnş. 
Keşif Bedeli : 500 000 000 TL. 

' İhale Tarihi : 8.6.1992 
ihale Tenzilatı : % 22,01 
İhale Bedeli 389 950 000 TL. 
Firma Adı : Ahmet Erdoğan - Süleyman Özkan 
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E.L.I. 
tşin Adı : Çinge Ambar Binası İnşaatı 
Keşif Bedeli : 1 150 000 000 TL. 
ihale Tarihi : 15.6.1992 
İhale Tenzilaü : % 20,05 
İhale Bedeli : 919 425 000 TL. 
Firma Adı : öncü İnşaat A.Ş. 
G.L.I. 

İşin Adı : Atölyelerin Isıtılması, Merkezi Teshin Binası ve Çatı tzolaleri Inş. 
Keşif Bedeli : 3 264 932 609 TL. 
İhale Tarihi : 1.11.1991 
İhale Tenzilaü : Vo 11,50 
İhale Bedeli : 2 889 465 359 TL. 
Firma Adı : A. Hamit Özalp 

G.A.L. 

İşin Adı : Cizre Merkez ve Silopi Sosyal Tesisleri Çevre Duvarı Inş. 
Keşif Bedeli : 550 000 000 TL. 
İhale Tarihi : 24.8.1992 
İhale Tenzilaü : % 3,60 
İhale Bedeli : 530 200 000 TL. 
Firma Adı : Suphi Adak \ 
A.E.L. * 
tşin Adı : AEL Müessesesi Doğan Maden Sitesi İçme - Kullanma Suyu tdale Hattı 
Keşif Bedeli : 4 610 000 000 TL. 
İhale Tarihi : 13.10.1992 
İhale Tenzilatı : % 36,25 
İhale Bedeli : 2 938 875 000 TL. 
Firma Adı : MET tnş. Tic. San. ve Turz. ve Ltd. Şti. 

Not: Bu İhale onay safhasındadır. 
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20.10.1991 TARİHİNDEN İTİBAREN TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN DEKAPAJ İHALELERİ 

İşin adı 
1. GLİ. Müessesesi Tunçbilek 
bölgesi K-6 panosunda yapıla
cak 2 000 000 m' dekapaj 
2) GLl. Müessesesi Tunçbilek 
Böl. K-8 panosunda yapılacak 7 
500 000 mJ dekapaj 
3) ELl. Deniş II. Çamtarla 5 
panosunda yapılacak 3 500 000 
m* dekapaj 
4) ELl. Mües. Güney Işıklar 
(1) panosunda yapılacak 
5 000 000 m* dekapaj 
5) GLİ. Müessesesi Tunçbilek 
Böl. BY/II-B2 panosunda yapı
lacak 10 000 000 m1 dekapaj 
6) ELİ. Müessesesi Soma 
Bölg. Eynez (5) panosunda ya
pılacak 10 000 000 m1 dekapaj 
7) ELl. Müessesesi Soma Böl
gesi Işıklar (3) panosunda yapı
lacak 5 500 000 m' dekapaj 
8) OAL. Müessesesi Göynük 
Bölgesi 82 panosunda yapılacak 
4 500 000 m' dekapaj 
9) GLt. Müessesesi Tunçbilek 
Bölgesi BYFC panosunda yapı
lacak 30 000 000 m$ dekapaj 

10) GLl. Müessesesi Tunçbilek 
Bölgesi 6/C1 panosunda yapıla
cak 10 000 000 m1 dekapaj 
11) İLİ. İşletmesi Gölyaka 
Bölgesi 10-A no.lu ek panoda 
yapılacak 650 000 m1 dekapaj 
12) OAL. Müessesesi Göynük 
A3 no.lu panoda yapılacak 
800 000 m' dekapaj 
13) GLl. Müessesesi Tunçbilek 
İşletmesi Y/3-A panosunda ya
pılacak 10 000 000 m' dekapaj 
14) SLl. Müess. Seyitömer 
Bölgesi S-35 panosunda yapıla
cak 2 000 000 m' dekapaj 
15) SLl. Müess. Seyitömer 
bölgesi S-36 panosunda yapıla
cak 2 000 000 mJ dekapaj 

Keşif İhale 
tutarı TL. Tenzilatı 

13 920 680 000 % 21 

49 329 675 000 % 17,64 

Kazanan Firma 

Thrhan Kömür işlet
meleri (Mehmet 
Thrhan) 
Usko Inş. San. ve, 
Tic A.Ş. 

İhaleye 
Katılan 

firma sayısı 

10 firma 

13 firma 

25 380 950 000 % 23/28 Mak-Ser Inş. ve Tic. 
• Ltd. Ştİ. 

7 firma 

47 479 200 000 % 17,01 Soyak Inş. Tic. A.Ş. 5 firma 

71 546 500 000 Vo 13,50 

87 733 800 000 % 25,90 

58 429 745 000 % 23,70 

30 545 370 000 % 41,60 

245 094 900 000 % 24,60 

71 181 500 000 % 25,10 

4 153 435 000 % 33,75 

4 407 394 000 % 34,20 

79 583 400 000 Vo 12,00 

14 819 360 000 % 28,10 

13 381 900 000 % 28,10 

Tarhan Kömür İşlet
meleri (Mehmet 
Thrhan) 
Göçay Inş. Taahh. ve 
Tic A.Ş. 

özmutlu Mad. Inş. 
ve Tic A.Ş. 

Alaaddin Acar Inş. 
ve Tic Ltd. Şti.1 

5 firma 

11 firma 

4 firma 

16 firma 

9 firma Mak-Ser Inş. Tic. 
Ltd. Şti. Bülbüller 
Inş. ve San. Tic Ak-
ser Mad. ve Inş. Ltd. 
Ortak Girişimi 
Usko Inş. San ve Tic 8 firma 
A.Ş. 

Tutumlu Inş. ismet 
Tutumlu (Inş. Haf. 
ve Taah. Tic.) 
Cömert Inş. Tahh. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

12 firma 

12 firma 

özdoğan Inş. San. ve 8 firma 
Tic. Ltd. Şti. 

Çektaş Çekiç Haf. 
Nak; Taahh. Tic. 
A.Ş. 
Çektaş Çekiç Haf. 
Nak. Taahh. Tic 
A.Ş. 

8 firma 

8 firma 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 33 1 . 12 . 1992 O 

MÜESSESELERCE YAPILAN DEKAPAJ İHALELERİ 

îşin adı 

ELİ. Soma Işıklar-2 Heyelan 
ELÎ. Soma Işıklar-1 Heyelan 
ADL. Alpagut 6-A 
(Dekapaj+Köm.) 
SLÎ. Aslanlı (Kömür Kazı) 
SLt. Seyitömür (Kömür Kazı) 

Keşif tutarı TL. 

9 560 080 000 
9608 960 000 
4 050 795 300 

632 325 000 
1 771 527 000 

İhale 
Tenzilatı 

Vo 18,90 
% 20,26 
Vo 23,68 

Vo 15,36 
% 19,56 

Kazanan Firma 

Mert Inş. Ltd. Şti. 
Mert Inş. Ltd. Şti. 
özcem+Cemal Sak 

Ercüment Canberk 
Mehmet Satış Inş. 
Müh. Müt. 
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TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
1992 EKİM AYI'NA AİT KEŞİF BEDELLİ İHALELERİ 

.İŞİN ADI 

1-Bayburt E.D.M.İd.Bina 
Ambar Tes.İnş. 

2-Karharaanmaraş E.D.M. 
İd.Tes.Alt yapı iriş. 

3-Yozgat E.D.M.id.Tes. 
In§. 

4-20 Ad.Şehir Şebekesi 

KEŞİF BEDELİ 

8.000.000.000,-TL. 

7.500.000.000,-TL. 

9.500.000.000,-TL. 

45.000.000.000,-TL. 
39.264.000.000,- " 
36.952.000.000,- " 
36.158.000.000,- " 
31.092.000.000,- " 
25.964.000.000,- ." 
24.000.000.000,- " 
22.151.000.000,- " 
18.224.000.000,- " 
17.971.000.000,- " 
17.913.000.000,- " 
14.820.000.000,- " 
10.566.000.000,- " 
9.804.000.000,-." 
7.746.000.000,- " 
7.066.000.000,- " 
6.505.000.000,- " 
5.268.000.000,- " 
5.110.000.000,- " 
11.335.000.000,- " 

İHALEYE î< 

8 firma 

12 

11 
26 
16 
27 
26 
27 
41 
38 
43 
38 
30 
31 
33 
31 
37 
30 
52 
35 
45 
45 
46 

firma 

firma 

firma 
firma 
firma 
firma 
firma 
firma 
II 
II 
II 
M 
II 
II 
II 
II -

II 
II 
II 
II 
II 
II 

5TİRAK SAYISI % İNDİRİM ORANI 

% 15,92 

% 11,15 

% 31,61 

(İSPARTA MERK.) % 33,25 
(MARDİN " ) % 25,20 
(BURSA " ) % 39,99 
(OBA/ANTALYA) % 33.88 
(ÇANKIRI MERK) % 32,85 
(BANDIRMA B.ESİR)%33,65 
(AKSU ANTALYA) %36,16 
(SALİHLİ MANİSA) %32,21 
(GÖLHİSAR/BURDUR)%32,52 
(ELMALI ANTALYA) %33,50 
(ÇAN ÇANAKKALE) %33,23 
(AVSALLAR/ANT.) %34,50 
(EŞME/UŞAK) %30,13 
(ÇANDIR/YOZGAT) %32,80 
(ENEZ/EDİRNE) 238,22 
(MECÎTÖZÜ/ÇORUM) %35,20 
(ÇARDAK/ÇANAKKALE)%34 
(ORTA/ÇANKIRI) %35,01 
(BALCI/AKSARAY) %31,50 
(ÇORUM/KARGI .) %33,10 

5-5 Grp.O.G.Dağ.Hattın
dan geriye kalan 3 grup-
un ihalesi 2-4 grp. 

2-2 " 
2-5 ." 

34 firma 
42 " 
37 " 



TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
AĞUSTOS 1992 AYI*NA AİT KEŞİF BEDELLi İHALEL 

İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ! İHALEYE İŞTİRAK SAYISI % İNDİRİM 

İ-Seyitömer T.S.Soğut- 3 firma 
ma Suyu Isale Hattın- -
da kullanılacak çelik 
b o ru 



TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1992 YILINA AİT BEŞ MİLYA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

İşin Adı 

TEK Necatibey Cad. 10 no.lu 
misafirhane tadilatı 
Elazığ E.D.M. Harici işler ve 
ahşap imalat 
Orhaneli T.S. Temel eğitim 
okulu çev. düzenleme 
Kırşehir E.D.M. açık ambar 
ve istinat duvarı 

Sivas E.D.M. sıcak çermik 
hizmet binası ve sosyal te
sisler 

Adapazarı T. M. mekanik par
ça atölyesi ikmal inşaatı 
Kemerköy Termik Sant. içme-
kull. kazankatma suyu 
Karaman E.D.M. ambar te-

. sisleri 

TEK misafirhanesi tad. işleri 
TEK Genel Müdürlüğü çevre 
ihata 

TEK Gölbaşı sos. Tes. G 3 tipi 
lojmanlarının boya-badası 

İNŞAAİ 

Müteahhidin Adı 

Dündar Tic. ve San. Ltd. Şti. 

Bahattin Çizmeci 

Fehmi Şendil -

Göngörmüş İnş. Muzaffer Gün-
görmüş 

Ç. Hasan Atlı 

H. Turgut İçinse! 

Güneş İnş. Tic. Ltd. Şti. 

Güz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Dündür Tic. San. Ltd. Şti 
Görkem İnş. Taah. Tic. A.Ş. 

Çetin İnş. Taah. Tic Ltd. Şti. 

lüALtlLfcKl 

Keşif Bedeli 

70 000 000 

410 000 000 

935 000 000 

350 000 000 

1 635 000 000 

1 800 000 000 

1 700 000 000 

875 000 000 

190 000 00 
' 2 970 000 000 

770 000 000 

Sö 



îşin Adı Müteahhidin Adı 

, 12. Kastamonu E.D.M. mevcut ısı 
merkezinin yenilenmesi 

13. Nevşehir E.D.M. ambar tesis-
| teri 
5Î 14. Malatya E.D.M. Akçadağ îlçe 
I Şefliği hiz. bin. 

15. Bursa Panayırköy araç bakım 
atölyesi 

16. Gölbaşı sosyal tes. ısı sant. 
katı yakıtın sıvı yatıka dö
nüşümü 

17. Gölbaşı sos. tes. su yumuşat
ma ünitesi 

Akal Mak. Isı San. ve Tic Ltd. 
Şti. 

Nizamettin Çörk 

Erdem Öter 

Çetin tnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 

Arı Kazan A.Ş. 

Mertaş San. ve Tic Ltd. Şti. 

Keşif Bedeli Sözleş 

192 224 000 

920 000 000 

1 400 000 000 

350 000 000 

2 477 000'000 

536 000 000 
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2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, 1992-1993 Genel Bütçe ve fonlardan Kütah
ya ili için planlanan harcamalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin 
yazılı cevabı (7/433) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Rauf Ertekin 

Kütahya 

Kütahya ili 1992-1993 yılları için genel bütçeden ve fonlardan; 
Soru 1. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi için 1992 yılında ne kadar yatırım planlanmış

tır? Sarf edilen yatırım harcamaları ne kadardır? 
Soru 2. 1993 yılı yatırım planları için ne kadar yatırım yapmayı düşünüyor sunuz? Han

gi yıl bitirmeyi düşünüyor sunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 27.11.1992 
Sayı : B.140.BHÎ.01-214 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 27.10.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/433-2690/13440 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992-1993 genel bütçe ve fonlardan Kütah

ya İli için planlanan harcamalara ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Küthya iline 1992-1993 yılları için genel bütçeden ve fonlardan; 
Soru 1. Kütahya Organize Sanayi bölgesi için 1992 yılında ne kadar yatırım planlanmış

tır? Sarf edilen yatırım harcamaları ne kadardır? 
Soru 2. 1993 yılı yatırım planları için ne kadar yatırım yapmayı düşünüyor sunuz? Han

gi yıl bitirmeyi düşünüyor sunuz? 
Cevaplarımız : 
— Yatırım programlarımız 85K090040 proje numarası ve 170 hektar büyüklükte yer alan 

Kütahya Organize Sanayi bölgesi projesi için 1992 yılı yatırım programında 1 milyar TL. öde
nek ayrılmış olup, 10.11.1992 tarihine kadar cari fiyatlarla 2 128 634 076 TL. (1992 yılı fiyatla
rıyla karşılığı 2 863 946 285 TL.) kredi kullandırılmıştır. 1996 yılı sonunda bitirilmesi planla
nan adı geçen proje 1993 yılı için 10 Milyar TL. ödenek talep edilmiştir. 
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— "Kıtırım programlarımızda, 85KU0330 proje numarası, 200 işyeri, sosyal tesisler ve çı
rak okulu karakteristiği ile yer alan Kütahya Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi projesi için 1992 yılı 
yatırım programında 800 milyon TL. ödenek ayrılmış olup, 10.11.1992 tarihine kadar carî fi
yatlarla 4 013 688 554 TL. (1992 yılı fiyatlarıyla karşılığı 11 069 059 661 TL.) kredi kullandırıl
mıştır. 1993 yılı sonunda bitirilmesi planlanan adı geçen projeye 1993 yılı için 6 milyar 560 
milyon TL. ödenek talep edilmiştir. 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin Un, Kütahya 2 nci Türk Çini ve Seramik Kongresi 
ve İl Kütüphanesine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/442) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından yazılı cevaplandırıl

masının teminini saygılarımlar arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1. Kütahya 2 nci Türk Çini ve Seramik Kongresinin Belediye ile müşterek bir çalışma 

ile organizesi niçin gecikmiştir? 
2. Vahit Paşa ti Kütüphanesindeki El yazması eserlerin adı geçen kütüphaneden, başka 

bir ile nakli doğru mudur? 
3. Kütahya'da yapılacağı düşünülen kütüphane için gerekli arsa bulunup, programa alınmış 

mıdır? 

TC. 
Kültür Bakanlığı ; 30.11.1992 
Sayı : ÖZK/6516 

Konu : Soru önergesi. * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : TBMM Başkanlığının (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 2.11.1992 gün ve 
7/442-2718/13546 sayılı yazıları. 

, İlgi yazı ekinde yeralan Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Kütahya 2 nci Türk 
Çini ve Seramik Kongresi ve il kütüphanesine ilişkin soru önergesindeki soruların yanıtları aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1. Kütahya Belediye Başkanlığı, 12.11,1991 tarihinde Bakanlığımıza başvurarak 2 nci Mil
letlerarası Türk Çini ve Seramik Kongresi'ni Mayıs 1992 yılında düzenlemeyi planladığını bil
dirmiş ve 250 milyon TL. talep etmiştir. Bu talep aynı zamanda Turizm Bakanlığı ile Başba
kanlık Tanıtma. Fonuna da iletilmiştir. Ancak bütçe imkânsızlıkları nedeniyle niaddî katkı ta
lebi bakanlığımızca karşılanamamıştır. 

Bakanlığımız, Türk çiniciliğinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, Türk-
İslam Eserleri Müzesi Müdürü Nazan Tapan'ın başkanlığında, bir ulusal komite oluşturulmuştur. 
Komite, çiniciliğin sorunlarını belirleyecek ve öneriler doğrultusunda bakanlığımız üzerine dü
şen görevi yerine getirecektir. 

2. Zaman içinde önemli bilgi kaynakları olmanın yamsıra ait oldukları dönemin sanat 
ve yazım teknolojisini de simgetedikleri için Nadir Eser niteliği kazanan yazma eserler, bugün 
tüm dünya ülkelerinin üzerinde özenle durduğu kültür hazineleridir^ Bu hazinelerin hakkıyla 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, tüm dünyaya duyularak, yerli ve yabancı bilim 
adamlarının istifadesine sunulması ulusal bir görevdir. 

Bu nedenle, yazma eserlerin uygun ortamlarda korunması, bakımlarının yapılması» toz, 
nem ve kitap kurtlarından uzak tutulması, uzmanlarca belirli aralıklarla kontrol edilmesinin 
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sağlanması, otomatik yangın alarm sistemi bulunan, hava geçirmez otomatik kasa kilitleme 
sistemli depolarda saklanmaları zorunludur. Ayrıca, bu eserlerin hırsızlığa karşı korunmaları 
da son derece önem taşımaktadır. 

Bu düşünceden hareketle, değerleri parayla ölçülemeyecek yazma eserlerin yukarıda özet 
halinde sunulan koşulları taşıyan ve milyarlarca lira harcanarak kurulan Ankara'da Millî Kü
tüphane ile tstanbul/Süleymaniye ve Konya Yazma Eserleri Kütüphanelerinde toplanması ka
rarlaştırılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Çeşitli illerden gelecek yazma eserler, bu kütüphane
lerde, ait oldukları illerin adlarını taşıyan bölümlerde korunacak ve bakımları yapılacaktır. 

Son derece elverişsiz koşullarda bulunan ve bakımları gerektiği gibi yapılamayan nadir 
el yazması eserlerimiz, çağımızın bilim ve teknolojisinin sunduğu olanaklardan yararlanılarak 
bakım/onarımları yapılmadığı takdirde çok yakın bir zamanda okunamaz hale gelecek ve iki 
kuşak sonrasına bile aktarılamayacaktır. Ayrıca, son olarak Gülşehir/Karavezir Halk Kütüp
hanesinden 14 yazma eser ile bir vakfiye kaydının, Amasya Beyazıt Halk Kütüphanesinden, 
aralarında Hz. Osman tarafından yazılan bir Kuran-ı Kerim'in de bulunduğu 16 eserin çalın
ması, ceylan derisi üzerine kufi hatla yazılı bulunan Kuran-ı Kerim'in bazı yapraklarının Lond
ra'da satışının önlenmesi bu kararın isabetliliğine yeterli örneklerdir. 

Bunun yanısıra, ti özel İdarelerinin, gerekli koşulları taşıyan kütüphaneler yapmaları du
rumunda, bu illerdeki eserler sayılan merkezlere taşınmayacaktır, taşınmış bulunanlar geri gön
derilecektir. Bakanlığımız da olanakları ölçüsünde bu tür kütüphanelerin yapımına geçecek 
ve toplanan eserleri kendi illerine gönderecektir. 

3. Kütahya il merkezinde yatırım yoluyla modern bir kütüphane binası yapımının 1993 
yılı tekliflerimiz arasında değerlendirilebilmesi için, arsa sağlanması konusunda 20.2.1992 gün 
ve 666 sayılı yazımızla Kütahya Valiliğine talimat verilmiş, alınan 9.6.1992 gün ve 769 sayılı 
cevabî yazıda, arsa sağlanamadığı ancak, 3 bin metrekarelik bir arsanın Kültür Merkezi yapı
mı için tahsisine çalışıldığı bildirilmiştir. Kütüphanede Kültür Merkezi projesiyle birlikte de
ğerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili A hmet Dökülmez 'in, geçici görevle Şereflikoçhisar 'da > 
görevlendirilen trajik polislerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve /çişleri Bakanı hmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/454) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan yazılı soru önergemin içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de

laletinizi saygıyla arz ederim. , 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : "Ankara'da görev, kadro ve ikameti bulunup Şereflikoçhisar'da geçici görevle gö
revlendirilen, her sabah erken saatlerde yoldan gelip geçen araçlara el kaldıran, göreve gitmek 
ve görevden dönmek için servisleri de bulunmayan (Kendileri nezaketen ve vatan için önemli 
değil, deseler de) bu trafik polislerinin çilesi ne zaman bitecek?" 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı 27.11.1992 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.-318863 

Şube : Top.Ol.(E) 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 12 Kasım 1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 

- 7/454-2766/13808 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 

ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine Belediye hudutları haricindeki Devlet ve il yollarında 
kontrol ve denetleme görevi verilen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Personelinin kad
rolarının il merkezinde bulunması ve hizmet birimlerine yakın olan ilçelerde veya il merkezin
de ikametgâhlarının olması doğaldır. 

Şereflikoçhisar Bölge Trafik1 Denetleme İstasyon Amirliğinde toplam 23 personel çalış
maktadır. Bunlardan 6'sı Şereflikoçhisar ve Kulu ilçesinde 12'si Kulu da bulunan Polis Lojma
nında ikamet etmekte, 4 lojman da boş bulunmaktadır, Kalan S personele bu lojmanlarda otur
ması teklif edildiği halde Ankara'da ikamet edip buradaki görevlerine gidip gelmeyi yeğlemek-

» tedirler. 
Bahsekonu personelin yapmış olduğu görev geçici görev değildir. Bu istasyona ayrı ayrı 

görev saatlerinde her gün 1 veya 2 personel soru önergesinde belirtilen şekilde göreve gitmekte 
olduğundan, bu kadar az sayıda personel için bir oto ve bir sürücü tahsis ederek servis konul
ması ekonomik olmadığı gibi, sözkonusu personele Devletçe gündelik ve yol gideri olarak taz
minat verilmektedir. Ayrıca bu şekilde çalışan personel zaman zaman değiştirilmektedir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
5. — îzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Makedonya 'dan 

alınacak otobüslere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/460) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Timur Demir 

İzmir 
Bundan kısa bir zaman önce İzmir Büyükşehir Belediyesince ihalesi kesinleştirilip Make

donya'dan belediye otobüsü alınmak istenmektedir. Zaman zaman kamuoyunun da dikkatle
rini üzerine çeken bu otobüslerin imalatlarında BM'nin ambargo kararı uyguladığı ve ülkemi
zin de bu konuya hassasiyet göstermesine rağmen Sırp malı parçaların kullanıldığına dair çe
şitli kuruluşların incelemeleri neticesinde raporlar mevcuttur. 

Ülkemizin dış politikasında olumsuz etkiler yapabileceği endişesi ile bu konuda bakanlı
ğınızca ne gibi bir önlem alınacağının cevaplandırılmasının, 
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TC. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-3475-661 

Konu : Yazı Soru Önergesi.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 Kasım 1992 tarih, ve A.Ö1.0.GNS,0.10.00.02-7/460-2775/13829 sayılı yazıları. 
izmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru öner

gesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

izmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in Yazılı Soru önergesine Yanıt 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, 800 adet otobüs satın alınmasına ilişkin ihaleyi 
kazanan Makedonya'da Kâin Sanoz firmasının, imalat bakımından Sırbistan-Karadağ'a ba
ğımlı olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştır. 

Bu iddialar üzerine, Başbakanlığın talimatı ile, Belgrad Büyükelçiliğimiz ve Üsküp Baş
konsolosluğumuzdan, konunun tahkiki istenmiştir. 

Diğer taraftan, Üsküp Başkonsolosluğumuzdan alınan bilgilere göre, izmir ESHOT, İs
tanbul Belediyesi Otobüs işletmesi ve izmir BMÇ yetkilileri ile basın mensuplarından oluşan 
45 kişilik bir heyet, geçtiğimiz ay Üsküp'ü ziyaret ederek, konuyla ilgili incelemelerde bulun
muştur. Heyet mensupları, temasları sırasında kendilerine verilen izahatın yararlı olduğunu ve 
bu izahat ışığında, SANOS firması hakkında, Türkiye'de bazı çevrelerce öne sürülen iddiala
rın varit olmayabileceği izleniminin edinildiğini belirtmişlerdir. 

izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve meseleye ilişkin bilgi ve belgeleri 
içeren bir not da, ayrıca, Başbakanlık makamının incelemesine sunulmuş bulunmaktadır. 

ilgili yurt dışı temsilciliklerimiz, konuya ilişkin araştırmalarını sürdürmektedirler. Bu araş
tırmalar sonucunda, ambargo uygulamasına aykırı bir durum tespit edildiği takdird.e, keyfiyet 
ayrıca değerlendirilerek, gerekli önlemlerin alınması yoluna gidilebilecektir. 

6. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Makedonya'dan 
alınacak otobüslere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ye İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın ya-, 
zıh cevabı (7/461) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 

Bundan kısa bir süre önce izmir Büyükşehir Belediyesince ihalesi yapılan ve Makedonya'
dan alınması düşünülen 800 adet belediye otobüsünün 210 adedi için 180 milyarlık kefalet 
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mektubu tiler Bankası tarafından verilirken, bu alınacak otobüslerde BM tarafından ambargo 
uygulanan Sırbistan malı parçalar kullanıldığına dair çeşitli kuruluşların raporları mevcutken 
ve kamuoyunda günlerce bu konuda tartışmalar yapılırken bu konuda herhangi bir inceleme 
yapılıp yapılmadığının şayet yapılmış ise ne gibi belgelere dayandırıldığı konusunun cevaplan
dırılması. 

tiler Bankası 
Genel Müdürlüğü 

tkrz; ve İBnk. Dairesi Başkanliğı ' '. % ' 18.11.1992 
İkrazlar Şube Müdürlüğü 

Dosya No. : 1121 
Sayısı : B.09.2.İBG.0.10.00.02-102765-166977 ; 

Konu : tzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Gn. Md.ne tiler Bnk. Kefaleti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği ) 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi : 12 Kasım 1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/461-2776/13830 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Timur Demir'in tzmir Büyükşehir Belediyesince Makedonya'dan alına

cak otobüslere ilişkin ilgi yazı ekinde gönderilen soru önergesine Bakanlığımca verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ,,? 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

Soru : Bundan kısa bir süre önce tzmir Büyükşehir Belediyesince ihalesi yapılan ve Make
donya'dan alınması düşünülen 800 adet Belediye otobüsünün 210 adedi için 180 milyarlık ke
falet mektubu tiler Bankası tarafından verilirken, bu alınacak otobüslerde BM tarafından am
bargo uygulanan Sırbistan malı parçalar kullanıldığına dair çeşitli kuruluşların raporları mev
cutken ve kamuoyunda günlerce bu konuda tartışma yapılırken bu konuda herhangi bir incele
me yapılıp yapılmadığının şayet yapılmış ise ne gibi belgelere dayandırıldığı konusunun cevap
landırılması. 

Cevap : tzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili mercilerden gerekli müsaade alındıktan ve 800 
adet Belediye otobüsünün Makedonya'dan satın alınması ile ilgili ihaleleri yaptıktan sonra BaT 

kanlığım bağlı kuruluşu tiler Bankasına müracaat ederek otobüslerin bedeline kefalette bulu
nulmasını talep etmiştir. 

Belediyenin alacağı 800 adet otobüsü kefaletin parasal olarak mümkün olmadığı Beledi
yeye bildirilmiş, bilahare Belediye 210 adet otobüse kefalet talebinde bulunmuştur. 

Bu aşamada Ege Bölgesi Sanayi Odası, Makedonya'daki Sanos Firmasının Sırbistan'la 
ilişkisi okluğunu Bankaya bildirmiştir. 

Konunun hassasiyeti gözöhüne alınarak Banka, Ege Bölgesi Sanayi Odasının bu talebini 
Bakanlığım kanalı ile Dışişleri Bakanlığına intikal ettirmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bir fotokopisi ekli 7.10.1992 tarih 565 sayılı yazısında; 
"Ülkemizin Uluslararası Platformda istenmeyen bir durumla karşılaşmaması için anılan 

firma ile kontrat yapılırken veya kefalet verilirken otobüslerin herhangi bir, kısmının Sırbistan 
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Karadağ'dan ithal edilmemesi ve bu nedenle Sırbistan-Karadağ'a para transferi yapılmaması 
şartının konması yerinde olacaktır." 

şeklinde bir ifade ile teminat mektubu verilmemesi doğrultusunda bîr görüş belirtmemiştir. 
Bu çerçevede 210 adet otobüse aynı şartlarla Bankaca kefalette bulunulmuş ve Dışişleri 

Bakanlığının görüşü doğrultusunda Belediyeden yeniden bir sureti ekli Encümen Kararı alın
mış olup, bu karar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının öngördüğü şartlarla Bankaca bir örneği 
ekli teminat mektubu tanzim edilmiştir. 

Otobüs alımı ihalesi makamı Bakanlığımın bağlı kuruluşu tiler Bankası olmayıp, tzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'dür. 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı 7.10.1992 

Sayı : EİGY 11-510.884-92-4831-565 
Konu : Ambargo Kararının Uygulanması Hakkında. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığına 

tlgi.: 5.10.1992 tarih ve 89166/135322 sayılı yazıları. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin.758 sayılı ambargo kararı Sırbistan ve Karadağ'ı 

kapsamakta olup, Makedonya'yı içermemektedir. 
Ancak 758 sayılı Kararın 4/a, 4/b ve 5 inci maddeleri Sırbistan - Karadağ menşeli her tür

lü malın ithalini veya bu tür malların üye ülkeler topraklarından şevkini ve bu nedenle üye 
ülkelerce Sırbistan-Karadağ'a herhangi bir para transferini yasaklamaktadır. 

Bu nedenle ileride ülkemizin uluslararası platformda istenmeyen bir durumla karşılaşma
ması için anılan firma ile kontrat yapılırken veya kefalet verilirken otobüslerin herhangi bir 
kısmının Sırbistan-Karadağ'dan ithal edilmemesi ve bu nedenle Sırbistan-Karadağ'a para transferi 
yapılmaması şartının konması yerinde olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Büyükşehir Belediyesi 
ESHOT Genel Müdürlüğü 8.10.1992 

Karar Tarihi : 8.10.1992 
Karar No. : 361 
Hahife No. : 1 

Makedonya Cumhuriyetinden İthal Edilecek Otobüsler Hakkında 
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 21.8.1992 tarih ve 05176 sayılı Kararı ile ESHOT Genel 

Müdürlügü'nce yurt dışından ithal edilecek olan 250 adet Solo otobüs ve yedek parçaları için 
ülkemizin, uluslararası platformda istenmeyen bir durumla karşılaşmaması açısından 11 Co-
tomvrı Otobüs Fabrikası A.Ş. (ihracatçısı EL Em DOO) ile kontrat yapılırken otobüslerin ve 
yedek parçalarının herhangi bir kısmının Sırbistan - Karadağ'dan ithal edilmeyeceği ve bu ne
denle Sırbistan - Karadağ para transferlerinin yapılmayacağı, tiler Bankası ve diğer bankalar
dan kefaletlerin bu şartlarla verilmesi Encümenimizce karar altına alınmıştır. 

Bu kararın Başkanlık Makamının onayına sunulmasına 
Karar verildi. 
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Genel Müdür Genel Müdür Muavini 
M. Erdül O. Sevinç 

Üye Üye 
1 E. Ay kıran A. Güzel 

Üye ' Muhasebe Müdürü 
H. Algül E Alçelik 

E.P.T. Müdürü Hukuk İşleri Müdürü 
C. Akıncı A. Moralıoğlu 

Ticaret Müdürü Encümen Muamelat Müdürü 
F. Ünver B. Gültekin 

Yüksel D. Çakmur 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

İller Bankası 
Genel Müdürlüğü 

Ikrz. ve Bank. Dairesi Başkanlığı 9.10.1992 
Krediler Şb. Müdürlüğü 

Dosya No. : 1118 
Sayısı : B.09.2.İBG.0.10.00.11 

Konu : Kafi Teminat Mektubu No. : 207213 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Nişantaşı Şubesi Müdürlüğüne 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ile Makedonya 11 Oktomvri Oto
büs Fab. A.Ş. (ihracatçısı EL-EM DOO) Üsküp Firması arasında aktedilen, 210 adet Solo Oto
büs ve yedek parçalarının satın alınması konusundaki sözleşme gereğince, EL-EM DOO 
TRGOVSKO PRETPRIJATLE Üsküp/Makedoriya tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ES
HOT Genel Müdürlüğüne (İdare) tesis edilen kredi ana para ve faizlerinin mezkûr idarece borç

lanılmasına ilişkin olarak EL-EM DOO TRGOVSKO PRETPRIJATLE EXDRT-IMPORT Üs-
küp/Makedonya tarafından muhatabı idare olmak üzere keşide edilecek ve bankamızca avali-
ze edilecek poliçeler tutarı olan 24 007 952 - USD arka sayfadaki ödeme tablosuna göre ilgi 
idare tarafından ödeneceği bankamızca garanti edildiğinden borçlu idarenin bu poliçelerden 
doğan taahhüdünü ilgili sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirilmesi 
ve mezkûr poliçe bedellerini vadelerinde transfer edilmek üzere bankanıza yatırmaması halin
de protesto çekmeye, hüküm ve adı geçen idarenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve borçlu 
idare ile bankanız arasında çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanunî netice
lerini nazarı itibare almaksızın, azamî yukarıda yazılı tutara kadar olmak üzere, her bir poliçe 
bedelinin vade tarihinde bankanız gişelerinde carî döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk 
Lirası karşılığını nakden ve tamamen ve talep tarihinde ödeyeceğimizi bankanın imza atmaya 
yetkili temsilcisi ye sorumlusu'sıfatıyla banka ad ve hesabına taahhüt beyan ederiz. 

İşbu mektup tutarında EL-EM DOO TRGOVSKO PRETPRIJATIE EXPORT-IMPORT 
Üsküp/Makedonya'ya idarece ödenen poliçeler tutarında düşüşler yapılacak olup bakiye tutar 
sıfırlandığı anda mektup hükümsüz hale gelecek ve bankamız sorumluluktan kurtulacaktır. 
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İşbu teminat mektubu, yukarıda zikredilen sözleşme tahtında idare tarafından kabul,ve 
bankamızca avalize edilmiş tüm poliçeler ödeninceye kadar geçerlidir. 

N o t : izmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünce bu garanti çerçevesinde 
ithal edilecek otobüs ve yedek parçaların tamamı veya herhangi bir kısmının Sırbistan-
Karadağ'dan ithal edilmemesi, Sırbistan Karadağ'a iş bu teminat mektubundan dolayı herhangi 
bir para transferi yapılmaması şartıyla teminat mektubumuz meri ve muteberdir. 

7. '-*- İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Ankara ve İzmir'de belediyelere ait ithal otobüs
lerin plakasız olarak trafiğe çıktıkları iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgi n'-
in yazılı cevabı (7/462) \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 

Uzun zamandan beri gerek Ankara, gerekse İzmir'de Büyükşehir Belediyelerince satın alınan 
ithal malı belediye otobüsleri plakasız olarak şehir içerisinde yolcu taşımaktadırlar. Bu trafikte 
tescil işlemleri yapılmamış ruhsatsız olarak ve karayolları trafik kanununa aykırı olarak ka-

• » 

nımca trafik sigortaları dahi olmayan bu araçlar hakkında ne gibi bir önlem alınması düşünül
mektedir. Plakasız ve ruhsatsız bu araçlar sadece Büyükşehir Belediyesince üzerlerine konan 
köşe numarası ile Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki özel bir protokole 
dayandırılarak sigorta yapılmakta ve bu sigortalama işlemi yasalara uygun değilse ne gibi bir 
tedbir almayı düşünüyorsunuz. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı • 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı • 30.11.1992 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-320115 

Şube : Top.Ol.(E) 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 12 Kasım 1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02 

-7/462-2777/13831 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Timur Demir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili olarak hazırla
nan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Ankara ve İzmir illeri Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca ithal edilen Belediye otobüs
lerinin kayıt ve tescil işlemlerine 20.11.1992 tarihinden itibaren başlanılmıştır. 

Sözkonusu illerin Emniyet Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediye başkanlıkları arasında 
bu araçların sigorta işlemleri ile ilgili herhangi bir özel protokol mevcut değildir. Yasada öngö
rüldüğü şekilde sigorta işlemleri yaptırılmaktadır. 

Arz ederim. .. < • 
İsmet Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
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8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hükümete geldikten bu yana yapılan icra
atlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı 
(7/494) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : SHP Genel Başkanı olarak muhalefette iken, ülkenin sorunlarına çözüm bildiğini
zi fakat çözümlerinizi ancak iktidara geldiğinizde açıklayacağınızı belirtmiştiniz. Hükümet ol
manızın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hâlâ SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
olarak hiçbir konuda çözüm ürettiğinizi duymadık. Acaba ürettiğiniz çözümleri biz mi farke-
demedik. Bu konuda yaptığınız açıklamaları, bulduğunuz çözümleri bildirebilir misiniz? 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 30.11.1992 
Sayı : 03.1/002/04769 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18.11.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/494-2887/14086 sayılı 

yazınız. 
tstanbul Milletvekili Adnan Kahveci tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner

gesi cevabının ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 
Erdal İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Sayın Adnan Kahveci İstanbul Milletvekili 
"SHP olarak muhalefetteyken, ülkenin sorunlarına yönelik çözümleri iktidara geldiğimizde 

açıklayacağımızı; Hükümet olmamızın üzerinden 1 yıl geçmesine karşın, hiçbir çözüm 
üretmediğimizi" belirterek, bulduğumuz çözümlerin bildirilmesini istediğiniz yazılı soru öner
genize ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Demokratik siyasî yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak nitelendirilen siyasî partilerin, va
roluş nedeni, belli ilke ve programları çerçevesi içinde halkın oyu ile ülke yönetimine seçilmek
tir. Her siyasî parti, bu amaca ulaşmak için ülke sorunlarına ilişkin bakış açılarını ve çözüm 
yollarını parti programlarında belirlemek durumundadır. Programda yer alan ilkeler, sorunla
ra bakış açıları ve çözüm yollarına ilişkin öneriler, siyasî partilerin, siyasal yelpaze içindeki 
yerini de belirleyici olmaktadır. 

Her siyasî parti gibi SHP de, bu aşamalardan geçerek siyasal yelpazede Sosyal Demokrat 
bir parti olarak yer almıştır. 

(1) Ek olarak gönderilen 11 adet kitap dosyasındadır. 
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Toplumumuzdaki insan, toprak, sermaye-emek, üretici-tüketici, birey-devlet, halk-yönetim 
ilişkilerini yeniden ve çağdaş uygarlığın gerektirdiği biçimde kurmayı amaç edinen SHP; gerek 
ülke sorunlarının belirlenmesi, gerekse çözüm yollarının oluşturulması konusunda düzenli araş
tırmalar yapan tek siyasî parti durumundadır. 

Bu bağlamda "SHP'nin Doğu ve Güneydoğu sorunlarına bakışı ve çözüm önerileri" bir 
siyasî parti olarak SHP'nin diğer partilerden, ileri görüşlülük, sorunların tespit ve çözümü, 
bunların bir raporla önceden kamuoyuna açıklaması bakımından farklı olduğunu açıkça orta
ya koymaktadır. 

Yine SHP; Anayasada yer alması gereken "Temel ilkeler önerisi", "Gelir dağılımı politi
kalarına ilişkin değerlendirme ve öneriler" "Çalışma yaşamı için öneriler", "Yönetimin yeni
den yapılanması ve yerel demokrasi", "Maliye ve vergi politikaları-değerlendirme ve öneriler", 
"Yeni eğitim düzeni değerlendirme ve öneriler", "Laik Cumhuriyet için değerlendirme ve öne
riler", "Körfez krizi ve SHP", çevre politikaları gibi sorunların kaynağını belirleyen, değerlen
dirmeleri içeren ve önerileri açık bir biçimde ortaya koyan, metinleri yetkili kurullarında kabul 
ederek kamuoyuna açıklayan tek siyasî kuruluştur. Bu konuda, diğer siyasî partilere de öncü
lük yaptığımızı belirtmek, herhalde abartılmış bir değerlendirme olmayacaktır. 

Bu bakımdan, soru önergesi gerçekleri yansıtmamaktadır. SHP tarafından üretilen çözüm 
yollarını içeren kitapçıklardan bazı örneklerini ekte sunuyorum. 

Hükümet olmamızın üzerinden bir yıl geçtiği halde çözüm üretmediğimiz düşüncesine karşı, 
koalisyon ortağı olarak hükümete katıldığımızı vurgulamakta yarar görmekteyim. Bu bakım
dan, yukarıda açıklanan biçimde bir siyasî partinin programına uygun olarak gerçekleştirilen 
saptamalar ve çözüm önerilerinin tümü ile gerçekleştirilmesi olanağı bulunmamaktadır. 

Buna karşın, DYP ile SHP arasında imzalanan koalisyon protokolü ve ilkeleri içeren ekle
ri ile iki siyasal partinin "uygulanabilirliği" konusunda anlaştıkları hedefler ve sorunların çö
züm yolları açıklanmıştır. Protokolü de ekte bilgilerinize sunuyorum. 

Koalisyon hükümetinin karşılaştığı sorunlar tablosu çözümü bulunan, ama zorluğu tartı
şılmaz olumsuzluklarla dolu olup; karşılıklı anlayış çerçevesi içinde, güçlükler teker teker aşıl
maya başlanmıştır. 

Temel yasalardaki değişiklikler konusunda karşılıklı görüşmelerle, koalisyon protokolüne 
uygun hedeflere ulaşılmakta; DYP ve SHP ortak çözümlere yönelik anlaşma zemininde bir 
araya gelmektedirler. 

Bu yöntem, aynı zamanda "Karşılıklı uzlaşma olarak nitelendirilen demokrasinin bir ge
reğidir. 

Aslında, DYP ve SHP arasındaki Koalisyon Protokolü, Türk siyasal tarihinde karşılıklı 
uzlaşmayı simgeleyen önemli örnek niteliğindedir. Bu bakımdan, Koalisyon Hükümetini oluş
turan iki siyasal partinin, Hükümet içinde iki başlı bir görüntü sergilemesi, birbiri ile uyuşma
yan çözüm yolları önermeleri beklenmemelidir. Ülkemizin siyasal geçmişinde bu tür hatalı uy
gulamalar sonucunda varılan noktalar ve ülke ile bireylerimizin çektiği sıkıntılar, kamuoyunca 
bilinmektedir. Çözüm yolları ortak sorumluluk duygusu içinde Hükümet tarafından birlikte 
üretilip, uygulamaya konulmaktadır. Böyle devam etmesinin de aynı zamanda Anayasanın 112 
nci maddesi uyarınca bir zorunluluk olduğu inancı içinde bulunduğumu belirtmek isterim. 

Saygılarımla. 
Erdal inönü 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının Madencilik Fonu Kredi Yö
netmeliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/12). 

S E Ç I 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız öde
meler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/16) 

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — 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) 

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11.— İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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

14. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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

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

17. _ Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 
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22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

23. —Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
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) 

26. — Ankara »Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/11) 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının' temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

31.—Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların .ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü rriaddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

36. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

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

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. —- Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

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

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

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

49. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
mimde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların Öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,.içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

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

52. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 
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53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

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

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

56. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

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

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ıri İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

61. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

62. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 
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63. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

H 
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1. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi veTicaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) • 

4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) ' 

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

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

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

*8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı ma
halleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/132) 

*9. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

*12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Ka
rayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/142) . • * 

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

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

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

17.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

9 
( &) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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18. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

*19. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolları
nın yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/153) 

*20. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip ve
rilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

21. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

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

*23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

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

*25. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tü
tün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

26. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

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

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

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

31.— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

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

34. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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35.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

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

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

38. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

39. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

40. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

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

42. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209) 

*43. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

" 44. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

46. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

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

48. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

50. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 
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*51.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

52. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eskişe
hir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

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

54 Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

55. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiş
tirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/223) 

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

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

58. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

59. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/227) 

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

61. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

63. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*64. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

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

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

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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68. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.Î. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

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

70. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

71. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

74. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

75. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

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

77. —• Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

78. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

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

80. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

81. -— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

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



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

84. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

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

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

87. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

88. —-• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) ' 

89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

90. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'mn zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

91. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

93.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'riın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

94. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

95. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

96. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

97. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

99. ~ Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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100. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum îli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

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

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

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

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

105. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

106. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 

107. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

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

109. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fala 
Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

110. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

111. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

112. — İstanbul 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) 

113. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

114. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

115. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'lerin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286) 

15 
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116. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

117. —- Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

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

119. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

120. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) • , 

121. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

124. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

125. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sanerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

128. — Sivas Milletvekili Abdüİlatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

129. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

130. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

131. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

—.— 16 — — i — , — 
(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 
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132. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

133. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

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

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

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

137. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

138. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311 j 

139. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

140. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

141. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

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

143. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

144. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

145. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

146. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

147. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

— _ - E D — 
33 ÜNCÜ BİRLEŞ 
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148.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

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

150. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

151. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

153. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

154. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

156. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

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

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

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

160. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

161. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

162. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

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

18 
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164. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
" edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

165. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

166. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından âözlü soru önergesi (6/342) 

167. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa tünde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

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

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

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

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

175. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

177.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

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

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

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

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



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

183. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

184. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

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

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

187. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

188. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

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

190. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişldn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

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

195. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

196. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

197. _ İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

20 
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ı 198. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

199. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

200. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

201. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

202. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

203.—Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

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

205. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

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

207. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

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

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

210. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

211. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

212. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

213. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmazhn, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

214. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 
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215. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

216. —Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

217.— Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

218. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

219. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

220. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

221. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

222. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

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

224. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) , 

225. —r Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

226. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

227. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin.Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

228. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

229. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

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

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

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

233. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

234. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

— ö - — — • • " 
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235. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

236. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/524) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

238. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

239. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

240. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

241. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) , 

242. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

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

244. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. *nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

245. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

246. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

247. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

248. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

249. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

250. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

251. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

252. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 
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253. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

254. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

255. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

256. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

257. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

258. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

259. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

260. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

261. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

262. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

263. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

264. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt ilinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

265. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

266. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

267. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

268. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

269. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

270. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

271. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442^ 

~ 2 4 İ — • • — • : — . — ; • . . •. — 
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272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 EylüM992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik işletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

273. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

274. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

276. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

277. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

278. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami SosyaPın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

279. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

280. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

281. — Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, 28.9.1992 günü Muş İli Kızlıağaç Bölgesi Eralan 
Köyünde öldürüldüğü iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

282. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

283. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

284. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

285. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim, yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakantndan sözlü soru önergesi (6/451) 

286. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

287. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 
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-288. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

289. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

290. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

291.— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru Önergesi (6/458) 

292. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın tünde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

293. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

294. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

296. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

297. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

298. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

299. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

300. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

301. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

• 302. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

303. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

304. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım ~> 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

305. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

306. — Bolu Milletvekili Abbas Înceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

307. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

26 
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308. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

309. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

310. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

311. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

312. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

313. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı-
. nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

314. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

315. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

316. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

317. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

318. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

319. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

320. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

321. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

323. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

324. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 
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325. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

326. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 
'.' 327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete

de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu DemirePi izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

329. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

330. -— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

331. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

332. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

333. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

334. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

335. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

336. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

337. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

338. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

339. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

340. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

341. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü,soru önergesi (6/510) 

342. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

343. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 
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344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

345. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

^ 346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) • ' 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

350. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

353. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

354. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

356. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

357. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

358. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.İ992; 
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 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (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 Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 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 i 6.7.1992) 

7.— ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8, — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 9. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

10. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

11. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannt ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 
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12. — 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 : 15.6.1992) 

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

14. — 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) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. •— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir 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). 

18. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili trfan 
Gürpınar'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-26 ncı Maddesinin Değiştirilme
si, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile tzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/370, 1/378, 2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma ta
rihi : 2.7.1992) 

19. — 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) 
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20. — 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 Bîr Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

21. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984.Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 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 22. — 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 23. — 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 raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 24. —- 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) 

25. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

26. — 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 27. — 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 28. — 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 29. — 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) 

30. —- 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) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

_ "32i ____ . _ _ :—: : -



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

31. — ihraç 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) 

32. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına 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) 

33. — 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 (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

34. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı ; 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

35. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

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

37. — 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) 

3 8. — 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 39. — 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 tarilıi : 25.5.1992) 

X 40. — 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 41. — 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) 

42. — 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) 
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43. — 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 25.12.1985 
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) 

X 44. •— 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 45. — 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) 

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

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 48. — Bir Avrupa Farmakopesî 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) 

49. — 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) 

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

51.— 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 52. — 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) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-, 
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
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X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği 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 55. — 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 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür; Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

59. — 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) 

60. — 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) 

61. — 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) 

62. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 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) 

63. — 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) 

64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 

tflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve tflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (Sf Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

67. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma tdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma tdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 68. —r 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

70. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, tyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışiçîeri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı: 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

80. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 81. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 82. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 83. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

85. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

86. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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89. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

90. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunmave Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

91. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. _ Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. _ Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

95. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

96. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

97. _ Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı, 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

99. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

100. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

101. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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102. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tnrilıi : 6.11.1992) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

105. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Saüş Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 106. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

109. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 
3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




