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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 175,184 
1. — Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönü

şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/963) 175:176 

2. — İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşü
ne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/964) 176 

3. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönü
şüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/965) 176 

4. —Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/966) 176 

5. —Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan 
Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet 
Batallı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/967) 177 

6. — İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet 
Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/968) 177 

7. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/969) 177 

8. — İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/970) 177:178 

9. —Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/971) 178 

ı 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Tunus Dostluk Grubu ku
rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/972) 184:185 

11. — Viyana'da yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Kon
feransına Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in başkanlığında, Hükümeti temsilen 
katılacak heyete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/973) \ 185 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 178 

1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük 
ve terör olayları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 178:180 
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2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin 
Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/30) 180:181 

3. — Bitlis Milletvekili Kamran inan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Mil
letvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs 
müzakereleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 181:182 

4. — İstanbul Milletvekili Eğin Güner ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, istanbul Milletvekili Ercan karakaş, Kocaeli 
Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Av
rupa'da ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 182:183 

5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl ka
rayolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/33) 183:184 

V. — ÖNERİLER 185 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 185 

1. — (9/20) esas numaralı Meclis soruşturması, (8/32) ve (8/31) esas nu
maralı genel görüşme önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme gün ve çalışma 
süresi ile 8.6.1993 Salı ve 9.6.1993 Çarşamba günkü birleşimlerde sözlü sorula
rın görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 185:186 

VI. — SEÇİMLER 186 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 186 

1. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 186 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 187 

A) ÖNGÖRÜŞMELER ' . ' 187 
1. — istanbul Milletvekili Engin Güner ile Siyasî Parti Grup Başkanvekil

leri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Ka
lemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, istanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Ko
caeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşı-

< nın, Avrupa'da ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 187:207 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 208 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 208 
1. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, istanbul Taşdelen Vakıf menba 

suyunun ihalesiz olarak SU-DA A.Ş'ne satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/1130) 208:210 
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2. —Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, yurt dışında hizmet gören din 
görevlilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı 
(7/1133) 211:212 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ramazan orucunun başlaması ve 
Bayram gününün tespitindeki ihtilaflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet * 
Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/1139) 212:214 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Iğdır-Aralık ilçesi Hasanhan 
köyünün DSİ tarafından istimlak edilen arazilerin tezyid-i bedellerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazı
lı cevabı (7/1161) 215:216 

5.—Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'm, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Ekin
ciler köyünden bir vatandaşın silahlı bir grup tarafından evinden alındıktan sonra 
ölü bulunmasına ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/1164) 216:217 

6.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk HES'nın ulusal elek
trik sistemine bağlanması amacıyla kapasitör merkezleri inşası için TEK tara
fından ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Ekrsin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/Ü69) 217:223 

7. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Sarıoğlan projesine ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/1174) , 223:224 

8. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak'ın Güçlükonak İlçesine bağlı 
Ormaniçi Köyünde meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve tçişleri Bakam İs
met Sezgin'in yazılı cevabı (7/1175) 224:227 

9.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-PazaryeVi Günyurdu baraj 
projesine ayrılan ödenekte indirime gidildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı,cevabı (7/1199) 227:228 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Dumlupınar Üniversitesi İkti
sadî ve Ticarî İlimler Fakültesinin ne zaman eğitime başlayacağına ilişkin Baş- ( 

bakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'm yazılı cevabı (7/1200) 228 
11. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, TMO'nin buğday satışları iha

lesinde devletin zarara uğratıldığı iddialarına ilşikin sorusu ve Tarım ve Köyişle-
ri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1201) , 228:230 

12.— İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi ta
rafından ithal edilen otobüslerin ithal fonlarının ödenip ödenmediğine ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/1217) 230 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Adıyaman-Gerger ve çev
re karayollarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracı
başı'nın yazılı cevabı (7/1219) 231:232 

14. _ Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1992-1993 yılı Ege Ekici Tütün 
Piyasasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı ce
vabı (7/1222) 232:234 
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15. -— Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu'nun, Ağcaşar Barajı projesi
ne ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı 
cevabı (7/1227) 234:235 

16. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bergama'da altın madeni sondaj 
çalışmaları yapan yabana bir firmanın çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin so
rusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/1235) 235:239 

17. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır ili Dicle İlçesi 
Kelekçi Köyünün güvenlik kuvvetlerince boşaltıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1236) - 239:241 

18. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, TEK Batı Anadolu İşletme Grup 
Müdürlüğünce yapılan bir imtihana ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/1246) 241:243 

19. — İstanbul Milletvekili Hasan Hüsamettin Özkan'ın, Ankara Büyük-
şehir Belediyesince SHP'ye genel merkez binası tahsis edildiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/1249) 243:244 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 
8 Haziran 1993 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.30'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Cengiz Üretmen 
tstanbul . Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

; ;—_ 0 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
7 . 6 . 1993 Pazartesi 

Genel Görüme Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve terör olayları 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/29) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1993) 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorunu
na ilişkin tutumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1993) 

3. — Bitlis Milletvekili Kamran İnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, 
Birleşmiş Milletlerde cerayan eden Kıbrıs müzakereleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1993) 

4. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli Bayburt Milletvekili Ül
kü Güney, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Mil
letvekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Avrupa'da ve özellikle Almanyada yaşayan Türk vatan
daşlarının güvenliği konusunda Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1993) 

5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl karayolunda mey
dana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/33) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1993) 
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8 . 6 . 1993 Sah 

Tasanlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 

Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/546) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.5.1993) . 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistajı Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/547) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1993) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında De
nizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/548) (Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1993) 

4. — Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun Yetmişinci Yılında ve Bunu Takip Eden Her 
On Yılda Bir özel Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/549) (İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1993) 

5. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/550) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1993) 

6. — 3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/551) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.5.1993) 

Teklifler 

1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 38 Arkadaşının Yurt Dışında Bulunan 
Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değer
lendirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/715) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.5.1993) 

2. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Kanununun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/716) 

,(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1993) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabibleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/717) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1993) 

4. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/718) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1993) 

5. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 15 Arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Personel Rejiminin Düzenlenmesiyle İlgili 399 Sayılı Kanun Hükmünde Karurnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/719) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.5.1993) 
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6. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 2 Arkadaşının, 22.6.1978 Tarihli ve 2155 Sayılı 
Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi (2/720) (Tarım Orman ve KövişIerİ ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.5.1993) 

7. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, İş Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/721) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 26.5.1993) 

8. T - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/722) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.5.1993) 

9. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, İmar Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif (2/723) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1993) 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Gümrük Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/724) (Plan ve Bütçe Komisyonuna),(Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.5.1993) 

11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Veraset ve intikal Vergisi Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/725) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1993) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, İş Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/726) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi ; 26.5.1993) 

13. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Nevşehir İline Bağlı Hacıbektaş İlçesinin Kır
şehir İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/727) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.5.1993) 

14. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu
nun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/728) (Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1993) 

15. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 2945 Sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi (2/729) (Anayasa ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 26.5.1993) 

Tezkereler 
1. — Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün İ992 Mali Yılı Bilançosu, Gelir ve Gider 

Kati Hesabı ile Faaliyet Raporunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/961) (Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1993) 

2. — Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün 1992 Malî Yılı Bilançosu Gelir ve 
Gider Hesabı ile Faaliyet Raporunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/962) (Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1993) 

Rapor 
1. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Karedeniz Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/534) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 8.6.1993) (GÜNDEMDE) 
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BİRlNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvcldli Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), AH Günaydın (Konya) 
l 

, 6 , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın Milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Hükümetçe ilan edilen hububat taban fi

yatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
cevabı , 

BAŞKAN — Gündem.dışı söz istemleri vardır. 
Birinci sırada, 1993 yılı için ilan edilen hububat fiyatlarıyla ilgili olarak, Kırşehir Millet

vekili Sayın Coşkun Gökalp'e söz veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısa bir süre önce 

Bingöl E-5 karayolunda meydana gelen şiddet olaylarında hayatlarını yitiren 33 erimize ve sivil 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ulusumuza buradan bir kez daha başsağ
lığı diliyorum. Ayrıca, geçmiş Kurban Bayramımızın hepinize kutlu olmasını diliyor ve sözleri
me başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 15.5.1993 tarihinde 1993 yılı hububat fiyatları ilan edildi. 
İlan edilen bu fiyatlara göre, 1992 yılında 1 225 lira olan beyaz sert buğdayın fiyatı 1 950 liraya, 
1 150 lira olan beyaz yarı sert buğdayın fiyatı ise 1 800 liraya çıkarılmış; böylece, buğday fiyat
larına yüzde 56 civarında bir zam yapılmıştır. Daha önceki yıllarda, yani 1991 ve 1992 yılların
da da hububat fiyatlarına yaklaşık olarak yüzde 53 ila yüzde 55 oranında zam yapılmıştır, tki 
seneden beri, tespit edilen buğday fiyatları, enflasyonun üstünde değil, bilakis altındadır. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Halk çok memnun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Halkın memnun olup olmadığını önümüzdeki seçim

lerde hep birlikte göreceğiz. Keşke halk memnun olsa da, ben de bu kürsüden "halka memnun 
oldu" diyebilsem. Arkadaşlarım köye, kasabaya gidemez olmuşlar; ama burada halkın mem
nunluğunu ifade ediyorlar! Gidiniz Anadolu'nun köylerine de, halkın memnun olup olmadı
ğını onlara sorunuz, bana değil. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, resmî rakamlara göre enflasyon, 1991 ve 1992 yıllarında yüzde 70'lerde 
seyretmiştir; ama, 1992 ve 1993 yıllarında ilan edilen taban fiyatlarındaki artışlar, enflasyonun 
üstünde değil, altındadır. 

Bakınız, hububat üretmek için kullanılan girdilerin fiyatlarındaki artışlar nasıl olmuştur. 
AN gübresi, yani bahar gübresini, çiftçi olan arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Bu Hükümet, 
1992 yılının dokuzuncu ayının sonuna doğru, kilogramı 625 lira olan AN gübresinin fiyatını 
1 343 liraya çıkarak, yüzde 113 zam yapmıştır. Yine bu Hükümet,' aynı tarihte, DAP gübresinin 
kilogram fiyatını 770 liradan 1 750 liraya çıkararak, yüzde 27 oranında zam yapmıştır. Bundan 
memnun olan var mı?.. • 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Yüzde 127; düzelt... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Evet, yüzde 127. 
Değerli arkadaşlarım, tarımda kullanılan ot ilaçlarının fiyatlarına bakalım : 1992 yılında 

500 bin lira civarında satılan bir teneke ot ilacının fiyatı, 1993 yılında 850 bin liraya çıkarılmış
tır; bu fiyattan yüzde 12 Katma Değer Vergisi de hariçtir. 

Motorin fiyatlarına gelince : Bu Hükümet idareyi devraldığında akaryakıtın litresi 2 300 
liraydı, şu anda 4 800 lira civarına tırmanmıştır; yani, yüzde 100'ün üzerinde zam yapılmıştır. 

Yine bu Hükümet idareyi devraldığında, 1 teneke karter yağının fiyatı yaklaşık 70 bin li
raydı; gidiniz, sorunuz Petrol Ofisi bayilerinden ve diğer bayilerden, aynı teneke yağın fiyatı 
bugün 350 bin liradır; yani, yaklaşık yüzde 500 oranında zam yapılmıştır. Bu mudur çiftçinin 
yanında olmak bu mudur köylünün yanında olmak?.. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli, arkadaşlarım, şimdiye değin, hububat fiyatları, bir yıl öncesinin tohumluk fiyat
larına eşdeğer düzeyde tespit edilirdi. 1992 yılının tohumluk fiyatları ise, yaklaşık 2 100 - 2 
200 lira arasındaydı. Buna, yüzde 6'da Katma Değer Vergisi ilave edilerek hububat fiyatlarının 
ilan edilmesi gerekirdi; ama, bu sene nasıl ilan edildi? Gördüğünüz gibi.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

BAŞKAN — 3 dakika daha veriyorum; devam buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Efendim, 20 milyon insanı, 20 milyon çiftçimizi ilgi

lendiren bir konu üzerinde duruyorum. Sayın başkan, müsamahanızı istismar etmeyeceğim; 
ama, lütfen sözümü kesmeyin. Sizden biraz zaman isteyeceğim; bunu, benden esirgemeyin lüt
fen. Hükümete de burada yol göstereceğim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız beyler, şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi, birinci sınıf buğdayı 1 733 liraya satıyor; 
artı, 190 lira manipülasyon ücreti, yani yükleme ücreti, yüzde 6 da Katma Değer Vergisi alıyor. 
Böylelikle, Toprak Mahsûlleri Ofisi, 2 050 lira ile 2 070 lira arasında, peşin fiyata, tüccara ve 
fırıncıya hububat satmaktadır. Bu sene ilan edilen fiyatlar 1 800 lira civarındadır. Bu sene, Hü
kümetin öyle bir azizliğine uğramıştır ki çiftçilerimiz; bu insanlardan, yüzde 4 stopaj, buna 
ilaveten -her nereden çıktıysa, gökten zembille mi indi bilmiyorum bu ferman- yüzde 3'de Bağ-
Kur primi kesilecek ve buna yüzde l'de hamaliye ilave edilecek. Böylelikle, çiftçinin Ofise ver
miş olduğu hububatın karşılığının yüzde 10'u kaynağında kesilmiş olacaktır. Böylece, geçen 
sene 1 250 liraya buğday satan çiftçi, bu sene 1 500 lira civarında satabilecektir buğdayını. 

Ben buradan soruyorum : "Benim çiftçim, benim köylüm, benim esnafım, benim dulum" 
diyenler nerede?.. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Gitti, gitti; yukarı gitti!.. 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Gittiler, kendileri gittiler; ama, burada enkazları kal
dı!.. (DYP sıralarından gürültüler) 

, Çiftçiler hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, traktörüne mazot, tarlasına gübre bu
lamazken, Hükümet koltuk kavgasına düşmüş, koltuk!.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Seni mazota, gübreye boğarız! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Hazinenin parasını kendi yakınlarına peşkeş çekme

nin mutluluğunu yaşamaktadır. Sayın Muhtar Mahramlı, biliyorsun bunları. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Biliyorum da, sana inanamıyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Çiftçiye, bu Hükümet döneminde ve bu Hükümet dö

neminden de önce ihanet edilmiştir -açıkça söylüyorum- ihanet!.. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye, gelir dağılımı bakımından dünyanın 170 ülkesi arasında 

sondan sekizincidir. Nüfusun yüzde 20'si, millî gelirin yüzde 55'ini almaktadır; aşağıdaki yüz
de 20 ise, pastanın sadece yüzde 5'ini almaktadır. Bu bozukluk, toplumsal barışı tehdit eder. 
Soruyorum sizlere : Bu bozuk gelir dağılımından rahatsız olmamak mümkün müdür? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) —• tşte, ülkemizin birinci sorunu budur. Bu sorunu çöz

mek, Yüce Parlamentoya düşmektedir. 
Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkanım, hoşgörünüze sığınıyorum. 
Burada DYP'nin seçim bildirgesini bir kez daha okuyorum; bakınız ne diyordu : "Tarım 

ürünlerinden kesilen stopaj kaldırılacaktır. Tarım girdilerinden Katma Değer Vergisi alınmaya
caktır." Bırakınız tarım girdilerinden Katma Değer Vergisi alınmamasını, yüzde 4'lük bir vergi 
daha getirdiniz. Bunu nasıl savunacaksınız 20 milyon insana karşı. Bunun sorumluluğu sizdedir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin 

Cevheri... 
Buyurun Sayın Cevheri. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gö
kalp arkadaşımızı, ifade ettikleri gibi, 15 Mayısta ilan edilen yeni hububat alım fiyatlarıyla 
ilgili ilk şikâyetçi olarak burada dinledik; bunu samimiyetle ifade ediyorum. Türkiye'nin 30 
milyon çiftçisi var, bunların kuruluşu var, teşkilatı var, odası var -şu ölçüde çalışıyor, bu ölçü
de çalışıyor- bunlardan, herhangi bir şikâyet almadık. İlk şikâyeti almış olmaktan, tabiatıyla 
mutlu olduğumu söylemek mümkün değildir; ama, hiç olmazsa bir cevap arz etme imkânını 
bize sağladığı için de teşekkür ederiz kendilerine. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Gökalp'in hesaplarında büyük yanlışlıklar var. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burada, hepsi burada. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Hayır, em

salleri... 
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Ben Yüce Heyete hitap edeceğim izninizle. DAP dediğiniz diamonyum fosfat için "bugün 
1 750 lira" dediniz. Buğday ise, 1 900 lira... Kaldı ki, Kırşehir'in buğdayı alıma girdiği zaman, 
Temmuzun 15'inden sonra sizin o buğdayınız 2 bin lira olacak, ağustosta 2 100 lira olacak, 
eylülde 2 200 lira olacak, ekimde 2 300 lira olacak. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hep "cek cak!.." Cek cak yok!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Şimdi 1 750 

liralık DAP gübresini, 1 900 liraya buğday satarak alıyorsunuz. DAP gübresi, biz deraldığımız 
zaman -yani "devraldığımız" derken, değerli arkadaşlarımdan özür dilerim; bir mukayese mec
buriyetinde bıraktığı için söylüyorum- 770 lirayken, buğday 700 liraydı. Eğer, burada, hiç ol
mazsa bu hesapları yapmış olarak konuşulursa, faydalı olur diye düşünüyorum. 

ALİ ER (İçel) — öbür gübrelerden de misal var; sadece DAP'ı misal verme. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Daha bütçe

ye çok var Ali Bey!.. 
Çakır arpa 1 550, beyaz arpa 1 650, buğday 1 900 liradan başlıyor 2 300 liraya kadar gidi

yor; yani, sert buğdaylar... Dediğim gibi, bundan, şimdiye kadar hiçbir kişi şikâyetçi olmadı. 
Yine bizim devraldığımız noktada -özür dileyerek söylüyorum- motorin 1 600 lira iken, 

buğday 700 lira idi; 2,5-3 kilo buğday satmanız gerekiyordu 1 litre motorini almak için; bugün 
aldığınız zaman, partiler yine ondan aşağıdadır. Yine de belki istediğimiz kadar düzeltememi-
şizdir ama hiç olmazsa devraldığımızdan bir nokta ileriye, bir miktar ileriye götürdüğümüzü 
de, insaf ve vicdan sahibi olan -başta köylü ve çiftçimiz olmak üzere- herkes kabul etmektedir. 
Onun için, "benim köylüm, benim çiftçim" diyeni sordunuz; "benim köylüm, benim çiftçim" 
diyen, oylarınızla Çankaya'da; biz de burada huzurunuzdayız. 

FARUK SAYDAM (Manisa)— Tütüncüler hâlâ para bekliyor... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bu hesapları 

olduğu gibi, bütün hesapları da daima arz etmeye amade olduğumuzu arz eder; saygılarımı 
sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2, — Çorum Milletvekili Muharrem Şcmsek'in, son günlerde artan bölücülük ve terör olay
larına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, son günlerde iyice azgınlaşan 
bölücülük ve terör olayları konusunda, Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'e söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; uzun bir süredir ülkemizin gündeminde önemli bir yer işgal eden, son olarak Bin
göl katliamıyla da Türk Milletinin büyük infialine sebep olan bölücülük ve terör olayları ko
nusunu bir kere daha gündeme getirmek, bu konudaki endişe ve görüşlerimizi ortaya koymak, 
ilgililerin dikkatini çekmek, onları uyarmak üzere söz aldım. Sayın Başkana ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki bölücülük ve terör olayları, çok yönlü değerlendirilme-
I ' • • • 

si gereken bir meseledir. Türkiye, fikir boyutu olan, silahlı eylemler boyutu olan; ekonomik, 
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kültürel ve dış boyutu olan; Türkiye'nin devlet varlığına, birliğine, vatan bütünlüğüne kaste
den bir felaketle karşı karşıyadır. Türkiye, adı konmamış bir savaşla karşı karşıya bulunmakta
dır. Bugün ülkemizin en mühim meselesi, millî birlik ve beraberliğin sağlanması, bölücülük 
ve terör olaylarının önlenmesi meselesidir. Diğer bütün mühim meseleler bundan sonra gel
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, tarihimizde Türk Devletinin karşılaştığı felaketleri üç grupta top
lamak mümkündür : Bunlar, devlete karşı ayaklanma ve iç isyanlar, ülke yöneticileri arasında-
Jd iktidar mücedeleleri ve düşman milletlerin saldırı ve istilasına uğramak şeklinde özetlenebilir. 

Milletimiz, geçmişte, sağduyusu sayesinde bu felaketleri kolayca bertaraf etmiştir; ancak, 
Türk Milletinin tarihinde yeni karşılaştığı ve bugün sıkıntılarını yaşadığımız felaket, yani bölü
cülük ve terör felaketi, mahiyet bakımından tarihte karşılaşılan felaketlerden farklı, ideolojik 
karakterli bir tehlikedir. Bu ideolojik karakterli felaketin hedefi, Türk Devletini yıkmak, Türk 
vatanını parçalamak, Türk Milletini bölmek ve ortadan kaldırmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek 
için kullandığı strateji de, bölücülüktür; etnik bölücülük, dinî bölücülük, bölge bölücülüğü, 
her safhada bölücülüktür. 

Bugün bir yöremizde yaşayan insanlarımızı ye ülke.meselelerimizi istismar ediyorlar. Bu 
belanın kökü kazınınca, yani bugünkü materyal ortadan kaldınlınca başka bir saldırı türüyle 
karşımıza çıkılacak; Türk Devletine yapılan saldın durmayacak, millet ve devletimizin gücü 
oranında artacak veya azalacaktır. 

Bugün Türkiye'nin önüne yeni ve altın bir fırsat çıkmıştır. Bağımsızlığını yeni elde etmiş 
Türk cumhuriyetleriyle olan yakınlığımız, tslam dünyasına olan tarihî ve kültürel yaklaşımı
mız, bugün petrol değerindeki su kaynaklanmız, tarihî, coğrafî ve kültürel zenginliklerimiz, 
daha birçok avantajlarımız, Türkiye'ye olan düşmanlıkları artırmaktadır. Türkiye'nin yeni dünya 
düzeni içinde yeni bir süper güç merkezi olması istenmemektedir. Belli ölçüde terbiye edilmek 
suretiyle, Batı'nın yıllardır rüyasını gördüğü Şark meselesi ve Sevr planı uygulanmak istenmek
tedir. Yapabilir iseler, Türkiye'yi parçalamak, yok etmek istemektedirler. Ermenistan'ın Azer
baycan'a saldırılmasının arkasındaki sebep de Kıbrıs meselesinde karşımızdaki dayatmaların 
arkasındaki sebep de PKK çetesinin ve katliamlarının arkasındaki sebep de Bosna-Hersek'te 
Sırpların yürüttüğü zulmün arkasındaki sebep de aynıdır. 

Türkiye'nin idaresinde bulunan heyetler, bu konuda, bugünkü heyetin yaptığı gibi, zaman 
zaman çok ciddî yanlışlar yapmıştır. Karşılaşılan bu felaketle ilgili teşhis yanlışlıklan/zaman 
zaman tehlikeyi hefife almalar, "üçbuçuk çapulcunun son çırpınışları" gibi ifadelerle, devleti 
tedbirsiz bırakma, zaman zaman da tehlikeyle ilgili hedef şaşırtmalar ve tehlikeyi gizlemelerde 
devletimiz oyalanmış ve devletin caydırıcı gücü kullanılmamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — 3 dakika daha veriyorum Sayın Şemsek; devam edin. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Yanlış işler yapılmış, daha az zayiatla önlenebile

cek bu felaketin verdirdiği zayiat artmış ve bugünlere gelinmiştir. 
"Bu olaylar, ekonomik sebeplerden dolayı oluyor. Kürt realitesi tanınırsa, bu olaylar du

rur. Türkiye, 27 etnik gruptan meydana gelmiştir; bunlara kültürel kimlikleri verilirse, her şey 
hallolur. Siz korkmayın, üniter devlet anlayışından, Bayraktan vazgeçmeyiz" demekle hiç kimse, 
hiç kimseyi aldatamaz. Gerçek hiç de ifade edilenler gibi değildir; ortada ciddî bir tehlike var
dır. Bugün Türkiye'de, Türk kimliğinden başka bir kimlik yoktur, farklı bir dil veya diller 
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var gibi gösterilse de, ayrı bir soy yoktur, ayrı bir kimlik ve ayrı bir millet yoktur. Eğer bunları 
var kabul ediyorsanız, sizin de tanıdığınız gibi, "hayır, biz farklı bir kimlik ve milletiz, o halde 
ayrı devlet isteriz" diyenlere kendi devletini kurdurmak zorunda kalırsınız, buna razı olmaya 
mecbur olursunuz ve böylece, ülkeyi ve memleketi böler, kendinizle beraber memleketi de fela
kete götürürsünüz. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücülük ve terör ko
nusunda, ilmî ve millî bir plan hazırlayıp ortaya koyamamıştır. Tedbir diye uygulamaya konu
lanların hepsi, teröre prim ve destek olmuştur. 2932 sayılı Kanun meselesi, Pişmanlık Yasası 
meselesi, Kürt kimliği vesaire yutturmacası, bölge valiliği-uygulaması, Kuzey Irak'taki ayrılık
çı grupların liderleriyle görüşmeler, devlet bürokrasisindeki yanlış kadrolaşma ve benzeri gibi 
bütün yapılanlar, bölücülük ve terör merkezlerinin dediği, istediği ve arzu ettiği şekilde yapıl
mıştır; âdeta, birileri söylemiş, birileri yazmış, birileri de yapmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti, bölücü
lük ve terör olaylarıyla yaşamaya mecbur ve mahkûm değildir; millet olarak, bu belanın kökü
nü kazıyacak güçte ve tecrübedeyiz. Acnak, mevcut iktidar, bu konuda, kendine çekidüzen ver
mek, anlayışını değiştirmek, yanlışlarını düzeltmek zorundadır. 

Af, yeni ve mühim bir yanlıştır. "Dağdaki masum insanlar için" deniliyor. Hükümetin 
sayın yetkililerine soruyorum : 

1. Bu, dağdaki "masum" denilen insanların masum olduğunun ölçüsü nedir? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şemsek, 2 dakika daha veriyorum ve tamamlamanızı rica ediyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Hemen tamamlıyorum efendim.. 
2. Masum insan dağda ne geziyor? 
3. Eğer gerçekten bunlar masumsa, suçsuzsa, affa ne lüzum var? 
Bu soruların cevapları bütün vatandaşlarımız, Hükümet yetkililerinden bekliyor. 
İkinci olarak da, Sayın Hükümet, böyle bir af kararı vermeye hukukan da yetkili değildir; 

Anayasamız buna manidir, mevcut mevzuatımız buna manidir. Yüce Meclisin önünden aldı-
kaçtı misali kararnamelerle, bölücüleri ve teröristleri affedenler, bölücüleri ve teröristleri ma
sum gösterenler, bunun hesabını millete vermeye mecbur kalacaklardır. 

Bu işi, mevcut Hükümet önlemek zorundadır. Eğer, mevcut Hükümet, "bu işi biz 
önleyemiyoruz" noktasına gelmişse, biz, bu işi önlemeye, Türkiye'yi bu beladan kurtarmaya 
talibiz; Heyetinizden istediğimiz, sadece, dışarıdan bize güvenoyu vermeniz ve destek olmanızdır. 

Sayın milletvekilleri, Kuzey Irak'taki ve Azerbaycan'ın Laçin bölgesindeki gelişmelere de 
dikkat etmek lazımdır. 

Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulması sonucunu doğuracak girişimler son 
günlerde hızlanmıştır. 

Laçin Ermenilerce işgal edildikten sonra, orada bir Kürt devleti kurulduğuna dair bilgiler 
basına da intikal etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Laçin'de kurulduğu iddia edi
len Kürt devletiyle ilgili izlenecek politikanın ne olduğunu, kamuoyu merak etmektedir. 

Teröre destek verdiği açık olan Çekiç-Güç meselesi, aynı şekilde, yeniden gözden geçiril
melidir. 

Devletin içine sızmış olan terör çeteleriyle ilgili tedbirler alınmalıdır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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* MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Sayın Başkan, bir dakika lütfederseniz, tamam
lıyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
Buyurun efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu işin önlenebilmesi için tek

lifimiz şudur : Bu işin, bugüne kadarki güvenlik tedbirleriyle ve uygulamalarla önlenemediği 
anlaşılmıştır. 

ZİYA HALİS (Sivas) — Ne öneriyorsun? 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Hükümetimiz, derhal 100 bin kişilik yeni bir gü

venlik teşkilatı kurulmasıyla ilgili kanunu çıkararak, terör belasını önleyecek şekilde bu 100 
bin kişinin eğitilmesini sağlayarak, onları silahlarla ve modern araçlarla donatarak, Türkiye 
içinde ve dışındaki merkezlerini de içine alacak şekilde, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, 
askerî ve idarî tedbirleri de içinde bulunduracak şekilde ilmî bir planı ortaya koyarak, bu bela
nın kökünü kazıma yönünde kararlı bir şekilde ortaya çıkmalı ve bunu bir an önce önlemeli
dir. Bu konuyla ilgili teferruatlı bilgi almayı arzu edenler olursa, meseleyi her zeminde tartışır, 
bilgi arz ederiz. 

Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. ç 

3. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, besicilik ve hayvan yetiştiriciliği sektörü
nün içinde bulunduğu sıkıntalara ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevherinin cevabı 

BAŞKAN — Besiciliğin ve hayvan yetiştiriciliğinin içinde bulunduğu sıkıntılar ve bu sek
töre sıfır faizli kredi uygulaması konusunda gündem dışı son konuşmayı yapması için, Konya 
Milletvekili Sayın Ahmet Remzi Hatip'e söz veriyorum. v ' 

Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlarken ve hepinizin geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ederken, gerek Almanya'da 
gerekse Doğu Anadolu'da yaşamış olan ve tasvibi mümkün olmayan hadiselerde hayatını kay
beden vatandaşlarımız dolayısıyla da başsağlığı dileklerimizi burada arz ederim. 

Konu, besicilik ve Türkiye'deki hayvancılık konusudur. Nüfusumuzun hâlâ çok mühim 
bir kısmı besicilik yapmaktadır. Yani, çiftçilerimizin her birisinin, çiftçilikle uğraşırken aynı 
zamanda birer besici olduğu ve de özellikle bütün Anadolu'ya yayılmış tarzda besiciliğin bir 
sanat haline geldiği bir dönemdeyiz. 

Memnuniyetle ifade ediyorum; 1993 yılında, hayvan besiciliği için, başka sektörlerde ol
madığı halde, sıfır faizle kredi verileceği, yıllık programa konulmuş bulunmaktadır. Bunun, 
diğer tarım birimlerindeki kredilendirmelere de teşmilini arzu etmekteyiz. Ancak, görülüyor 
ki, ayrılan kaynak, fevkalade kifayetsizdir. 700 milyar lira tutarındaki bu kaynak koskoca Türkiye 
için düşünülürse, il başına düşen miktar 10 milyar lirayı dahi bulmamaktadır. Bu, hayvancılığı 
hafife almak manasındadır. 

Hayvancılıkta sıfır faizli kredi uygulaması, bu sektörün kalkınması için tek başına bir ça
re değildir. Meselenin bir kül olarak ele alınmasında ve hayvancılığımızın ciddî olarak kalkın
dırılmasında hayatî zaruret ve ihtiyaç vardır. 
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Kredi kullandırma usulü basitleştirilmelidir. Bütün Türkiye'ye tamim edildiği gibi, Kon
ya'da da hayvan başına 5 niilyon Türk Liralık kredi için, 7 milyon 500 bin Türk Liralık temi
nat istenmektedir. Bunu, değil küçük besicinin, hatta optimal kapasitede sırf besi işi yapanla
rın bile karşılamaları mümkün değildir. Konya'da 100 baş hayvanı bulunan bir müteşebbis kre
di için müracaat ettiğinde, kendisinden 700 milyon liralık teminat istenmektedir. 

Bir taraftan sıfır faiz, diğer taraftan teminat niektubu!.. Yani, devlet kaynak sağlıyor, faiz 
istemiyor. Bu konuda sırf veznedarlık yapan aracı banka, yine "Komisyon" ve "Banka Mua
mele Vergisi" adı altında, kredinin değil, teminatın yüzde 5'ini besiciden peşin alacaktır. Hat
ta, uygulamada, Et ve Bajık Kurumunun, yüzde 20, buna ilaveten bankanın da yüzde 10 civa
rında bir bedeli masraf karşılığı olarak besicilerden alacağı söylenmektedir. Bu konunun da 
açıklanmasını bekliyoruz. 

Bu krediyi ancak, banka nezdinde ticarî kredisi olan veya ipotek yaptırma imkânı olanlar 
kullanabilir. Koskoca Konyamızda, besicilik ile uğraşanlardan sadece 7'si bankaya müracaat 
etmiş ve de kredi muamelesini,başlatmıştır. Bütün teşviklere rağmen ahırlar boş bulunmakta
dır. 

Nitekim, bu sıfır faizli kredinin, çiftçiye ve Anadolu besicisine değil, et işine de girmiş 
olan holdingler için çıkarıldığı, basına yansımıştır. İzmir'de et ve süt işiyle uğraşan bir holding 
için özel ithal imkânı sağlanmış olduğu da gazete sütunlarına intikal etmiştir. Hatta, tatbikat
ta, ithal edilen bu hayvanların şap hastalığıyla malul olduğu ifade edilmektedir. 

Esasen besiciliğimize en büyük darbe, senelerdir uygulanan ithal et serbestisiyle vurulmuştur. 
Anadolu besicisinin her an et ithal edileceği korkusu altında, kolu, kanadı kırıktır ve kendileri 
çaresizdir, tthal et, Demokles'in kılıcı gibi, besicinin başında tehlike olmaya devam etmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsüne müracaat ettim; önüme çarşaf gibi rakamlar geldi; hülasa 
olarak, toplam olarak 1992 yılında, yani bu İktidar döneminde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam buyurun, mikrofonu açtım efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Teşekkür ederim. 
... 30 milyon 850 bin dolarlık et ithal edilmiştir, bu senenin ilk üç ayında ise, 4 milyon 

557 bin dolarlık et ithal edilmiştir. Bunu geriye doğru teşmil ettiğimizde, 1989, 1990, 1991 se
nelerinde toplam 50 milyon dolarlık et ithal edilmişken, neredeyse bunun üçte ikisi kadar bir 
et, geriye doğru olan bu üç yıllık dönemin yarısı kadar bir dönemde ithal edilmiştir. Bu tatbi
katın sekiz seneden beri yapıldığını düşünürsek, demek ki, et ithali için Türkiye'den dışarıya 
160 milyon dolar ödenmiştir; bunu da Türk Lirasına çevirseniz, 3,2 trilyon Türk Lirası eder. 
Bu vergi olarak Türk köylüsünden tahsil edilmiş, Avrupa besicilerine bir bakıma hibe edilmiş
tir. Bu parayı biz, ithale değil de, kendi besicilerimizin kalkınmasına ayırmış olsaydık, bugün 
et sorunu kalmazdı. Tarım ürünlerinin bedellerinin peşin ödeneceği vaatlerine rağmen, besi 
için öngörülen kilo başına 400 lira destekleme Konyamızda üç yıllık birikmiş ve ödenmemiştir, 
besicinin hakkı enflasyona yedirilmiştir. Süte ise, devlet desteği hiç verilmemiştir. 

Yem fiyatları ayda yüzde 21 oranında artarken, besicinin et fiyatları yüzde 1 oranında art
maktadır. Canlı dana alışı, kilo başına 21 bin Türk Lirası olmaktadır. 

(Mirofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
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AHMET REMZt HATİP (Devamla) — Muhterem Başkan, müsamahamızı, diğer konuş
macılar için gösterdiğiniz himmetinizi beklemekteyim. 

BAŞKAN — Aynı uygulamayı yaptım efendim; devam buyurun. 
AHMET REMZt HATİP (Devamla) — Sağolun. 
Günlük randıman, günlük besiden daha az olmakta ve besici günde en az, kilo başına 

350-400 lira ziyan etmektedir. Bu zarara, banka faizleri, yüzde 65 enflasyon, yüzde 21 yem zammı 
eklenmektedir. Besicilik bu vaziyette nasıl ilerler? 

Süt fiyatları bahar ayında 2 200 liradır; fakat yem fiyatları bu fiyatlar civarındadır; deta
yına girmeyeceğim. 

İlaç fiyatlarının da çok yüksek olduğu ülkemizde süt hayvancılığını ve besiciliği kalkın
dırmak mümkün değildir. 

Şap hastalığı bir türlü önlenemiyor^ Şaplı hayvan ithalatına devam ediliyor. 1992'de buza
ğı ölümü yüzde 60'lan bulmuştur. Düşükler önlenemiyor; veba kol geziyor... Bu hastalıklarla 
mücadele, yalnız Kurban Bayramı olunca akla gelmemelidir. 

Tek tedbir olarak getirilen sıfır faizle besi kredileme projesi, müteselsil kefaletle uygulan
malıdır. Ayrılan fon, mutlaka artırılmalıdır. Ürün bedelleri peşin ödenmelidir. Vebada telef olan
ların bedelleri anında ödenmelidir. Süte devlet desteği verilmelidir. Yem girdilerinin ete eşitliği 
sağlanmalı, ucuz yem politikası mutlaka uygulanmalıdır. Hayvancılık gelirinden alınan yüzde 
2 stopaj kaldırılmalıdır. Destekleme, kilo başına değil, yüzde 5 olarak verilmelidir. İthalat mutlaka 
durdurulmalıdır. Sağlıklı mal temini için, veteriner hizmetleri, besicinin hemen yanıbaşında 
olmalı; hayvancılığın ekonomik ve biyolojik etütleri ve araştırmaları ciddiyetle yapılmalı; besi
cinin içinde bulunduğu durum, üniversitelerdeki bilgi birikimini pratiğe aktaracak şekilde ye
niden devletin ilgi alanı içine çekilmelidir. 

Teşvikler 50 hayvandan 10 hayvana indirildi; halbuki bu, tek hayvan besleyen köylüye ka
dar indirilmeli ve de ahır mecburiyeti ortadan kaldırılmalı, böylece, köylünün mahdut imkânı 
yatırımlarda dondurulmamalı, canlı olarak, sermaye olarak kullandırılabilmelidir. 

Besiciliğin bu tarzda bir tedbirle ele alındığı Türkiyemizde -inşallah bunu görürüz- besici
nin kârı, yaşayabileceği düzeye çıkacak, inekçiliğe rağbet artacak, et ucuzlayacak, tüketim ar
tacak, dolayısıyla, fakir fukara et yüzü görecektir. Bugün besici, etini ancak 37 bin liradan 
toptancıya satarken, vatandaşın, kasabın elinden eti yüzde 100 bir farkla 70-75 bin liradan sa
tın alıp tüketmesi de önlenmelidir. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Sayın Başkanım teşekkürlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Hatip. ~ 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin 

Cevheri, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Konya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Remzi Hatip'in gündem dışı 
konuşmalarına cevap arz etmek üzere ikinci defa huzurunuzu işgal etmek durumunda bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşımızın -dikkatle dinlediğiniz gibi- hayvancılığın bugünkü meselelerine çok 
değişik ve böyle serpintili bir tarzda yaklaşımlarına cevap vermeyi bir gündem dışı konuşma
nın hacmi içerisine sığdırmanın güçlüğüne rağmen, derleyip toparlayıp, izah etmeye, arz etme
ye gayret edeceğim. 
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Hayvancılığın içerisinde bulunduğu sıkıntıyı geldiğimiz günden, ilk bütçede burada hu
zurlarınıza çıktığımızdan itibaren biz de ifade etmekteyiz. Geçtiğimiz dönem içerisinde, daha 
doğrusu, bize görevin, mesuliyetin ve sorumluluğun devredildiği gündeki durumu itibariyle hay
vancılığımızın içinde bulunduğu sıkıntıyı, öyle sanıyorum ki, kimsenin kabul etmemesi -
reddetmek demiyorum da- diye bir durumun olmaması lazım. 

Değerli arkadaşımızın söylediği gibi, biz buna, sadece sıfır faizli, daha doğrusu faizsiz kre
diyle değil, bunun dışında birçok destek getirdik. 

Arkadaşımız ithalattan şikâyetçi... tthal fonunu ette 900 dolardan 1 300 dolara çıkardık 
ve bunun burada bütçe görüşülürken tartışmaları da yapıldı. Hatta, merhum Cumhurbaşkanı
mıza bunu kabul ettirebilmek için, yani ithal fonunu canlı hayvanda ton başına 600 dolardan 
800 dolara ette de 900 doları 1 300 dolara çıkarmak için ve 700 dolar fon getirmek üzere itha
lat kararnamesine dahil ettiğimiz muzu da ithalat kapsamından çıkarmak mecburiyetinde kal
dık. Onun neticesinde de, bugün muz bölgesi Anamur-Gazipaşa arasında da muzluk diye bir 
yer kalmadı. 

tthal ürünlere karşı kendi üreticisini, ister sanayide olsun, ister hayvancılıkta, ister tarım
da, korumayan ülke, dünyada yoktur. Biz de arkadaşımızın bu görüşüne katılıyoruz; ancak, 
bir serbest ticaret üzerinde, bir pazar ekonomisi sistemi içerisinde yaşarken ve Avrupa Toplulu
ğuna girmek üzere Avrupa Topluluğunun eşiğinde beklerken, müracaatlarınızı yapmış, süreç
leri işletmişken, ithalata, kendinizi dünyaya kapatarak, o kapının önünde beklemeye imkân 
yoktur. Yani, değerli arkadaşımızın mensubu bulunduğu siyasî teşekkülün savunduğu gibi, bu
radan dönüp, "islam Ortak Pazarı" gibi herhangi bir muhayyel şeye talip olsak dahi, orada 
da aynı şartlarla karşılaşacağız. Çünkü, bugün bizim hayvanlarımızı Ortadoğu'ya geçirmekte 
en büyük müşkülatımız Suriye'dir. Bir hayvan hastalığı bahane etmişlerdir ve biz senelerdir 
oradan, Suriye'ye açılan bütün kapılarımızdan, Tibil'den, Cilvegözü'nden tek bir hayvan geçi
remiyoruz. Suriye'ye kadar gidip, oranın yetkilileriyle, hatta bir gece saat birbuçuğa kadar oranın 
tarım bakanıyla bizzat kendim münakaşasını, tartışmasını yapmama rağmen, aşamadık onla
rı. Yani, ithalata karşı bütün ülkelerin direnişiyle birlikte, meseleye o şekilde bakmak lazım. 

Değerli arkadaşımız "Bir hayvana kadar inelim, ahır mecburiyetini kaldıralım" dediler. 
Böyle bir uygulama, böyle bir destekleme sistemi, böyle bir hayvancılığı geliştirme modeli, dün
yada yok. 10 başa kadar inmemiz dahi, bizim toplumsal yapımızın, bizim köylümüzün, çiftçi
mizin hayvansal yarlığının dağılımından kaynaklanan bir zorunluluktur. Yoksa, 50 baştan aşa
ğısını, dünyada hiçbir ekonomi ilminin, hiçbir hayvancılıkla uğraşan kesimin hesapları içeri
sinde görmemiz mümkün değildir. 

Hayvan başına 5 milyon Ura veriyoruz... Bu, aşağı yukarı yüzde 70'i aşmaktadır. Bugün
kü, yani şu Kurban Bayramı arifesinde parlamış, fırlamış olan fiyatlara rağmen, bu hayvan 
başına verilen 5 milyon lira aşağı yukarı yüzde 70'e tekabül etmektedir. Hem faizsiz vereceksi
niz hem yüzde 100'ünü vereceksiniz, hem teminat almayacaksınız, hem kendi başına dolaşan, 
yani bir tek hayvanını tutup getiren insana da ahır mecburiyetini dahi aramadan kredi verecek
siniz!.. Böyle bir şeye imkân yok. 

Şaplı hayvanları ithal etmek diye bir şey mevzubahis değildir. İstesek de edemeyiz; Ulus
lararası Salgın Hayvan Hastalıkları Teşkilatının üyesiyiz. Onların bize bildirdiği bültenlerin içe
risinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. , 
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Son olarak, Bulgaristan'daki şap hastalığı dolayısıyla Bulgaristanla hududumuzu, yani 
hayvan ithalatı yönünden hududumuzu kapatmak için onlarla da görüşmek mecburiyetinde 
kaldık. Çünkü, -Yunanistan hududu kapalı- bizim yaş sebze ve meyva ihracatımızda dünyaya 
açılan tek kapımız Bulgaristan kapısıdır, ona rağmen, onların başka bir bahaneyle dolaylı ola
rak mukabele-i bilmisilde bulunmalarını dahi göze alarak bunu kapatmak durumundayız; ka
pattık. Ancak, Bulgarlarla görüşelim, bunun İsviçre'den bize bildirilen bir mecburiyetin tah
tında yapıldığını izah edelim ki, hiç olmazsa yarın başka sıkıntılarda kalmayalım. 1970'te, ge
ne böyle, hasbelkader hükümetteyken başımıza geldi; o zaman, Türkiye'de bir kolera salgını, 
birtakım çevreler tarafından ve o zaman rahmetli bir bakanımızın da biraz meseleyi alevlendir-
mesiyle, bütün şeftali kamyonlarımızın hepsi Yugoslavya hududunda kaldı, çürüdü ve o sene 
bütün ihracat rakamlarımız büyük bir düşüş gösterdi. 

Değerli arkadaşlarım, ben fazla vaktinizi almayayım. Bu kredinin holdinglere yaradığı me
selesinde gene, değerli arkadaşımızın, Resmî Gazetede çıkmış olan tebliği kesinlikle okumadı
ğını, hatta, göz atmadığını göstermektedir. 

Arkadaşımız, "Yüzde 10 bankanın alacağı komisyon.." diyor. 

Bankanın alacağı komisyon yüzde 10 değil... O tebliği, bir zahmet eder okurlarsa, orada, 
yüzde 2 olduğu ve onun da üreticiye verilen krediye dahil edilmeyip, Hazine tarafından karşı
lanacağı da o tebliğin içerisinde yazılmaktadır. Dediğim gibi, bir bakmak zahmetinde bulun
salardı, bu ifadede bulunmazlardı değerli arkadaşım. 

Kredili sistemi bu kürsüden birkaç defa izah etmiştim. Kesinlikle, holdinglere falan veya
hut da kombina sahiplerine veriliyor değildir. Neticede, yine o tebliğde açık açık yazılmaktadır 
ki, krediyi üretici alacaktır. Kombinayla birlikte, devlet kombinasıyla, devlet kombinası olma
yan yerde, üretici tercih ederse, isterse özel kombinayla birlikte alabilecektir. Hayvanını besle
yip, kesim üzerine, o kombinaya, yani kendisine aracı olan, dolayısıyla kendisine kefil olan kom
binaya vermek suretiyle, aynı zamanda kendi pazar imkânını da elinde tutmuş olacaktır. Yani, 
beslediği malı, ürettiği artı değeri, "nereye satabilirim?" diye herhangi bir endişe içinde olma
yacak, kombinalara gidecektir. Zaten bugüne kadar olan uygulamalarda, tahmin.ediyorum, 
100 milyar civarındadır bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan kredi ve bunların hepsinde, zaten 
üretici çoğunlukla devlet kornbinalarını tercih etmektedir. Kombinalar vasıtasıyla, kombinalar 
kefil olmaktadır ve 10 binleri aşmıştır müracaatı, sıfır faizli krediye. Ne Ziraat Bankasının, 
ne de bu Ziraat Bankasıyla birlikte çalışan Tarım Bakanlığının bu teminat sistemini takip et
mesi mümkün değildir; ama, her kombina, kendi çevresindeki üreticinin alım gücünü, satım 
gücünü, teminat gücünü bilir. Ondan sonra, "teminat almayın, 5 milyon liralık mala 7,5 mil
yon lira teminat istiyorsunuz" demek, bizim istediğimiz bir şey değildir. Gene arkadaşımız, 
zahmet buyurur ve tetkik ederlerse, Bankalar Kanununun amir hükmünü yerine getirmekte 
olduğunuzu görecektir. 

Teşekkür eder, arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dı

şişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/963) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutuyorum : 
20 Mayıs 1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mayıs 1993 tarihinde Dnimarka'ya gidecek olan Dışiş

leri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun'un vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.' 

2. — İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaş
tırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/964) 

20 Mayıs 1993 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Petrol ve Gaz Taşıması ile Güvenliği; Eski Sovyetler Birliği'nde Yatırım Anahtarı" ko
nulu konferansa katılmak üzere, 23 Mayıs 1993 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanî^Örner Barut
çu'nun vekâlet etmesinin Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Belçika 'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz 'in dönüşüne kadar, Millî 

Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/965) 

20 Mayıs 1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DPC-NPG Toplantılarına katılmak üzere, 24 Mayıs 1993 tarihinde Belçika'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. ' „ , 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Ba

kanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/966) 

• ' . ' . • • " - . 24 Mayıs 1993 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına " 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 1993 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Ba
kanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'-
nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/967) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
24 Mayıs 1993 

Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi Fuannın açılışına katılmak üzere, 27 Mayıs 1993 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'ın 
dönüşüne kadar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/968) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
- , , - - _ 25 Mayıs 1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
80 inci Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere, 1 Haziran 1993 tarihinde İsviç

re'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'ın dönüşüne kadar; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin, Baş
bakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhubaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. —Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve îskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/969) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(OECD) Bakanlar. Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 3 Haziran 1993 tarihinde Fran
sa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — İran'a gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/970) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
26 Mayıs 1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 1993 tarihinde İran'a gidecek olan Dışişleri Ba

kanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'ntn vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. • 
9. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Dev

let Bakanlığına, Devlet hakanı Şerif Ercan'ın, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/971) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
26 Mayıs 1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Mayıs 1993 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Ali Yılmaz'ın dönüşü

ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Veki
linin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve terör olayları 

konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 
BAŞKAN — Genel görüşme önergeleri vardır; okutuyorum : 

27 Mayıs 1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun yıllardır devam eden bölücülük ve terör olayları son Bingöl katliamı ile milletimizin 
' infialine sebep olmuştur. 

Demokrasimize, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına, milletimizin birliğine ve Türk 
Vatanının bütünlüğüne kasteden dış merkezli, iç ve dış destekli bölücülük ve terör olayları ile 
ilgili mevcut durumun tespiti ile, alınması gereken yeni ve başkaca tedbirlerin neler olabileceği 
hususlarının ortaya çıkarılabilmesi için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri gereğince bir genel görüşme açılmasını TBMM değerli üyelerinin takdirlerine saygılarımız
la arz ederiz. 

Muharrem Şemsek Koray Aydın 
Çorum Trabzon 

Tuncay Şekercioğlu Rıza Müftüoğlu 
Elazığ Erzurum 

Oktay Öztürk Mustafa Dağcı 
Erzurum Kayseri 
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Osman Develioğlu Seyfi Şahin 
Kayseri Kayseri 

Servet Turgut Yaşar Erbaz 
Konya Yozgat 

Gerekçe 
Türk Milleti tarihi geçmişi, yaşadığı coğrafya parçası, sahip bulunduğu yeraltı-yerüstü zen

ginlikleri gibi birçok sebeple kıskançlıkları, düşmanlıktan üzerinde toplamış olan bir millettir. 
Türk Milletinin ve Türk Devletinin düşmanları tarihin her devrinde var olmuştur. Şekli 

ve dozu farklı olmak üzere milletimize karşı düşmanlıklar her devirde var olmuş; ancak Türk 
Devletinin gücü oranında artmış veya azalmıştır. 

Yirminci yüzyılda, Türkiye'nin yanında dünyanın bir çok ülkesinde acılara, katliam, göz
yaşı ve kanaNsebep olmuş olan terör olayları, başka ülkelerde bastırılarak önlenmiş olmasına 
rağmen, ülkemizde hâlâ kan akıtmakta ve Türkiye'nin gündeminde birinci sırayı işgal etmektedir. 

Türkiye, 12 Eylül 1980 öncesinde terör olaylarından çok acı çekmiş, beş bine yakın resmî-
sivil vatan evladı hayatını kaybetmiş birçok insanımız mağdur olmuş; Türkiye, fikrî ve fizikî 
manada bir saldırıya maruz kalmıştır. 12 Eylül 1980 sonrası, belli bir süre aldatıcı olan kısmî 
sükûnet, özellikle 1984 yılı Ağustosundan itibaren bozulmuş, belli ölçüde de şekil ve mahiyet 
değiştirerek yeni bir safha ile bölücülük ve terör olayları ülkemizin baş ağrısı olmaya devam 
etmiştir. 

Esasta, Türkiye'yi huzursuz eden bölücülük ve terör olaylarının önlenememesi ve Türki
ye'nin bölücülük ve terör belası ile yaşamaya mecbur olduğu gibi bir görüşün kabulü mümkün 
değildir. 

Türkiye, terörle yaşamaya mecbur ve mahkûm değildir. Bölücülük ye terör olaylarını ön
leyebilmek için imkân vardır. Yeter ki, meseleye doğru teşhis konulabilsin, doğru hedef tayin 
edilebilsin, araçlar doğru tespit edilebilsin ve kullanılsın. 

Ancak, ülkemizde bugüne kadar ki tatbikatlara bakıldığında, iç siyasî mülahazaların ya
nında dış baskılardan kaynaklanan yanlışlar ve çok kötü örneklerin ortaya konduğu görüle
cektir. Zaman zaman hedef şaşırtmaları, oyalama, zaman kazanma gibi taktiklerle devlete gü
ven zedelenmiş, devletin caydırıcı gücü zayıflatılmış, devlet adeta savunmasız bırakılmıştır. 

Dünyamızda meydana gelen gelişmeler karşısında Türkiye'nin önüne çıkmış olan yeni im
kânlarla, ülkemiz daha çok kıskançlıkların ve düşmanlıkların merkezi olmuş durumdadır. Bosna-
Hersek'teki katliam, Ermenistan'ın Azerbaycandaki katliamı, Rum ve Yunan'ın Kıbrıs'taki eski 
ve yapmak istedikleri yeni katliam ile PKK bölücü terör çetesinin daha önceki ve son Bingöl 
katliamlarının hepsinin arkasındaki sebep aynıdır. 

Hedef; Türk Milletinin ve Devletinin Türk dünyası, İslâm Alemi ve insanlık alemi ile iliş
kilerinin kesilmesi, Anadolu yarımadasına hapsedilmesi, bölünmesi, parçalanması, yapılabi
lirse de yok edilmesidir. 

Bu açık hedef karşısında hiç kimse, hiç bir yetkili, yetkisi ne olursa olsun Türk Devletini 
ve Türk Milletini yok etmek hakkı gibi bir hakkı hiç bir kimseye bahsedemez, etmemelidir. 
Bölücü terör Çetesi kendisini ne sanıyor? Nasıl ve kime ilan ediyorsa 20 Mart 1993 günü sözde 
ateşkes ilan ediyor. 15 Nisan 1993'te bunu süresiz uzatıyor. Bu arada MHP Genç tlçe Başkanının 
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da içinde bulunduğu yüzlerce vatandaşımız katlediliyor ve son olarak Elâzığ-Bingöl yolu kesi
lerek genç yaşta vatan hizmetini yapan 33 erimiz ile 2 vatandaşımız şehit ediliyor. Böylece göz
leri kör, kulakları ve vicdanları sağır yetkili-yetkisiz herkese PKK terörü ile ilgili gerçek bir 
kez daha ortaya konmuş oluyor. Bütün bu olanlardan ve en son yaşanan Bingöl katliamından 
sonra TBMM ve Hükümetimizin yeni bir değerlendirme yapması, bölücülük ve terör olayları
nın mevcut durumu ile alınması gereken yeni ve başkaca tedbirlerin neler olabileceği hususları
nın ortaya konması Yüce Meclisimiz için Millî bir görev olmuştur. 

Bu millî görevi Yüce Meclisimizin büyük bir duyarlılık ve ivedilikle yerine getireceğine olan 
inancımızla konuyla ilgili Genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me sırasında yapılacaktır. 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının Hükümetin Kıbrıs sorunu
na ilişkin tutumu konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs konusunda gelinen son nokta Kuzey Kıbrıs Türk Devleti ve halkının varlığını tehli

keye sokmuş, bunun tabii bir sonucu olarak da, Türkiye'nin millî menfaatleri zarar görür hale 
gelmiştir. 

Kıbrıs, adım adım Türklerin elinden alınmakta, Türklerden temizlenmekte, Türkiye ola
rak bizlere etkili ve netice alıcı bir icraat ortaya koyamamaktadır. 

Rum tarafı ve onları destekleyen bazı ülkeler adada Rum hakimiyetine yol açacak formül
lerin direkt ve toplu olarak kabul ettirilemeyeceğini anladıklarından artık kısa ve orta vadede, 
paketi parçalayarak kısım kısım elde etme yoluna girmişlerdir. İlk olarak Maraş'ın Birleşmiş 
Milletlere devri ile "Salam Politikası" adı verilen politikayı başlatmak istemektedirler. Türk 
tarafı ise "Maraş bazı şartlarla BM'e devredilebilir; ancak Türk tarafı üzerinde uygulanan am
bargo kaldırılsın" görüşünü savunmaktadır. 

Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uygulanan ambargoyu kaldırmaksızın Ma-
raş'ı istemeleri bir tek gerçeği ortaya koyuyor. Maraş'ı alarak Salam Politikasını başlatmaktır. 
ABD yeni yönetimi de Maraş'ı Rumların cebine koyarak Rumlara seçim kampanyasında veril
miş sözünü belki tutmuş olacaktır. 

Bu arada Ankara'da Kıbrıs konusunda büyük bir sessizlik hakimdir. Hükümet dış politi
ka konularına ağırlık vermek bir yana, Kıbrıs konusunda tamamen devre dışına çıkmış bir gö
rüntü vermektedir. 

Kıbrıs konusunda Türkiye artık gelinen bu noktada yeni bir değerlendirme yaparak; Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını bütün dünyaya tanıtma ve bu devleti BM üyesi 
bağımsız bir devlet yapma yönünde gayretlerini yoğunlaştırarak federasyon tezinin artık geçer
liliği kalmadığı hususunu ortaya koymalıdır. Bu arada ABD'de yürütülen Kıbrıs görüşmeleri-
nin uluslararası bir platforma çekilmesine müsaade etmemeli, bunun kabul edilemez olduğu 
açıklanabilmeli, gerekirse KKTC heyeti görüşmeleri terk ederek Adaya dönmelidir. 

Kabrıs'Ia ilgili son derece ciddi gelişmelerin olduğu bu günlerde meselenin TBMM'mizce 
bir genel görüşme konusu yapılmasında fayda görmekteyiz. 
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Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince Kıbrıs meselesi ile ilgili 
bir genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek Koray Aydın 

Çorum Trabzon 
Tuncay Şekercioğlu Rıza Müftüoğlu 

Elazığ Erzurum , . 
Oktay Öztürk Mustafa Dağcı 

Erzurum Kayseri 
Osman Develioğlu Seyfi Şahin 

Kayseri Kayseri 
Servet Turgut Yaşar Erbaz 

Konya Yozgat 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme sırasında yapılacaktır. 

3. — Bitlis Milletvekili Kamran tnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, 
Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/31) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1983 Yılından bu yana barış ve huzur içinde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti*nin 
son zamanlarda adım adım bir kaos ortamına itildiği gözlenmektedir. 

Kıbrıs Adasında yaşayan Türk ve Rum kesimine mensup yöneticilerin kendi aralarında 
çözümlemeleri gereken bazı problemlerin Birleşmiş Milletler adına Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri ve beş daimi üyesinin de hazır bulunduğu bir ortamda müzakereye açılması bu toplu
lukta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini âdeta bir yalnızlığa itmektedir. 

Birleşmiş Milletlerde cereyan eden müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti delegas
yonu üzerinde tamamıyla bir baskı oluşturmaya yönelmiş bulunmaktadır. Türkiye ve Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin dışında tespit edilmiş birtakım fikirler dizisi kabul edilmeye zorlan-. 
maktadır. 

Kıbrıslı soydaşlarımızın Türk mücahit ve Mehmetçiğinin kanı ve canı pahasına aldığı va
tanlarının bir kısmının, hiçbir objektif yönü bulunmayan ve gelecekte ne hale geleceği belli 
olmayan birtakım vaatlerle verilmesi veya bugünden tutumu belli olan Birleşmiş Milletlere devri 
gibi tutarsız ve güvenilir garantiden yoksun uygulamalara terk edilmesinin ileride yaratacağı 
problemler ve bu konularda Hükümetin izlediği ve izleyeceği politikaların değerlendirilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel 
görüşme açılmasını müsaadelerine arz ve teklif ederiz. 

Kamran tnan Güneş Müftüoğlu 
Bitlis , Zonguldak 

Mustafa Kalemli Ülkü Güney 
Kütahya Bayburt 
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Şevket Kazan Ali Dinçer 
Kocaeli Ankara 

Mehmet Sağdıç Eyüp Aşık 
Ankara Trabzon 

Fahrettin Kurt Mehmet Keçeciler 
Trabzon < Konya 

Ali Kemal Başaran Yaşar Eryılmaz 
Trabzon Ağrı 

Murat Başesgioğlu Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Kastamonu Çorum 

Mustafa Balcılar Mehmet Seven 
Eskişehir Bilecik 

Hasan Fecri Alpaslan Cengiz Altınkaya 
Ağrı Aydın 

Eyyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel görüşme öngergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi biraz sonra 

oylarınıza sunulacaktır. 

4. — İstanbul Milletvekili Eğin Güner ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, A nkara Millet
vekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Avrupa'da ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatan
daşlarının güvenliği konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere Avrupa'da müyolarca vatandaşımız yaşamaktadır. Bunların büyük bir ço
ğunluğu da Almanya'da çalışarak hem hayatlarını idame ettirmekte ve hem de Alman ekono
misine büyük katkıda bulunmaktadırlar. Dünya kamuoyunda insan hakları havariliği yapan 
ülkelerin başında gelen Almanya'da son aylarda giderek şiddetini artıran ve özellikle de Türk 
vatandaşlarını hedef alan ırkçı terör olayları milletimizde derin üzüntülere ve kaygılara yol aç
maktadır. 

Möln kendinde yaşanan hadiselerin ve katledilen insanımızın daha kanları kurumadan So-
lingen'de, Huttingen'de ve daha birçok şehirlerde vatandaşlarımıza ait işyerleri ve evleri kun
daklanmakta ve insanlarımız katledilmektedir. Bu olaylar gün geçtikçe artmakta ve Almanya'
nın rîütün kentlerine yayılma istidadı göstermektedir. 

Her ne kadar olaylar bir başka devletin hükümranlık alanı dahilinde vuku bulmakta ise 
de devletlerarası hukukun, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ve ikili veya çok taraflı an
laşmaların verdiği yetki ve yükümlülükler çerçevesinde gerekli müdahale ve tedbirlerin alın
masında hükümetlere büyük sorumluluklar tahmil etmektedir. 

Avrupa'da ve özelliklede Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların güven ve huzurunun sağ
lanması bakımından hükümetçe alınan ve alınması gerekli görülen tedbirlerin, vatandaşımızın 
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bulunduğu yabancı ülkelerin bu konulardaki çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve uy
gulamada koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasına yardımcı olmak amacıyla Anayasanın 
98 nci ve İçtüzüğün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Engin Güner Güneş Müftüoğlu 
İstanbul Zonguldak 

Mustafa Kalemli Ülkü Güney 
Kütahya Bayburt 

Ercan Karakaş Şevket Kazan 
İstanbul Kocaeli 

Ali Dinçer Eyüp Aşık 
Ankara Trabzon 

Fahrettin Kurt Yaşar Eryılmaz 
Trabzon * Ağrı 

Mehmet Keçeciler Ali Kemal Başaran 
Konya Trabzon 

Murat Başcsgioğlu Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Kastamonu Çorum 

Mustafa Balcılar Mehmet Seven 
Eskişehir Bilecik 

Cengiz Altınkaya Hasan Fecri Alpaslan 
Aydın Ağrı 

BAŞKAN —? Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel görüşme öngergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi biraz sonra 

oylarınıza sunulacaktır. 

5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl karayolunda mey
dana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/33) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî güvenliğimizin yılmaz bekçileri kahraman askerlerimizden bir kısmının terhislerini 

ve bir kısmının da ilk eğitimlerini tamamlamalarını müteakip görevli oldukları birliklere sev-
kiyatında gerekli tedbirlerin alınmadan ve yol güvenlikleri sağlanılmadan, bölgenin özellikleri 
dikkate alınmadan silahsız ve korumasız olardk yola çıkarılmaları sonunda Elazığ-Bingöl ka
rayolunda meydana gelen katliamda 33'ü asker olmak üzere 38 vatandaşımızın hayatlarını kay
bettiği olay bütün milletimizi yasa boğmuştur. 

Kendiliğinden ateşkes ilân eden PKK militanı teröristlerin bu hareketinin bir oyalama ve 
zaman kazanma taktiği olduğu zaman zaman Hükümet yetkililerince ifade edilmiş olmasına 
rağmen PKK terör örgütünün bu tutumu Hükümeti rehavete itmiş ve bölgede sürdürülen ope
rasyonlar hemen hemen durdurulmuştur. Öylesine durdurulmuştur ki, bir üst düzey yetkilinin 
basında yer alan açıklamasında; 15 Nisan'da Muş'un Kızılsu Vadisinde Semdin Sakık'ın sıkış
tırılmış olmasına rağmen gerekli operasyona izin verilmemesi sonucunda kurtulmuş ve bu te
röristler 24 Mayıs akşamı 38 vatandaşımızı katletmiştir. 

Olaylar bununla da kalmayıp adam kaçırmalar ve katletmeler o günden bu yana bütün 
şiddetiyle devam etmektedir. 

— 183 — 



T.B.M.M. B : 109 * 8 . 6 . 1 9 9 3 0 : 1 

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde meydana gelen bu terör hadiselerinin ve konu ile ilgi
li Hükümet faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu konularda alınmış ve alınacak tedbirlerin 
gözden geçirilmesi yanında 15 Nisan'da Muş-Kızılsu Vadisinde sıkıştırılan terör örgütüne mensup 
militanların kurtulmalarına hangi gerekçelerle sebebiyet verildiğinin, istihbaratdaki gecikme
lerin, askerlerimizin sevkiyatında alınmayan veya uygulanmayan güvenlik tedbirlerinin, ortaya 
çıkarılması için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince genel 
görüşme açılmasını arz ederiz. 

Eyüp Aşık Mustafa Kalemli 
Trabzon Kütahya 

. Ülkü Güney Mahmut Oltan Sungurlu 
Bayburt Gümüşhane 

Mehmet Keçeciler Şükrü Yürür 
Konya Ordu 

Yavuz Köymen Yaşar Eryılmaz 
Giresun . Ağrı 

Rüştü Kazım Yücelen Mustafa Balcılar 
İçel Eskişehir 

Fahrettin Kurt Muzaffer Arıcı 
Trabzon Denizli 

Hüseyin Aksoy Seyyit Eyyüpoğlu . 
Eskişehir Şanlıurfa 

Murat Başesgioğlu Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Kastamonu Çorum 

Mehmet Seven Hasan Fecri Alpaslan 
Bilecik Ağrı 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Tür kiye-Tlmus Dostluk Grubu kurulmasına iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/972) 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Başkanlık Divanının 5.5.1993 tarih ve 47 sayılı kararı ite, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde Tunus ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Türkiye-Tunus Parlamentolararası Dostluk Grubunun ku
rulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Viyana'da yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya tnsan Hakları Konferansına Dışiş
leri Bakanı Hikmet Çetin'in başkanlığında, Hükümeti temsilen katılacak heyete iştirak etme
leri uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/973) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır, okutup oylarınıza sunacağım. 

27.5.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14-25 Haziran 1993 tarihleri arasında Viyana'da yapılacak Bileşmiş Milletler Dünya tnsan 
Hakları Konferansına Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in başkanlığında Hükümetimizi temsilen 
katılacak heyete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmeleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Erdal inönü 
Başbakan V. 

Sabri Yavuz (Kırşehir) TBMM tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hacı Filiz (Kırıkkale) TBMM tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili 
M. Tınaz Titiz (Ankara) TBMM tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi 
Eyüp Aşık (Trabzon) TBMM tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresini eki listeyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — (9/20) esas numaraıMeclis soruşturması, (8/32) ve (8/31) esas numaralı genel görüş

me önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme gün ve çalşıma süresi ile 8.6.1993 Salı ve 9.6.1993 
Çarşamba günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 88 Tarih : 7.6.1993 
Danışma Kurulunun 7.6.1993 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney . 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Ercan Karakaş Şevket Kazan-
CHP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 
Öneriler : 
1. 20.5.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar"da yayımlanan ve Genel Kurulun 25.5.1993 tarihli 

106 nci Birleşiminde okunmuş bulunan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hak
kındaki (9/20) esas numaralı Meclis soruşuturması önergesinin, gündemin "Özel Gündemde' 
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Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma 
açılıp açılmayacağı konusundaki görüşmelerin 15.6.1993 Sah günkü Birleşimde yapılması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. 7.6.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan ve okunmuş bulunan (8/32) esas nu

maralı Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği konusundaki genel görüşme öner
gesinin öngörüşmelerinin, Genel Kurulun 8.6̂ 1993 Salı günkü Birleşimde yapılması; genel gö
rüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmenin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak 
İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alması ve görüşmelerin Genel Kurulun 15.6.1993 Sah günkü 
Birleşiminde yapılması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, 
8.6.1993 Salı ve 9.6.1993 Çarşamba günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesi öneril
miştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü öneriyi okutuyorum : 
3. 7.6.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan ve okunmuş bulunan (8/31) esas nu

maralı Kıbrıs konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin, Genel Kurulun 
10.6.1993 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması ve bu birleşimde başkaca bir konunun gö
rüşülmemesi; genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmenin gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin 17.6.1993 Perşembe gün
kü Birleşimde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gerek Almanya'daki menfur saldırılar konusunda, gerekse Kıbrıs ko
nusunda, bugün, değişik partilere mensup çok sayıda değerli milletvekili arkadaşım gündem 
dışı söz istemiştir. Ancak, biraz önce kabul buyurduğumuz, dünkü Danışma Kurulu görüşme
leri ve önerileri muvacehesinde, konu, esasen, daha kapsamlı olarak bir genel görüşme öngö-
rüşmesi şeklinde ele alınacağı için, bu değerli arkadaşlarıma söz vermedim; tamamını konuş
turmam mümkün değildi, tercih yapmam uygun değildi. 

Zaman zaman müracaatlarının sonucunu soran arkadaşlarıma cevaben arz ediyorum. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Dışişleri Komisyonlarda açık bulunan Üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık üyelik için, Anavatan Partisi Grubunca, İs

tanbul Milletvekili Sayın Engin Güner aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 
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VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak 

Milletvekili Güneş Mitftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Millet
vekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Avrupa'da ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatan
daşlarının güvenliği konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

BAŞKAN — Biraz evvel alınan karar gereğince, İstanbul Millevtekili Engin Güner ile si
yasî parti grup başkanvekilleri, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletveki
li Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Ko
caeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Avrupa'da 
ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
sinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla Hükümete, si

yasî parti gruplarına Ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleriJHükümet ve gruplar için 20'şer, önergedeki imza sahibi için 10,dakikadır. 
Şimdi, ilk konuşmayı yapmak üzere, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'i 

kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; 29 

Mayıs günü Solingen'de vuku bulan ve 5 vatandaşımızın maalesef ölümüyle sonuçlanan kun
daklamayla ilgili olarak, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman'la birlikte, Hükümetimizi 
temsilen, hemen Almanya Federal Cumhuriyetine gittik. 

Bundan altı ay kadar önce Molln'de vuku bulan ve arada bazı olaylarla devam eden ya
bancı düşmanlığı eylemleri, Solingen olaylarıyla, artık kabul edilemez bir durum yaratmıştır. 

Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman ve Yüce Meclisimizi temsilen Başkanvekili Yıldı
rım Avcı'yla birlikte, Almanya'da, sırasıyla, Federal Meclis Başkanı Rita Sossmuth, Federal 
Adalet Bakanı Sabine Lautheusser Scharrenberger, Cumhurbaşkanı Rıchard Von Weizsaecker, 
Federal Şansölye Helmut Kohl ve Federal İçişleri Bakanı Şeitere ile kapsamlı görüşmelerimiz oldu. 

Merhum vatandaşlarımız için Köln'de düzenlenen törene katıldık. Almanya Federal Cum
hurbaşkanı ve Dışişleri Bakanıyla beraber, her birimiz, cemaate ve televizyon aracılığıyla da 
Almanya'daki Türk toplumuna seslenmek imkânı bulduk. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin mesajlarını vatandaşlarımıza ilettik. 

Televizyondan da seyretmiş olacağınız gibi, Almanya'daki vatandaşlarımız haklı bir infial 
ve tepki içindeydi. 

Kendileriyle yaptığımız çeşitli temas ve görüşmelerde, haklı tepkilerini demokratik ve ba
rışçı yollardan, hukuk devleti kaideleri içinde ifade etmelerinin önemini vurguladık. Tepkileri
nin yeni şiddet hareketlerine yol açmamasının, haklı oldukları bir davada, suçlu duruma 
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düşmemelerinin önem taşıdığını anlatmaya çalıştık. Bu acılı günlerinde, milletinin, Yüce Mec
lisinin ve Hükümetiyle birlikte Türkiye'nin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu ve kendileri
ne her türlü desteği verdiğimizi, haklarını ve hukuklarını korumak için bütün girişimleri yaptı
ğımızı ifade ettik. 

Solingen şehitlerinin aziz naaşlarını Taşova-Mcrcimek Köyüne defnetmek üzere, Alman 
Federal Cumhuriyet Dışişleri Bakanı, Bundeslağ Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya İçiş
leri Bakanı ile birlikte kalabalık bir Alman heyeti de Türkiye'ye geldiler. 

Federal Hükümetin bu jestine, Türk Milletinin törelerine ugyun biçimde göstermiş oldu
ğu vakur ve sağduyulu davranış için Taşovalılara ve Mercimek Köyü sakinlerine teşekkürleri
mizi Hükümetimiz adına sunmak isterim. Bir kere daha, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bura
da rahmetle anıyorum, geride kalan yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. 

Almanya'dan ayrılmadan önce, 5 Haziran günü Haattingen Şehrinde vuku bulan ve Al
lah'ın lütfuylâ vatandaşlarımızın yara almadan kurtulduğu kundaklama olayı üzerine, heyeti
miz, Büyükelçimizle beraber bu şehre gitmiştir. Kuzey Ren Vestfalya içişleri Bakanı Schnoor 
ile birlikte, Haattingen Emniyet Müdüründen olay yerinde bilgi aldık. 

Almanya'daki Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin tam olarak sağlanmasını, 
suçluların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini, bu saldırıların bir daha tekrara-
lanmaması için bütün tedbirlerin derhal alınmasını teminen, büyükelçimizle birlikte, Hükü
metimiz adına Alman Hükümeti nezdinde her düzeyde görüşmelerde bulunduk. 

Temaslarımız sırasında Alman yöneticilerinin ve Alman halkının büyük çoğunluğunun, 
bu gibi ırkçı menfur saldırılar karşısında ne kadar kaygılandıklarını gördük. En üst düzeydeki 
yöneticiler, duydukları utancı açıkça ifade ettiler; Türk-Alman dostluğunun bu tür olaylardan 
sarsılmayacak kadar kuvvetli ve köklü olduğunu defaatle belirttiler. 

Almanya'daki vatandaşlarımızın kendi kültür ve kimliklerini kaybetmeden, bulundukları 
topluma entegre olmaları ve kendilerini eşit haklara sahip vatandaşlar olarak görmeleri için 
alınacak tedbirler konusunda Alman Hükümetiyle işbirliğine hazır olduğumuzu, temaslarımız 
sırasında belirttik. 

Alman Hükümeti bu konuda samimî ve yapıcı bir yaklaşım sergiledi, önümüzdeki dö
nemde, Başbakan Kohl'ün ifade etmiş olduğu gibi, Türklerin Almanya'daki durumlarının ve 
entegrasyonlarının iyileştirilmesi imkânlarını araştıracaklardır. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı 
Weizsaecker'in, Almanya Türklerini, "Türk kökenli Alman hemşerilerim" diye vasıflandırması, 
gelişmekte olan bu yeni anlayışın güzel bir örneğini oluşturmaktadır. 

Almanya'nın çeşitli kentlerinde sağduyulu Almanların gösterdikleri barışçı tepkiler takdi
re şayandır. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu da, aynı şekilde tepkilerini ve öfkelerini, ba
rışçı bir şekilde şiddete başvurmadan göstermektedir. Ancak, gerek radikal sol ve bölücü ör
gütlerin, gerek fanatik sağ örgütlerin, Alman aşırı sol ve sağ örgütlerle beraber bu barışçı tep
kileri dejenere edecek ve kamu düzenini bozacak şiddet hareketlerine başvurdukları da bir va
kıadır. Alman makamları nezdinde, şiddet yanlısı bu sağ ve sol terör örgütlerinin daha sıkı 
bir şekilde denetlenmesini talep ettik. Vatandaşlarımızın da, bu şeddet yanlılarının tuzakları
na düşmeyeceklerini umuyoruz. 

Batı Avrupa'da ortaya çıkmaya başlayan yeni ırkçılık olgusuna tepkiler, gerek Avrupa'da, 
gerek dünyada giderek artmaya devam etmektedir. İnsanlığa karşı bu tehdidin önlenmesi için 
ilgili hükümetlerin alacakları, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler mevcuttur. 
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Hükümetimiz, ilgili hükümetlerle işbirliği halinde, yurt dışında yaşayan ve orada yerleş
miş bulunan vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunmasına ilişkin her türlü tedbirin alın
ması için, gayretlerini aralıksız sürdürmekte olup; girişimlerine aynı yönde devam edecektir. 

Bu vesileyle, bir kere daha başsağlığı dilerken, genel görüşmeden ortaya çıkacak değerli 
fikirlerden de yararlanacağımızı ifade ederek; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Siyasî parti grupları adına, birinci sırada, Anavatan'Partisi Grubu sözcüsü İstanbul Mil

letvekili Sayın Engin Güner'i kürsüye davet ediyorum; buyurun Sayın Güner. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerime başlarken, geçmiş Kurban Bayramınızı kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya'da seri halde vuku bulan ırkçı saldırılar sonucu kay
bettiğimiz değerli yurttaşlarımızı burada rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize 
başsağlığı diliyorum. 

Geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya'nın çeşitli kentlerinde yapılmış olan hunhar, barbar, 
vahşi insanlık dışı saldırılar sonucu ortaya çıkan durumun arz ettiği aciliyet ve öneme binaen 
bir genel görüşme açılması konusunda önerge vermiş bulunuyoruz. Bu konuda fahstm ve gru
bumun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Çok değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, geçtiğimiz kasım ayında Almanya'nın MöIIn 
kentinde benzeri olaylar cereyan etmiş, burada da üç yurttaşımızı kaybetmiştik. 

Solingen'de vuku bulan olay, bu tip olayların ne ilk ve de son olmayacağını açık bir bi
çimde ortaya koymuştur. Maalesef, Solingen olaylarından sonra yer alan diğer olaylar, bu gö
rüşün haklılığını ortaya çıkarmış; bu tür olayların azalması şöyle dursun, giderek tırmanacağı 
görüşü kuvvetlenmeye başlamıştır. Nitekim, Solingen'i takiben Hatingen ve Rodenkirschen kent
lerinde de yurttaşlarımızın evleri kundaklanmış; ancak, büyük bir şans eseri, burada yaşayan 
yurttaşlarımız yara almadan kurtulabilmişlerdir. 

Yine, Konstanz'da benzeri bir olay daha yaşanmış, bir Türk lokantası yakılmıştır. 
Flensburg'da da dört kişilik bir Türk ailesi hedef alınmış; nihayet dün gece Kölln kentine 

bağlı bir kasabada 17 yurttaşımızın kaldığı bir ev aynı akibete maruz kalmıştır. 

Hiç şüphesiz, bu olaylar aziz milletimizi büyük endişeye sevk etmiştir ve bundan endişe 
duymakta da yerden göye kadar hakkımız vardır. •,;• 

Almanya-Türkiye ilişkileri çok uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Bu ilişkilerin iyi olması
na her iki taraf da büyük özen göstermişlerdir. 1960'lı yıllarda başlayan göç olayları sonucun
da, Almanya'da bugün 1 milyon 800 bin Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bunların 600 bini işçi
dir, gerisi ise aile fertleridir. Türk vatandaşları, Almanya'da yaşayan 5 milyonluk yabancı grup 
içerisinde yüzde 33'lük bir oranla, en büyük grubu teşkil etmektedir, öyle ki; serbest dolaşım 
hakkından yararlanmamalarına rağmen, İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan -ki, bu hak
tan yararlanmaktadırlar- vatandaşlarının toplam sayısının birbuçuk mislini Türkler oluştur
maktadır. Bu gerçek de göstermektedir ki, bütün engellemelere rağmen, orada bir Türk mev
cudiyeti vardır ve olmaya da devam edecektir. 

Tabiî, bu kadar büyük sayıda yabancının bulunduğu ülkelerde, özellikle ekonomik kriz 
anlarında, işsizlik anlarında, bir yabancı düşmanlığının başladığı görülmüştür; bu tarihte de 
böyle olmuştur. 
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Bu kadar büyük bir sayıda Türk vatandaşının yabancı bir ülkede yaşaması, hiç şüphesiz, 
sorunsuz olmamaktadır; birçok sorunu da yanında getirmektedir. Bu sorunların en başında 
uyumsuzluk, yani içinde yaşanılan topluma uyum gösterememe, entegre olamama sorunu gel
mektedir. 

Almanya'da, aslında, ikinci bir Türkiye oluşmuştur; bu durum çok değişik grupları bir 
araya getirmektedir. 1 milyon 800 bin kişilik Türk toplumunun 500 binini Türk gençleri oluş
turmaktadır; aslında en büyük dikkati, özeni göstermemiz gereken de, bu Türk gençliği gru
budur. "İkinci kuşak" adım verdiğimiz bu gençlerimizin gerçekten de büyük sorunları vardır. 
bu sorunların başında, içinde yaşadıkları topluma ve Türkiye'ye kendilerini tam olarak ait his
setmeme duygusu gelmektedir. Yani, bu gençlerimiz^ kendilerini ne Alman, ne de tam Türk 
olarak görebilmektedirler. Tabiî bu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için çok önemli bir so
rundur; bu gençlerimizin ve bütün yurttaşlarımızın kültürel bağlarını, millî gelenek ve göre
neklerini korumalarını sağlamamız gerekmektedir. 

Bu Türk toplumunun, içinde bulundukları topluma uyum gösterememeleri ve çok değişik 
bir yapı oluşturmaları, ortaya zaman zaman bazı sorunlar çıkarmaktadır ve Alman dostları
mız da zaman zaman bu sorunların işlerine gelen taraflarını ön plana çıkarmaktadırlar. Mese
la, Avrupa Topluluğuna üyeliğimiz konusunda, belki de bize en büyük engel, Almanya'da ya
şayan vatandaşlarımızın bu uyumsuzluk durumlarıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğimiz söz ko
nusu olduğunda, Avrupalılar, özellikle Almanlar tarafından ortaya atılan konu, bu uyumsuz
luk olmaktadır. Gene, geçmişte gördüğümüz gibi, terör olaylarında, PKK teröründe de buna 
benzer olaylar yaşamıştık. İnsan hakları konusunda da bu gibi durumlar zaman zaman ortaya 
çıkmakta ve iki ülke ilişkilerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 

Bu vatandaşlarımızın, her şeyden önce, seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır. Ta
savvur edebiliyor musunuz ki, otuz yıldır o topraklarda yaşayan bir Türk'e -sadece iki ay önce 
gelmiş diğer yabancılara oy hakkı tanınmaktayken- oy hakkı tanınmamaktadır. Tabiî bu, ora
daki Türk toplumunu bir nevi ikinci sınıf vatandaş konumuna otomatikman getirmektedir. 

Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızla ilgili olarak düzeltilmesi gereken konularda, Türk 
ve Alman Hükümetlerinin çok sıkı bir işbirliği gerekmektedir. Bu konuda Almanların yapaca
ğı işler olduğu gibi, Türk hükümetlerinin de yapacağı çok şey vardır. Her şeyden önce, burada
ki insanımıza bir döviz makinesi gözüyle bakmaktan çok, oraya o insanları gönderdiğimizi, 
kendilerinin, yabancı bir toplumda yaşamalarının güçlüğünü çektiğini; dil bilgilerinin zayıf olu-
şunun, eğitim seviyelerinin ve meslekî eğitimlerinin düşük oluşunun, kendilerini orada bir nevi 
izole olma, içinde yaşadıkları toplumdan ayrı yaşama noktasına getirdiğini; bu bakımdan, Tür
kiye tarafından kendilerine mutlaka sahip çıkılması gerektiğini hiçbir zaman unutmamamız 
gerekmektedir. 

İkinci husus: Maalesef, Türkiye'de günlük politika üretmekteyiz, günlük olarak yaşamak
tayız; hatta, son birbuçuk yıldır günlük politika üreten Hükümetimiz, şu anda o günlük politi
kayı bile üretememektedir. Halbuki, böylesine kapsamlı, ilerisi için böylesine potansiyel tehli
ke taşıyan bir konuda, Hükümetin, ileriye dönük, uzun vadeli bir strateji geliştirmesi ve bir 
gün kopma noktasına gelebilecek olayları önlemek için şimdiden acil tedbirler alma yoluna 
gitmesi gerekir. 

Almanya bu olaya nasıl bakmakta? Bunu bilmemizde yarar var. Hiç şüphesiz, Almanya'
da meydana gelen bu olayların sorumluluğunu bütün Alman Milletine yıkmamız mümkün 
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değildir. Bunun, küçük bir azınlık tarafından yapıldığını bilmekteyiz ve böyle olmasını da umut 
etmekteyiz. Kendilerine "Neo Nazi" veya "dazlaklar" adını veren bu ruh hastası insanların 
bu derece etkili olabilmelerini ise, çok iyi tanıdığımız Alman dostlarımız sayesinde anlamak 
mümkün değildir. 

Hiç şüphesiz, Almanya'da yüzde, 3,5 oranına varan bir işsizlik -diğer ülkelerde işsizlik oranı 
çok daha yüksek olmasına rağmen- bu insanları bu gibi eylemlere sevk edebiliyorsa; her şey
den önce Almanya'nın kendi geleceği, kendi güvenliği açısından, tarihte yaptığı hatayı bir kere 
daha tekrarlamama açısından bizatihi kendisinin bu konuyu çok ciddî olarak ele alması gere
kir. Hiç şüphesiz, bu bir eğitim ve kültür meselesidir, bu bakımdan da uzun vadede çözülebile
cek olan bir husustur. 

Bu konuda ne yapmalıyız? Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum ki, Alman Cum
hurbaşkanı bu olayların münferit olaylar olmadığını, planlı bir eylemin parçaları olduğunu 
rahatlıkla ve açıklıkla söyleme cesaretini göstermektedir. Buna rağmen, maalesef, bizim en yetkili 
makamlarımız, bu olayları adi suç vakası gibi göstermek gafletinde bulunabilmektedirler. Bu 
olayları münferit olaylar olarak gösterme eğilimi vardır ki, Alman makamlarının bir kısmının 
bile düşmediği bu hataya bizim yetkililerimiz nasıl düşüyor? Buna hayret etmemek ve üzülme
mek mümkün değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bu olayları münferit olaylar olarak yorumlamakta "Münferit ola
yı bütün topluma yıkamayız" demektedir. 

Elbette, olanlardan bütün Alman Milletini sorumlu tutmak mümkün değildir; ama, bu 
olayı münferit olay olarak göstermek, "Türkiye'de de bu tip olaylar olmaktadır" diye ekle
mek, "Türkiye'de de bir Alman turist tecavüze uğrayabiliyor, öldürülebiliyor, onun için bunu 
bu kadar büyütmeyelim" demek son derece yanlıştır; olaya yanlış teşhis koymaktır, yanlış teş
hisle yola çıkıldığında da bu konuya bir çözüm bulamayacağımız açıktır. 

Gerçekten, bu hatayı Hükümetin bir an evvel düzeltmesi gerekmekte, kraldan fazla kralcı 
bir tutuma girmeden; ama, oradaki vatandaşlarımızın, bugün kalbiyle, yüzüyle bize dönmüş 
olan 2 milyon yurttaşımızın beklentisine cevap verecek bir biçimde şu anda müdahale etmeli, 
olayları en şiddetli bir şekilde protesto etmelidir. 

Unutmamalıyız ki, bundan sadece elli yıl önce, gene aynı Almanya'da büyük bir insanlık 
trajedisi yaşanmış ve 6 milyon Yahudi korkunç bir akıbete uğramış, katledilmişlerdir. Ama, 
hiç kimse şunu unutmasın ki, oradaki yurttaşlarımız Yahudiler gibi olmayacaklardır. Onların 
arkasında güçlü Türk Devleti vardır. Zaten, böyle bir akıbete kendiliklerinden, pasifist bir yak
laşımla hiçbir zaman yaklaşmayacakları da kesindir. 

Olayı şiddetli bir biçimde protesto ederken, Hükümetin, bu arada yapması gereken birta
kım başka hususlar da vardır, arz edeyim ; 

Milliyet Gazetesinin, Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Komisyonuna başvurması konu
sundaki bir soruya Sayın Cumhurbaşkanının verdiği cevap ilginçtir. Bu konuda Sayın Cum
hurbaşkanı, "Hür türlü mevcut zemin kullanılabilir, bu tür girişimler yapılabilir, açık olan ze
minlerde bütün haklar kullanılır" demektedir. Gayet tabiî, bütün haklar kullanılır. Ancak, acaba, 
bu hakkı bir gazete kullanıyor da, niçin devletin yetkili makamları kullanmıyor, Hükümet kul
lanmıyor? tşte bunu anlamak mümkün değildir. 

Bugün Hükümetin vakit geçirmeden yapması gereken, zaten bu konuda duyarlı olan Av
rupa kamuoyunun da hissiyatını dikkate alarak, konuyu bir an önce bütün uluslararası 
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platformlara götürmek, oralarda tartışılmasını sağlamak ve böylece oradaki yurttaşlarımıza, 
hiç olmazsa bir moral güvence sağlamak olmalıdır. Bu meyanda, Birleşmiş Milletlere, Birleş
miş Milletler tnsan Hakları Komisyonuna, AGİK'e, Batı Avrupa Birliği gibi kuruluşlara müra
caatta gecikilmemeli ve Avrupa Konseyinin Ekim ayında Viyana'da yapacağı devlet ve hükü
met- başkanları zirvesine de konuyu götürmeye çalışmalıyız. - . 

Bunun dışında, konunun uzun vadede çözümüne yardımcı olacak en önemli hususlardan 
biri de siyasî haklardır. Otuz yıldır Almanya'da oturan vatandaşlarımıza oy hakkının verilme
diğini göz önüne alırsak, oy hakkının öneminin ne kadar büyük olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkar. Bu insanlarımızın orada seçme-seçilme hakları olsa, durum derhal değişebilir. Ama, bi
raz önce de belirttiğim gibi, Avrupa Topluluğu üyesi bir ülkeden gelen bir işçi iki ay sonra seç
me hakkını kullanabilirken, otuz yıldır orada oturan ve belki on, yirmi, otuz yıl daha oturacak 
olan bizim vatandaşlarımızın bu seçme-seçilme hakkının olmamasını anlamak mümkün değildir. 

Bu kapsamda, Almanya kamuoyunda da giderek ağırlık kazanmaya başlayan bir görüş 
vardır. Bu da, çifte vatandaşlık konusudur. îşte bu fırsatı en iyi biçimde kullanarak, Türk Hü
kümeti, bir an önce Alman Hükümetine çifte vatandaşlık konusunu gündeme getirmesini öner
melidir. 

Türk toplumunu orta ve uzun vadede bu gibi saldırılardan korumanın bir diğer yönü, Av
rupa'nın ve en başta Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna üyeliği konusunda, hiç ol
mazsa yeşil ışık yakması olacaktır, tleri bir tarihte bile olsa, böyle bir yeşil ışık yakıldığı takdir
de oradaki vatandaşlarımızın, bir süre sonra da olsa, Alman vatandaşı olacağı görüşüyle belki 
bu olaylar bir nebze önlenebilir. Her şeyden önce, bu-konuya gereken önemi vermemiz gerek
mektedir. 

Olayı bir de şöyle düşünelim : Bugün 8 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiştir; ancak, 
Almanya'da 1992 yılında yabancılara yönelik olay sayısı 7 195'tir, 1993 yılının ilk üç ayında 
ise 1 081'dir. Bu, olayın boyutlarını göstermektedir. Yani, bugün, bir haftadır, aşağı yukarı her 
gün olaylar olmakta, vatandaşlarımız tehlikeyi kıl payı atlatmakta ve Hükümetimiz, burada 
eli bağlı beklemektedir. Bir hafta, onbeş gün, bir ay belki bekleyebilirsiniz; ama, iki ay, üç ay 
sonra ne olacağını burada hiç kimse garanti edemez. Hiç beklenmedik çok vahim durumlarla, 
Türk-Alman dostluğuna da zarar verecek durumlarla karşılaşabiliriz. 

Bu konuda, şu andaki Alman Hükümetinden çok, belki de, gelmiş geçmiş hükümetleri 
suçlamak gerekmekte; çünkü, bunlar, bir anda ortaya çıkmış konular değildir; bilinen konu
lardır. Geçmişteki Alman hükümetleri, maalesef, konuya gereken hassasiyeti, ilgiyi gösterme
diklerinden bugün bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Fakat, iki ülke arasında, hem bölge gü
venliğine ve barışına, hem de dünya güvenliği ve barışına büyük katkıda bulunabilecek -biri, 
Avrupa'nın süper gücü; biri, bölgesinde güçlü bir ülke olan Türkiye'nin- her bakımdan işbirli
ğinde büyük yarar vardır ve bu konunun bir an önce bitmesinde, her iki ülke açısından, her 
iki ülkenin vatandaşları açısından büyük yarar bulunmaktadır. 

Olayın üzerinde büyük hassasiyetle durmamız gerekiyor. Ben, Hükümetin tutumundan, 
bu konunun önemini ve hassasiyetini kavradıkları intibaını edinmiş değilim. Şöyle yapalım is
terseniz : 8 tane vatandaşımız, bu olaylardan... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Güner, 2 dakika süre veriyorum; devam buyurun. 
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ENGİN GÜNER (Devamla) — Bu olaylarda 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir de so
runu şöyle koyalım : Ya Türkiye'de, bırakın 8'i bir alman vatandaşının başına böyle bir olay 
gelseydi, evi yakılsaydı, kendisi yakılsaydı; acaba Almanya'nın, Avrupa'nın, Batı'nın tepkisi 
ne olurdu?.. Veyahut, Almanya'da, Türklerin değil de, bir Amerikalının, bir İngiliz'in, bir Fran
sız'ın başına aynı şey gelseydi -8-10 kişi değil, bir tek diyorum, seri halinde değil- o zaman 
dünyanın tepkisi ne olurdu, o ülkelerin tepkisi ne olurdu? Kendinizi onların yerine koyun, gözü
nüzün önüne getirin ve ona göre hareket edin... 

Bugün Almanya'daki 2 milyon Türk vatandaşının ve Türkiye'deki 60 milyon Türk'ün siz
den beklediği, yumruğunuzu en sert biçimde masaya vurmanız ve bu konuyu, bir an önce, Al
manya'da bitirmenizdir. 

Bu -duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Refah Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ı kürsüye davet 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Solingen olayları üzerinde açılması önerilen genel görüşmenin öngörüşmeleri dolayısıyla, Re
fah Partisi Grubu adına, düşüncelerimizi arz etmek üzere, huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu olayda hayatını kaybeden 5 vatan
daşımıza Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik sebeplerle, 1963 yılından bu tarafa, ülkemizin işsiz in
sanlarına iş temin etmek bakımından, onlara Avrupa'nın kapısını açmışız. O günden bugüne, 
bu amaçla giden insanlarımızın sayısı, bugün 2 milyonu hemen hemen aşmış durumundadır. 

Başlangıçta, bu insanların işgücüne, Batı'nın, Avrupa'nın ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç dola
yısıyla, gelenleri büyük bir itibarla karşıladılar ve onların güçlerinden, emeklerinden istifade 
ettiler. Ancak, zamanla, Avrupa'daki insanların bir ölçüde nüfusunun artışı, yabancı işçiler 
konusunda daha değişik politikalara itti o ülkenin yetkililerini. Bu arada, özellikle 1990 yılın
dan bu yana, Avrupa'da gitgide artış kaydeden bir yabancı düşmanlığı gördük ve görmeye de
vam ediyoruz; Hollanda'da, Belçika'da ve özellikle Almanya'da. 

Bu yabancı düşmanlığının iki temel sebebi var... Bunlardan bir tanesi ekonomik sebep, . 
bir diğeri de ideolojik sebep. 

Cereyan eden olaylarda her iki sebebi bazen birlikte, bazen diğerinin daha faik olduğu 
şeklinde görüyoruz. Bu düşmanlığın tezahürü önce ferdî tacizlerle kendini gösterirken, son za
manlarda, yangın faciaları şeklinde ortaya konulmaya başlandı. Mölln olayından sonra Solin
gen faciası yaşandı. Her iki facianın dikkati çeken bir yönü olayın bayram arifesine raslamış 
olmasıdır. 

Solingen faciasında, dört katlı bir evde, dört ailenin yaşadığı bir evde, 20 kişinin oturduğu 
bir evde, 29 Mayıs gecesi saat 01.30'da vaki kundaklama neticesinde çıkan yangında 5 vatan
daşımız hayatını kaybetti ve 5 vatandaşımız da yaralandı, diğer 10 kişi bir yara almadan olay
dan kurtuldular. 

01.30'da çıkan yangın yerine itfaiyenin geliş saati 02.00'dir. Geldiğinde pencerede 3 kişi 
vardır. Bu 3 kişi, kucağında çocuk olan bir kadın, ölen kadın,' birisi de misafir olarak giden 

— 193 — 



T.B.M.M. B : 109 8 . 6 . 1993 O : 1 

I . 

genç kızdır ve kurtarılmaları için yalvarıp durmaktadırlar. Ancak, itfaiye, vaktinde merdiveni 
uzatmaz. İtfaiyenin brandası yoktur, pencere altına branda açılmaz... Dolayısıyla, pencereden 
atlayarak kurtarılmaları veya merdiven uzatılarak kurtarılmaları mümkün olan o insanlar, göz 
göre göre yanmaya terk edilir. 

Olayın cereyan ettiği sırada bendeniz bir konferans münasebetiyle Strazburg'da bulunu
yordum. İki milletvekili arkadaşım da yine Almanya'da bulunuyordu. Onları da telefonla ara
dım ve ertesi gün üç milletvekili olarak Solingen'e gittik. Solingen'e gittiğimiz zaman, yanan 
evin önünde toplanan büyük kalabalık sahip arıyordu, Hükümeti arıyordu... 

Biraz önce konuşan Sayın Bakan "Olay üzerine hemen Almanya'ya gittik" dediler ama, 
Hükümet, olaydan üç gün sonra Almanya'ya gitti; olay sırasında, olaydan hemen sonra biz 
oradaydık. Hükmet yoktu; çünkü, Hükümet tatildeydi!.. Halkın haykırışları arasında, "onlar 
sadece cenaze törenine gelirler" sözleri yaygındı. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Meclise geldiği gibi!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Nitekim, Hükümet, sadece cenaze törenine gitti; halkın 

içine girip konuşmadı... Biraz önce, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, halka, cenaze töreni 
sırasında, cenaze merasimi esnasında televizyonlar aracılığıyla hitap ediyorlar. Halbuki halkın 
içine gidilmesi lazım gelirdi. Eve gittiler, evi gördüler; ama, barikatın içinden geçtiler, barika
tın içinden çıktılar. Halkın arasına girdiklerini belirtir bir habere maalesef raslamadım. 

Böylece, ilgilendiklerini ifade ettiler birtakım tedbirlerden bahsettiler. Halbuki, Sayın Baş
bakan Vekili geçen akşamki konuşmalarında, "oradaki olayları önlemek Almanların işi" dedi 
ve işin içinden çıktı! Sanki, Türk Hükümeti olarak bizim yapacağımız hiçbir şey yokmuş gibi 
bir üslup kullandı. 

Değerli arkadaşlarım, biz, olayları 3 milletvekili olarak izledik. Olayları takibimiz sırasın
da, Büyükelçi Sayın öymen ile Düsseldorf Başkonsolosu Sayın Aral'ın desteklerini gördük. 
Halkın içine girdik, kendilerini, tepkilerinde ölçülü olmaya çağırdık. Meclisi temsilen giden 
Sayın Başkanvekilimiz, bizim, orada, konuşmalar sırasında tepki gördüğümüzü, bir münase
betle bana söylediler. Biz, Hükümete tepki gösteren halkı, orada teskin ettik, ölçülü olmaya 
davet ettik ve konuşmalarımızın çok olumlu olduğunu, Federal Meclis Başkanı Rita Schusmut 
de aynen ifade etti ve bize teşekkür etti. 

Dış temsilcilerimizin gayretiyle, şehir ve devlet yetkilileriyle görüşmek istediğimizi söyle
dik. Bu görüşmede 3 milletvekili arkadaşımıza ilaveten, Federal Alman Meclis Başkanı Rita 
Schusmut, Çalışma Bakanı Blum, Savunma Bakanı Yardımcısı, Solingen Belediye Başkanı ve 
Solingen Şehir Sorumlusu vardı. Bizim, bu kişilerle olan konuşmamız, görüşmemiz tam 2,5 
saat sürdü. Bu 2,5 saat içerisinde biz ne konuştuk? Merak ediyorum, acaba, Sayın Bakan, araş
tırmaları sırasında, itfaiyenin oraya yarım saat neden geç gelmiş olduğunun hesabını sordu mu? 

Biz, bunları sorduk ve Belediye Başkanına, açık seçik bir şekilde, belediyenin burada bir 
ihmali, suçu olduğunu söyledik, kendilerini açık açık itham ettik; çünkü, görünen gerçekler 
oydu; ama, onlar kendilerine göre zabıt tutmuşlardı. "Yangın saat 01.30'da çıkıyor, fakat yan
gını bize 01.42'de haber verdiler" diyor Belediye Başkanı. Bizim oradaki ısrarımız karşısında, 
Federal Meclis Başkanı dahi, Belediye Başkanının ve Şehir Sorumlusunu itham eden ifadeler 
kullandı. Yani, bu olayda belediyenin suçu var ve bunu biz orada açıkça ifade ettik. 
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ikinci husus : Dikkat edilirse Mölln, gerek Solingen olaylarında, "Bu olaya kim sebebiyet 
verdi, bu yangını kim çıkardı?" diye bir araştırma yapılıyor, olayın arkasında 14-15 yaşında 
çocuklar çıkıyor... Mölln'de böyle oldu... Şu anda Mölln'de yargılanan sanık 15 yaşındadır... 
Solingen'de de, bizim gittiğimiz gün biri 14, biri 15 yaşında iki tane çocuk yakalamışlar, bir 
tanesini bırakmışlar, öbürü sanıkmış, onu tutuklamışlar. Halbuki, yangının meydana gelmiş 
olduğu evin çevresinde oturan bir İtalyan, yangın çıkarma olayının hemen akabinde 4 kişinin 
kaçıp gittiğini söylüyor. Bu konu üzerine Federal Meclis Başkanına ve orada bulunan Hükü
met yetkililerine, "faillerin yakalanması konusunda gerekli ciddiyeti neden göstermiyorsunuz?" 
dedik. Türkiye'de, televizyonlarda biz bu dazlakları görüyoruz, 18-25 yaşında koca koca in
sanlar; ama, "olay çıkaranlar kim?" denildiği zaman, 15 yaşında çocukları ortaya koyuyorlar. 
O sebeple, biz, ağırlığımızı koyduk, "bu olayın arkasında mutlaka daha başkaları da var, 18 
yaşından büyükler de var" dedik. Nitekim, biz, oradan ayrılmadan, o gün, gerek Almanya'-
daki, gerek Türkiye'deki televizyonlarda, yine dazlaklardan 18-25 yaş arasındaki 4 kişinin ismi 
ve resmi açıklandı, ilan edildi. Demek ki, bir mücadele ortaya koyduğumuz zaman, bir netice 
alıyorsunuz. 

Biz, Alman yetkililerle görüşürken onlara methiye çıkarmadık; ama, Sayın Bakan, biraz 
önce burada yaptığı konuşmayla, daha hâlâ methiye çıkarmaya devam ediyor. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Biz, orada hesap sormamız lazımken, âdeta çekiniyoruz!.. Dış temsilcimiz, orada müza
kereye oturmadan, bana aynen "efendim, biz bu konuları yetkililerle görüşürken, Alman Hü
kümetini suçlamaktan kaçınıyoruz; yetkililerle görüşürken Alman halkını suçlamaktan kaçı
nıyoruz; siz de bu üsluba dikkat ederseniz iyi olur" diye öneride bulunuyor. Yani, kuzu kuzu 
oturun, kuzu kuzu konuşun!.. Kuzu kuzu konuşmakla bunlar olmuyor ki... Üzerine gidiyor
sunuz, suç öyle ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu olaylar münasebetiyle elbette ve inanıyorum ki, bir genel görüş
me açılacaktır. Bu genel görüşmede birtakım konuların mutlaka enine boyuna tartışılması icap 
ettiği kanaatindeyim. 

Bir defa şunu açıkça ifade edelim ki, yurt dışındaki vatandaşlarımız sahipsizdir. Siz ne 
derseniz deyin, siz ne konuşursanız konuşun, yurt dışındaki vatandaşlarımız sahipsizdir. Hat
ta şunu açıkça ifade ediyorum : Almanya'dan gelmiş olan heyet, cenazelerin defin merasimini 
sonuna kadar burada takip ettiği halde, bizim bazı bakanlarımız Taşova'ya geldikleri halde, 
Mercimek Köyüne gelmeden çekip gittiler; Almanların gösterdiği ilgiyi göstermediler. Dolayı
sıyla, sahipsizdir vatandaşlarımız; yurt dışında da sahipsiz, Türkiye'de de sahipsizdir... 

Mölln davasının ikinci celsesi, Solingen faciasından üç gün önce yapıldı mahkemede. Mölln 
davasının mahkemesine, Türkiye'den bir tek avukat girmedi Sayın Bakan, bir tek temsilci gir
medi Sayın Bakan. Sâdece, o faciada evladını kaybeden baba, sahipsiz ve boynu bükük olarak 
girdi davaya. Sanık olan o Alman gencini kurtarmak için -hangi merci tarafından bilemiyorum-
Almanya'nın en güçlü avukatı Rosy tutuldu ve "işkence altında bu ifadeler verildi" diye mah
keme zabıtlarına ifade geçti. Ben bu konuyu Federal Meclis Başkanına söyledim; Federal Mec
lis Başkanı hop oturup hop kalkıyor. Ne diyor? "Almanya'da işkence olmaz." Benim de ona 
söylediğimi şu : "Siz Federal Meclis Başkanısınız, devleti temsil ediyorsunuz; ben de şu anda 
bir milletvekiliyim, ben de bir devlet adamıyım; benim de bir geçmişim var; burada bir söz 
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söylüyorum, halkın dedikodularını buraya getirerek söylemiyorum, mahkeme zabıtlarına geç
miş olan ifadeleri buraya getirip konuşuyorum. Gidin mahkeme zaptını alın bakın, 'baskı ne
ticesinde ben bu ifadeyi verdim' diyor." 

Ben inanıyorum ki, doğrudur; 15 yaşındaki çocuk Mölln yangınını çıkarmamıştır; çünkü, 
yangını çıkaranlar başkasıdır. O yangını çıkaranların yerine bu çocuk ikame edilmiştir. Ama, 
tezgâhlar böyle kuruluyor. Bu, her yerde böyledir. Onun için, şu anda Mölln davasında bir 
yalnızlık çekiliyor; ama, ne zamanki Solingen olayı oldu, Solingen olayından sonra Mölln da
vasına ilgi gösterildi. Oradaki mağdur vatandaşımızın Mölln davasında yalnız bırakıldığını Düs-
seldorf Başkonsolosu itiraf etmiştir Sayın Bakan. Yurt dışındaki vatandaşların sahipsizliği işte 
budur. 

Biz, Solingen'e gittiğimiz zamanf Almanya'nın birçok televizyon müesseseleri mikrofon-
larıyla önümüze geliyor... Solingen'e ayın 30'unda gittik, saat 12.20'den gece 24.00'e kadar 
orada kaldık, Türk televizyonunu göremedik. Sadece Türkiye Gazetesinden bir yazar gördük, 
başka yazar da görmedik biz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Muhabir, yazar değil. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu durum fevkalade acıdır... 
Hükümeti temsil eden kimse yoksa, hiç olmazsa, milletin vekili olarak bizler varız. Bun

ların, yapılan çalışmaların TV ve gazetelerle intikal ettirilmesi lazımdır; ama, demin de ifade 
ettiğim gibi, 2 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da, TRT televizyonun gerçekten bir 
kamareman kadrosu var mı, yok mu diye ben tereddüt ediyordum, "yok" dediler. Doğru ol
maması icap eder diye düşünüyorum; ama, böyle dediler. 

Olayın hemen ertesi günü, insan haklarıyla ilgili Devlet Bakanı gelebilirdi, bir devlet ba
kanı gelebilirdi. Sağ olsun, Sayın Akın Gönen nereye koşacağını şaşırdı. Bir olay olsa, hemen, 
Sayın Akın Gönen oradan oraya koşup duruyor; ama, esas insan haklarından sorumlu olan 
Devlet Bakanı ortada yok. Ertesi gün niye gitmiyor; uçakta yer mi bulamamış?!.. İlgilenilmi
yor vatandaşlarımızla. 

Değerli milletvekilleri, şu anda Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın içinde, bu olaylar 
nedeniyle bıkkınlık duyarak dönmeyi düşünenler var; ama, bütün bu olaylara rağmen, kalma
ya kararlı olanlar da var. Görünen odur ki, işçilerimizin büyük bir kısmi, Almanya'da kalma
ya kararlıdır. Ancak, bu olaylar sabırlarını taşırıyor ve tansiyonları da yükseliyor. 

Demeçlerle çözüm öneriliyor; "yapmayın, etmeyin, kanunlar çerçevesinde tepkinizi 
gösterin" deniliyor. Peki, başka bir şey tavsiye edilemez mi? Başka bir şey tavsiye edilebilir, 
inşaallah neler tavsiye edilebilir neler yapılabilir, genel görüşme sırasında arz etmeye gayret ede
ceğim; ama, bir fikir olsun diye, bulunduğumuz bu noktada, önce, Alman Hükümetine övgü 
yerine, işçilerimize sahip olduğumuzu belirten davranışlara girmeliyiz. Şu andan itibaren Mölln 
ve Solingen davalarını çok ciddî bir şekilde takip etmeliyiz. 

Bugün, Avrupa, Devlet Güvenlik Mahkemesinde devam eden birtakım davalarımızı, Al
manya'dan, Fransa'dan insanlar gönderip takip ettirerek âdeta, mahkemeyi manevî bir baskı 
altına alıyor. Devlet Güvenlik Mahkemesinde uzun zaman tıizmet eden, avukatlık yapan bir 
kardeşiniz olarak şahit olduğum bir manzaradır; ama, maalesef, bu, Almanya'daki davalarda 
olmuyor. Bundan böyle bu iki davayı da çok yakından takip etmemiz gerekir. 

Nitekim, bu ağırlık konulduğu ve Solingen faciasından sonraki Mölln davasındaki celseye 
bu ağırlık verildiği için, sanığı savunan avukatın işkence yapıldığı iddiasını mahkeme reddet-
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.mistir. Eğer, o mahkemeye, o ağırlık verilmeseydi, belki, mahkeme, işkence iddiasını kabul ede
cekti. Onun için, mutlaka davaların yakından takip edilmesi lazımdır. 

Bunun yanında, vatandaşlarımızın, davalarını nasıl takip edeceği, haklarını nasıl koruya
cağı ve talep edeceği konusunda da birilerinin yol göstermesi lazımdır. Mercimek Köyünde ba
zı kişiler gördüm; Almanya'dan gelmişler, mağdur kişilere, "Bize vekâlet verin, sizin oradaki 
işlerinizi takip edelim" diyorlar. (Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Sayın Başkan, bir dakika... 

BAŞKAN— Buyurun efendim, iki dakika... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Lütfen, Hükümet, Valiye ve dolayısıyla Taşova Kayma

kamına talimat versin, bu mağdur ailelere gidilsin, Almanya'da haklarının takibi hususunda 
ona buna rasgele vekâlet verilmemesini hatırlatsın, "sizin haklarınıza devlet sahip çıkacaktır" 
desin. Sayın Bakan, bunu bilhassa istirham ediyorum. 

Oradaki vatandaşlarımıza, "sokaklarda nümayiş yapma" denebilir. Belli bir çizgi içeri
sinde bunlar yapılmalıdır, yapılmaya da devam edilmelidir. Ancak, bundan çok daha etkinleri 
de var... Mesela, bizim vatandaşlarımız, bankalardan bir hafta parasını çeksin veya ev kiraları
nı bir ay ödemesin... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Nerede o şuur!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ...Veya işbaşına gitsin, bu olayı protesto etmek için, "ilci 

saat çalışmıyorum" desin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Doğru; nerede o şuur!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ... veya bir hafta alışveriş yapmasın. Bu gibi eylemler, 

Almanya'da planlanabilir. Bir sürü örgüt temsilcileri var; iyi niyetli örgütler var. O örgütlerin 
temsilcileriyle bir araya gelinir, konuşulur ve bu eylemler de planlanabilir; ama, bunu organize, 
edecek olan, elbette yetkililerdir. 

Şu anda, Hükümetin, burada; ama, ucu da Almanya'da olmak üzere bir kriz masası kur
masını ve bu olayları nasıl takip etmek gerekiyorsa, o şekilde takip etmesini tavsiye ediyoruz. 

Bütün bunların daha etraflı bir şekilde görüşülmesi, konuşulması için, Refah Partisi ola
rak genel görüşme açılması hususunda müspet oy vereceğimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle şahsım 
ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Cem'i kürsüye 

davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Cem. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; sözlerime başlarken Almanya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız 
için Tanrı'dan rahmet dilemekteyim ve gerçekten şu 21 inci yüzyılın eşiğinde insanlığın hâlâ 
bazı konularda yeterli dersi almamış olmasının üzüntüsü içindeyim. 

Olaya birkaç tespitle bakmak istiyorum : Mesela, nedir Almanya'daki durum, nedir Türk
lerin sıkıntısı, Almanların tepkisi, yaklaşımı? Ve gazetelerden, haberlerden bazı somut olaylar, 
bazı somut düşünceler... Bir işçimiz mesela, çok açık söylüyor : "Bizi istemiyorlar beyim, sev
miyorlar. Bize yapılanları tasvip etmeseler de öyle bu. Polisin bizleri koruduğu falan yok." 

-diyor. Yani, bizim oradaki insanımızın vatandaşımızın izlenimi, yorumu çok yalın bir şekilde 
bu : "Bizi istemiyor." 
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Bir başka yaklaşım, bir başka izah : "Son zamanlarda ne oldu da değişti?" Gene bir ikin
ci kuşak Türk genci, bu defa, "Her şey Berlin Duvarının yıkılmasıyla 1989'da başladı. Doğu
dan gelmeye başladılar, evsizlik, işsizlik, derken, işte böyle oldu." diyor. 

Hakikaten, Almanya'nın geçirdiği değişim, doğudan bir akımın başlaması, Almanya'nın 
kendi sorunları, işsizlik meselesi ve orada olayın uç vermeye başlaması ve de son olay, şahitle
rin söylediklerinden bir derleme... Herkes uykudayken geliyorlar; ellerinde kocaman bir gaz 
bidonu; evin önüne, giriş kapısına, hole döküyorlar, yaktıkları bir gazeteyle tutuşturuyorlar 
gazı, alevler bir anda yükseliyor, sarıyor üç katlı evi, kaçarlarken "Heil Hitler!" diye bağırdık
larını duyuyor Alman komşular... İnanılmaz bir vahşet ve bu arada bir vatandaşımızın, Sivaslı 
Mehmet Karakoç'un bir şiiri. Şiir yazmış evin önündeki çiçeklerin içine bırakmış : 

Zaten yanmaktayım vatandan ayrı. 
içimiz kavrulmuş hasretle dolu. 
Daha altı aylık körpe yavruyu. 
Yakmak mı gaye, insanlık bumu? 
Olay, çok çeşitli boyutları olan bir olay ve gene bu olayla ilgili, orada yaşayan vatandaşı

mızın yorumu, o evin, önü, evin duvarındaki yazılar... "Çoban Sülü neredesin?" Yazılardan 
bir tanesi bu. Ötekiler, "Türk basını, yanıyoruz. Alo 900 900" Sanırım bunlar, bu haberler, 
bu olaylar, bu gözlemler, hadisenin bütün boyutlarını ortaya seriyor; Alo 900 900'ün hüzünlü 
espirisine kadar, nüktesine kadar, acı dolu nüktesine kadar bütün meseleyi ortaya koyuyor. 

Birinci boyutun, Almanya boyutunun ve olayın ismini koymak lazım. Yani, başta Hükü
met ve hepimizin birinci vazifesi, Almanya'da ne olduğuna gerçekçi teşhisi koymaktır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet yok ki!.. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Almanya'da, maalesef, ne yazık ki, ırkçılık, faşizm, yabancı 

düşmanlığı, nazizm hızla tırmanıyor. Bir defa, bu tespiti yapmamız lazım; Bunu Almanlar yap
maya başladı. Alman Cumhurbaşkanı, Almanya'dan yükselen az sayıdaki akılcı sesten bir ta
nesi Alman Cumhurbaşkanı, diyor ki : "Bu olay, münferit bir cinayet değildir. Bu olay, Al
manya'da yükselen aşırı sağ ortamın, ırkçılığın şartladığı insanlar tarafından yapılmış bir belli 
cinayettir. Kendi kendine oluşmamıştır; ortam, bu cinayeti yaratmıştır." Bunu, Alman Cum
hurbaşkanı söylüyor. 

Almanya'da -ki, bu Almanların çok büyük bir meselesi, sadece bizim meselemiz değil-
maalesef, faşizmin çarkları Sönmeye başladı. İnşallah elbirliğiyle durduracaklar bizim de bel
ki, katkımızla; ama, bu çark dönmeye başladı. 

Bakınız -son dünya basınında çıktığına göre- olaylar kadar acıklı olan, Alman kamuoyu
nun Kohl'ü değerlendirme biçimine... Biliyorsunuz» Koni, cenazeye ve olay yerine gitmedi, Al
manya'da, bir tartışma çıktı. Birçok Alman kuruluşu -tabiî, bu sapıklar, Almanya'nın bütünü 
değil elbette- Almanya'nın büyük kesimi Kohl'ü eleştirdi, karşı çıktı ama, çok önemli bir ka
muoyu araştırması da yayınlandı ve Kohl'ün bütün bu yaptıkları, yani bu cinayet karşısında 
yeterli tepkiyi göstermediği Almanya'da konuşulurken, kamuoyu yoklamasında, Alman halkı
nın yüzde 38'i "cenazeye gitmemekle pek de fena bir şey yapmadı, gitmesi de gerekmezdi" 
sonucu ortaya çıktı. -

Yani, düşünebiliyor musunuz, Almanya'da, hadise açık, olay meydanda, cinayet, felaket, 
insanlık suçu ortada ve nüfusun yüzde 38'i Kohl'ün cenazeye gitmemesini haklı görmekte!*. 

Olay çok ciddi ve bu ciddiyetin çeşitli belirtileri var. 
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Gene olayı yaşayan bir gazetecinin notlarından, gözlemlerinden sizlere naklen veriyorum : 
Şimdi bir Türk yazarımız diyor ki: "Almanya'da herkes bir şeyden korkmaya başladı." Zaten, 
korku oldu mu, bu işlerin arkası her seferinde geliyor. "... Almanya'da herkes birbirinden kor
kuyor. Türkler başta olmak üzere, yabancılar, kendi canından korkuyor, geleceklerinden 
korkuyor. 

Alman halkı da korkuyor; Alman halkı, geçmişe bıraktığı o çirkin Alman ve Almanya 
imajının dünyada yeniden olmuşmasından korkuyor. 

Politikacılar, bu fanatik gruplar kapışmaya başladı. Şimdi, Alman, Türkü öldürecek; Türk, 
Almanı öldürecek, sonra kendi içlerinde birbirlerini vuracaklar, ipin ucu kaçacak, Almanya 
karışacak diye korkuyorlar; Alman politikacısı bundan korkuyor. 

Almanya'nın ekonomisi bozuldu; Alman vatandaşı ekonominin kötüleşmesinden korku
yor." Yani, herkes bir şeyden korkuyor ve Almanya'da, hele bizim gibi, 2 milyonu aşkın çocu
ğu, kardeşi, babası, annesi o ülkede yaşayan insanları gerçekten kaygılandıracak, dikkate sevk 
edecek, tedbirli olmaya yöneltecek her türlü koşul maalesef var. 2 milyon kişi -2 kişi de olsa 
aynı şey ama- 2 milyon kişi dile kolay... Bugün Türkiye'de 2 milyonu aşkın aile... Her aileyi 
4'Ie, 5'le çarpalım, 8 milyon 10 milyon insanın yüreği Almanya'daki yakını için korkuyla çar
pıyor, kaygıyla çarpıyor... 

Tabiî, gerçekçi olmak lazım. Bu insanlarımızın konumu nedir, ne yapmaktadırlar?.. Bir 
gözlem daha... Bunu da bilmemiz lazım... Bunu*, ben şahsen, bu son olaylarla ilgili Almanya'
ya giden gazetecilerden de dinledim; o kadar da basına yansıtmadılar nedense, kısmen çıktı. 
Hepsinin ortak gözlemi şu : "Yahu! Biz mahvolmuşuz Almanya'da" Hayrola nedir?.. "Bölüm 
bölüm bölünmüşüz" diyorlar. Yani, Almanya'daki insanlarımız grup grup bölünmüş. Tam, 
cenazeler kalkıyor, hepimizin yası var, herkes üzgün, bütün gruplar üzgün; ama, bir anda, ba
kıyorsunuz, bizim vatandaşlarımız taşlı sopalı birbirine girmiş, Alman polisi onları ayırmaya 
çalışıyor!.. Almanlar, belki de ileride kullanabilecekleri bir gerekçeyi de hazırlıyor : İşte, "asa
yişi bozdunuz, artık oturamazsınız" gibi... 

Bizim oradaki insanlarımız -bunu, maalesef, bir gerçek olarak görüp, elden ne gelecekse 
çaresini düşünmek lazım- kendi aralarında, birbirini sevmeyen, birbirini anlamayan, birbirinin 
hassasiyetine saygı göstermeyen gruplara bölünmüş.'Bunu da bir objektif veri, gerçek gibi al
mamız lazım. 

Şu gerçeğe de değineceğim : Almanya'da, yaşadıkları ortamdan çok kopuk bizim insanla
rımız. Bunu da dikkate almak lazım. Yani, bizim insanlarımız, Almanya'da yaşamıyor sanki... 
Alman toplumuyla hiçbir ilgileri yok, kendi başlarına yapayalnız. Katılmayan, bütünleşme-
yen, yabancılığını koruyan, yabancı kalan ve bu özellikleriyle de kendilerini belki de bazı tehli
kelere, bazı sapıkların isteklerine daha kolay açan bir özellik taşıyor Almanya'daki insanlarımız. 

Şimdi biz ne yapmaktayız? Bir defa değinildi; orada ben de haksız bir eleştiride bulun
maktan çekinmekle birlikte izlenimimi söylemek istiyorum : Almanya'da Başbakanın yaptığı 
var. Alman Başbakanının bu konudaki yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil, güzel bir yaklaşım 
değil ve Almanya'nın siyasî partileri, Almanya'nın halkı, kendi Başbakanını eleştirirken, nere
deyse, bizim yöneticilerimize, o Alman Başbakanının avukatlığını yapmak gibi tyr görev düş
tü. Bunu, yakışıksız gördüm, yakışıksız buldum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Ne yapabiliriz? Bunu, eğer genel görüşme açılırsa daha etraflı konuşacağız; ama, birkaç 
boyutu dikkate sunmak istiyorum : Bir tanesi, şu çifte vatandaşlık olayının kendimize düşen 
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kısmını artık çözelim. Geçen gün, bir sayın milletvekilimizle konuşuyordum, bana dedi ki; "Al
manya'da bir çifte vatandaşlık olayı için, ben, burada Sayın Bakan arkadaşım, yönetimde ta
nıdıklarım, kendim, bizzat uğraştım, altı ayda zorlukla çıkarabildim. Sayın Bakan yardımcı 
oldu, ilgili idarî devlet birimi yardımcı oldu ve ben ancak bu kadar uzun bir sürede bunu çıka
rabildim. tki seneden önce ölmüyor ve bunun müsebbibi biziz." 

Bunu, bu konunun ilgilisi sayın milletvekilinden naklen anlatmaktayım. Bu konunun mü
sebbibi biziz. 1980 yılında bazı değişiklikler yaptık mevzuatımızda ve böyle çifte vatandaşlık, 
olayını, neredeyse imkânsız hale getirdik. Almanya'daki insanlarımıza bir küçük katkı olacak
sa, bu çifte vatandaşlığı sağlamamız, kolaylaştırmamız lazım. 

İkincisi: Demin değinildi, tekrar olacağı için tek cümleyle söylüyorum : Oy hakkını bizim 
vatandaşlarımız için sağlamamız lazım. Yerel seçimde oy hakkı. Yani, bu ne biçim dostluk!.. 
Ben, oldum bittim, o "dostluk" laflarına güvenmem, "uluslararası dostluk" laflarına, tki ay
da başkalarına seçme hakkını veriyor büyük dostlarımız bize, 30 yıllık insanımıza, seçme hak
kını vermiyor yerel seçimde. O seçme hakkı olabilse, çok şeyi kolaylaştıracak ve bizim insanla
rımıza, bizim işçilerimize bir siyasî güç verecek Almanya'da. 

Yine bir başka yaklaşım; bunu da düşünmemiz lazım görüşündeyim : Biz, Almanya'daki 
insanlarımıza, hep kişisel menfaat açısından değil, memleket menfaati açısından; ama, menfa
at açısından baktık. 30 yılda yaklaşık 50 milyar dolar gönderdikleri para....Bu, büyük bir ra
kam... Ama, biz hep böyle baktık. Yani, "şu parayı nasıl yollayacaklar?" diye. "Yollamaları 
için ne lazım? Yollamaları için, biz onları çok sıkı tutmalıyız, aman ipin ucunu kaçırmayalım, 
aman bize para yollamaya devam etsinler. Yaşadıkları toplumla bütünleşmesinler. Hiçbir za
man tam bütünleşemezler ama hiç de yaklaşmasınlar o topluma... Katılmasınlar Alman toplu
muna!.." Hep böyle baktık... Böyle baktığımız için, zannediyorum, oradaki insanlarımızın mut
luluğunu gözden kaçırdık. Yani, Türkiye olarak bizim orada 2 milyon kardeşimiz yaşıyor, "biz 
ne yaparsak, o insanlarımız, aileleri, çocukları daha mutlu olur, daha rahat, daha güvenlik 
içinde yaşar?" diye bakmadık, önceliğimiz bu olmadı, önceliğimiz, "biz olaya nasıl yaklaşırız 
da, şu paralar gelmeye devam eder?" şeklinde oldu. Zannediyorum buna da dikkatle değer
lendirmemiz lazım, yeni politikalar oluşturmak için. 

Gerçekten üzücü bir olay. Bizim insanımız buna layık değil. Türkiye de buna layık değil. 
Türkiye'nin dışarıdan böyle konularda eleştirilmesi kolaydır. Ben sözümü hep ihtiyatla kulla
nıyorum; fakat Hükümetin daha fazlasını yapması lazımdır, öyle gözüküyor bana. Hükümet 
olarak Türkiye olarak, bu olay karşısında daha fazla ses çıkarmamız lazım. Biz bunu yapmaz 
isek, bu olaylar daha kolay devam eder. Yani, Türkiye, varlığını, kişiliğini, kimliğini duyurma-
Iıdır. Elbette "Yurtta sulh, cihanda sulh" ama, kişilikli, kimlikli bir Türkiye ile "Yurtta sulh, 
cihanda sulh" ve kendi insanlarımızın savunusu, elbette kişilikli, kimlikli bir Türkiye ile... 

Bu acı olayların tekrar olmaması, tekrar etmemesi dileğiyle hepinize saygılar sunar, teşek
kür ederim, (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cem. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Fethi Akkoç'u kürsüye davet 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Akkoç. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Doğru Yol Partisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

— 200 — 



T.B.M.M. B : 109 8 . 6 . 1993 O : 1 

23 Kasım 1992 de, sabaha karşı, Türk ailelerinin yaşadığı bir binada, 2'si çocuk, 3 Türkün 
yakıldığı Mölln faciasından sonra, Solingen'de, 28 Mayısı 29 Mayısa bağlayan gece, saat 01.30'da, 
yine aynı şekilde, bu defa 3'ü çocuk, 5 Türkün yakılarak öldürülmesi, ülkemizde ve yurt dışın
da yaşayan vatandaşlarımız arasında büyük üzüntü yaratmış, Almanlar için silinemeyecek bir 
yüz karası olmuştur. Solingen'de vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diliyorum. Ayrıca, yaralı olarak kurtulan 3 çocuğumuza da Allah'tan şifa 
diliyorum. 

Berlin duvarının yıkılmasıyla Avrupa'yı özgürlük umutlarının sarması beklenirken, bu defa, 
Avrupa'yı nazizmin utanç umutları sarmaya başlamıştır. Mölln ve Solingen faciaları, dünya 
ırkçılık tarihine bir kara leke olarak geçecektir. 

Sayın milletvekileri, Almanya'da olaylar hâlâ devam ediyor. Solingen'den sonra Hattin-
ge'de de gece yarısı bir evi yakmak istediler. Küçük çocuğun, annesini uyandırması üzerine, 
anne, 4 çocuğuyla pencereden atlayarak yanmaktan kurtuldu. 

Koblenz'de dün Türklere ait bir restoranı yaktılar. Dün gece, Frankfurt'ta iki Türk ailesi
nin oturduğu bir evi tiner dökerek ateşe verdiler. Yine dün gece, Düsseldorf'un Wüfrat semtin
de 14 Türkün oturduğu ev kundaklanmak istendi, ateş söndürüldü; Karlsruhe'de bir Türkün 
restoranını yaktılar; Hamburg'ta bir Türk işadamının restoranını yaktılar. Bugün de saat ll.OO'de 
Mönchengladbach'ta sadece Türk ailelerinin oturduğu üç katlı bir. ev yakıldı. 

Almanya'da yabancılara karşı şiddet olayları her geçen gün artıyor. Yabancı düşmanlığı 
sadece Türklere karşı uygulanıyor; kimse Yunanlılara, Yugoslavlara, İtalyanlara ve Portekizli
lere saldırmıyor. 

Alman polisinin açıkladığı resmî rakamlara göre -az önce, Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşan arkadaşım da bazı rakamlar vermişti; benim, bugün, Almanya'dan, gazeteci arkadaş
larımdan aldığım rakamlarla tam tutmuyor- 1992 yılında 6 336 şiddet olayı yaşanmış, bir ön
ceki yıla oranla, yani 1991 yılındaki olaylara oranla, yüzde 160'Iık artış var. 1993 yılının ilk 
üç aylık rakamı ise 1 339'dur. 

Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki, artık, Alman politikacılarının, bu olayları daha ciddî 
bir şekilde ele almaları gerekiyor. Türklere karşı işlenen yabancı düşmanlığı o hale gelmiştir 
ki, Alman Cumhurbaşkanı Weizsaecker'in olaydan ulusça utanç duyduklarını açıklaması ye
terli değildir. 

Mölln faciasından sonra ışık gösterileri yapıldı. Gösterilerle hiçbir şey elde edilmediğini 
artık Almanlar anlamalıdırlar. 

Alman politikacıları, mültecilerle Almanya'da çalışan yabancıları birbirinden ayırmalı, mül
teci konusunu devamlı işleyerek, yabancı düşmanlığını dolaylı olarak körüklemekten vazgeç
melidirler. Almanya'ya, Doğu Avrupa ülkelerinden devamlı mülteciler geliyor. Bunlar Türk mül
tecilerin önüne geçmiş durumda. Mülteciler'için Alman ekonomisinden belli bir para ayrılı
yor; o paranın, mülteciler için ayrılmış olmasını, Alman politikacıları ve Alman bakanları de
vamlı televizyonlarda ve gazetelerde açıklıyorlar. Alman kamuoyunda, "Bizim cebimizden mül
tecilere para gidiyor" diye yabancı düşmanlığı dolaylı olarak körüklenmiş oluyor. Mültecinin 
ayrı, orada çalışan yabancı işçinin, yabancı vatandaşın ayrı olduğunun, Alman politikacıları 
tarafından açıklıkla ifade edilmesinde yarar vardır. 

Alman Hükümeti, işsizliğin sebebi olarak yabancıların gösterilmesini önlemelidir, iki Al
manya'nın birleşmesinden sonra, Almanya'da işsizlik artmıştır. Alman ekonomisi ciddî 
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sarsıntıların içine girmiştir. Bugün Almanya'da 3,5 milyon işsiz vardır. O işsizliğin artmasıyla 
birlikte, Alman ekonomisindeki rahatsızlık yabancıların üzerine yüklenmektedir. Almanya'da 
gizli; ama, açık bir enflasyon vardır. Fiyatlar ciddî bir şekilde artmaktadır.' Almanlar bizim 
gibi dayanıklı değil, bizim gibi enflasyonla yaşamaya da alışık değil. Bütün bunlardan ciddî 
bir şekilde rahatsız olmaktadırlar ve o rahatsızlık yabancıların üzerine yüklenmektedir. Alman 
bakanları, milletvekilleri ve bütün partilere mensup politikacıları, bunu, bile bile işlemişlerdir; 
kendi kazdıkları kuyunun içine düşme noktasına doğru gelmişlerdir. 

Ciddî polisiye tedbirlerin alınması gerekmektedir. Eğer mahallî Alman polisi, Solingen 
faciasından birkaç gün önce, yakılan evde oturanların, dazlaklarla ilgili şikâyetlerini, "baka
rız, ederiz" diyerek geçiştirmeyip ciddiye alsaydı,.bugün burada bu faciayr konuşmayacaktık. 
Çünkü, o yakılan evde oturanlar, üç gün önce, Alman polisine, "evin arka tarafında oturuyor
lar, can güvenliğimiz yok, evin 50 metre önündeki bahçede de birtakım işaretler yapıyorlar, 
bunlar dazlaktır" diye şikâyette bulunduklarını, Alman televizyonlarında, Alman yetkilileri 
açıklamışlardır. Alman polisi bu şikâyetleri ciddiye almamıştır; ciddiye alınmadığL da yine Al
manlar tarafından açıklanmıştır. 

Irkçılık ve soykırım olaylarına karşı verilen cezaların artırılıp, bu olayları yapanlara en 
ağır cezaların verilmesi lazım. Burada en önemli mesele, Alman Federal Savcılığının, Mölln 
faciasından sonra, olayı tesadüfi işlenen, münferit, adi bir suç olarak görmesi; katliamı, ırkçı
lık ve soykırım olarak kabul etmemesidir. Çünkü, bu şekilde verilecek ceza, işlenen suç ile orantılı 
olmamakta, ibret oluşturmamakta ve caydırıcılık niteliğini taşımamaktadır, Alman Federal Sav
cılığının, Alman Cumhurbaşkanı Weizsaecker'in, az önce konuşan arkadaşlarımın da ifade et
tikleri gibi, bunun tesadüfi bir olay olmadığı şeklindeki beyanının değerlendirilmesini bekliyoruz. 

MöIIn'den sonra Solingen'de de 5 Türk'ün yakılmasından sonra, Alman Federal Savcılı
ğının, sanıkları, soykırım ve ırkçılıkla suçlaması için Türkiye'nin harekete geçmesi lazımdır. 

Nitekim, Almanya'da yayınlanan Hürriyet Gazetesi, bu konuda kampanya başlatmıştır, 
Almanca ve Türkçe mektuplar yayımlamakta; bu mektupların Alman Federal Savcılığına gön
derilmesini duyurmaktadır. Bunun, Türk Hükümeti, Türk Parlamentosu ve Türk kamuoyu ta
rafından desteklenmesi ve olayın soykırım olduğunun artık tespit edilmesi gerekir. 

Alman demokrasisinin, Alman toplumunun bilinçaltında yaşayan Nazizmin hortlaması 
durumunda buna karşı koyamayacağı konusunda, sadece bizim değil, ünlü Amerikalı fikir adamı 
Arthur Miller'in de endişeleri vardır. Alman demokrasisi ciddî bir tehdit altındadır. Çünkü, 
geriye dönüp bakarsak, 1928 yılında Hitler'in Partisi yüzde 2,8 oy almıştı; ama, o tarihlerde 
(1930'lu yıllarda) işsizliğin 3,2 milyona çıkması üzerine, oyunu yüzde 30'Iara çıkarmış ve ikti
dara gelmişti. 

Yine az önce burada konuşan arkadaşlarım, "işsizlikle birlikte Nazizmin geliştiğini" söy
lediler. Bağlantı kendiliğinden ortaya çıkıyor. İşsizliğin sebebi olarak yabancıların gösterilme
si, yabancı düşmanlığının körüklenmesi halinde, Almanya'da yeni bir Nazizmin çarkları, dişli
leri ortaya çıkmaya başlayacaktır. Çünkü, Bismarck'tan bu yana, Alman halkı, demokrasi, haklar 
ve özgürlükleri sağlamak için hiçbir mücadeleye girişmemiş; demokrasi, tepeden tabana anga-

: je edilmiştir. Fransız halkının demokrasi için verdiği mücadeleyi Alman halkı vermemiştir. Al
manların, Bismarck'tan bu yana, demokrasiyle ilgili hiçbir mücadelesi yoktur; demokrasi, yu
karıdan enjekte edilmiştir. Alman halkının da, bununla demokrasiye sahip çıkacağı konusun
da, bu ırkçılık faaliyetlerinin gelişmesi halinde ciddî endişelerimiz vardır. 
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Almanya'daki vatandaşlarımız, bugün, korku ve endişe içinde yaşamakta Konsoloslukla
rı, Almanya'da yayımlanan Türk gazetelerini arayıp ne yapmaları gerektiğini sormaktadırlar. 

Gençlerimizin bir kısmı dazlakların saldırılarına karşı silahlanmakta, intikam duygulan 
içinde yaşamak can ve mal güvenliklerinin bir an önce teminat altına alınmasını istemektedirler. 

Siyasî partiler olarak, politikacılar olarak, Hükümet olarak, kamuoyu olarak bizim yapa
cağımız, bu vatandaştan tahrik etmeden -Almanya'daki vatandaşlarımız şu anda bir saatli bomba 
durumundadırlar. Bu vatandaşlarımız tahrik edildiği zaman her şey olabilir, her yere doğru 
gidebilirler ve bu daha büyük gelişmelere sebebiyet verir- bir an önce bu vatandaşlarımızın mal 
ve can güvenliklerinin garanti altına alınmasını sağlayacak girişimlerde bulunmamızdır. Vakit 
geçirmeden, Türk Parlamentosunu temsilen -bizlere senelerce gidip geldiler; onların insan haklan 
heyetleri hapishanelerimizi gördüler, güneydoğu bölgesini gezdiler- bütün partileri temsilen bir 
insan hakları heyetinin acilen kurulup, tespit edilip, Almanya'ya gönderilmesi gerekmektedir. 
Orada yaşayan vatandaşlarımız da, Türkiye'nin böyle bir heyetin acilen oraya gitmesini bekle
mektedir. 

Ayrıca, Almanya'da yaşayan Türklerin haklarını koruyacak bir Türk-Alman insan hakla
rı örgütünün kurulması için artık harekete geçilme zamanı gelmiştir, geçmiştir bile. 

"Nedir bu Türk-Alman insan hakları heyeti?" dediğiniz zaman; bütün eyaletlerde büro
lar açılır, orada çalışan Türk ve Alman avukatlar olur, yetkililer olur, yabana düşmanlığıyla 
ilgili her konuda anında müdahale edilir, mahallî makamlara, federal makamlara... 

Ayrıca, bu Türk-Alman insan hakları komisyonu, orada yaşayan Türklerin Alman vatan
daşlığına geçmesiyle ilgili, mahallî seçimlerde ve genel seçimlerde oy hakkı elde etmeleriyle il
gili, Almanya'da yaşayan Alman vatandaşlarının, orada yaşayanlar gibi, tüm haklanna sahip 
olmaları için mücadele de verir. Buna, Almanya'da yaşayan vatandaşlanmızın, işadamlarımı-
zın katkısı da sağlanır; ama, lokomotifi Türk Hükümeti çeker, Türk Hükümeti destek verir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; genel görüşme önergesine DYP Grubu olarak 
katıldığımızı, bu konudaki esas görüşlerimizi genel görüşme sırasında aynntılı bir şekilde açık
layacağımızı bildirir; hepinize, Grubum ve şahsım adına saygılanmı sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akkoç, teşekkür ederim. 
Gruplar adına sön konuşmayı yapmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu sözcü

sü, İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş'ı davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Karakaş. 
SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Solingen'de 5 yurttaşımız ırkçı bir saldırı sonucu maalesef yaşamını yitirdi. Bu yurttaşla

rımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum; ailelerine, yakınlarına, Almanya'daki yurttaşlarımıza, bu
radaki yurttaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. 

Genel görüşmenin açılmasından yanayız; bunu daha evvel de imzamızla gösterdik. Al
manya'da ırkçı saldırılar son iki yılda çok büyük boyutlara ulaştı. 

Altı ay önce, Mölln'de çok acı bir olay yaşanmıştı. O günlerden sonra olaylar yavaşlaya
cak diye umut ediyorduk; ama, geçen altı aylık sürede, Solingen'deki olayla birlikte 9 yurttaşı
mız daha bu saldırılar, kundaklamalar sonucunda yaşamını yitirdi. 
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Arkadaşlarımız da söyledi; bugün gelen bültenlerde de -burada söylenmediği için 
söylüyorum- Frankfurt'ta ve Düsseldorf'ta da aynı şekilde kundaklama girişimleri var. Frank
furt yakınındaki bir yerde, 20 kadar Türkün ve Yugoslavyalının oturduğu bir yer kundaklan
mış; ama, bu olayda ölen yok. 

Bu saldırıların hedefi, başlangıçta mülteciler olarak gösterildi. Yani, Almanya'ya çeşitli 
ülkelerden gelmiş, sığınma hakkı talep etmiş insanların fazlalığı olarak gösterildi ve maalesef, 
Almanya'da yanlış bir tartışma başlatıldı. "Bu yabancı düşmanlığının, ırkçı saldırıların teme
linde, Almanya'ya gelen siyasî mülteciler yatmaktadır" dendi ve tartışma bu yöne çekildi. 

Oysa şimdi görüyoruz ki, siyasî mülteciler bunun nedeni değildir. Saldırılar, yabancılara, 
büyük ölçüde de -esas olarak da- bizim yurttaşlarımıza yöneldi. 

Mölln katliamından sonra, Alman toplumu, Alman Hükümeti, Alman Partamentosu, ger
çekten olayın boyutunu kavradı diye düşünüyorduk; suçluların bulunması için belli bir hare
ketlilik gösterildi, Alman halkının katılımıyla, birçok şehirde büyük, karşı gösteriler yapıldı, 
ışıklı gösteriler yapıldı, 3 Nazi örgütü bu arada kapatıldı. Bunlar olumlu gelişmelerdi, artık 
yurttaşlarımızın can güvenliği sağlanıyor diye düşünüyorduk; ama, sonra saldırılar devam etti, 
Solingen'de tekrar bir vahim boyuta ulaştı. 

Gelen haberler, bu olayın çok yaygınlaştığını, oradaki 2 milyona yakın yurttaşımızın can 
güvenliğinin olmadığını 400 bin ailenin oturduğu konutların korunmasının da kolay olmadığı
nı gösteriyor. 

O nedenle, bizim, SHP olarak görüşümüz şudur : Polisiye tedbirler elbette gerekli, adlî 
tedbirler gerekli, yargılamaları hızlandırmak, sonuçlandırmak gerekli; ama olayın bir de siyasî 
boyutu var, olayın ayrıca yasaları ilgilendiren boyutu var. O boyutlar ele alınıp tartışılmadıkça, 
belli teşhislerde birleşilmedikçe, bu tehlikeli gelişmeyi'frenlemek kolay olmayacaktır. 

Otuziki yıldır, Almanya'da, o ülkenin kalkınmasına büyük katkılarda bulunan yabancı 
işçiler yaşıyor, bizim yurttaşlarımız yaşıyor. Mölln olayından sonra onların durumunu düzelte
cek, haklarını artıracak ciddî düzenlemeler yapılmadı, Alman Hükümeti tarafndan ciddî ya
salar henüz hazırlanmadı. Daha da vahimi, ırkçılığın kaynağına inilmedi ve ırkçılığın, yabancı 
düşmanlığının bir türevi olduğuna bakılmadı. 

Almanya'da, özellikle 1973 petrol krizinden bu yana yaygın bir yabancı düşmanlığı var. 
Ekonomik kriz arttığı zaman, Almanya'nın aşırı sağcı kesimleri, sürekli olarak, Almanya'daki 
yabancı sayısının, yabancı işçi sayısının fazlalığından dem vurmuştur ve bu sayısının, azaltıl
masını talep etmiştir. Katıldıkları seçimlerde de, 'Almanya Almanlara, yabancılar dışarıya" 
diye açıktan propaganda yapmışlardır, tşte, bu ayrımcı propagandanın zamanında ele alınma
ması, yasaklanmaması, yabancı düşmanlığını geliştirmiş ve ırkçı boyutlara ulaştırmıştır, önce 
bu teşhiste birleşilmesi gerekir. 

Alman Hükümeti, Alman Anayasasının 16 ncı maddesini değiştirmek için bir kampanya 
açtı; Almanya'daki insanlara dedi ki : "Bu maddeyi değiştirirsek, sığınmacıların Almanya'ya 
akınını önleriz. Bu aynı zamanda, Almanya'daki ırkçı saldırıların, yabancı düşmanlığının azal
ması anlamına gelir." 

Bu, çok yanlış bir argüman. Hiçbir sebep yani, sığınmacıların sayısının çok olması, çok 
sayıda insanın Almanya'da bir geçim kapısı araması, iki Almanya'nın birleşmesi, Alman genç
leri arasındaki işsizlik oranının artması gibi hiçbir sebep, ırkçı saldırıların haklılığına kanıt olarak 
gösterilemez; ama, maalesef, bu 16 ncı madde tartışmağı yapıldı ve geçen hafta da, 16 ncı 
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madde, muhalefetin de, (sosyaldemokrat muhalef partisinin) desteğiyle değişti; ama bütün bu 
süreç, dört aylık beş aylık Anayasa değiştirme tartışması süreci, ırkçı saldırıları artırdı ve ırkçı
ları Almanya'da cesaretlendirdi. ( 

Biliyorsunuz , Almanya Başbakanı Sayın Kohl Türkiye'yi ziyaret etti, çeşitli görüşmeler , 
yaptı, grup başkanvekilleriyle de görüştü. O görüşme gayet açık bir ortamda geçti. Kendisi 
de bunu bizden istemişti. "Beni burada bir Başbakan olarak görmeyin, bir meslektaşınız, yani 
bir milletvekili olarak görün, her şeyi açık konuşalım" demişti. O konuşmamızda, maalesef, 
Sayın Kohl, "Almanya'da yabancı düşmanlığı yoktur" diye bir söz sarf etmiştir. Eğer "Alman
ya'da yabancı düşmanlığı yok" derseniz, yabancı düşmanlığı üzerine yazılmış binlerce sayfalık 
yazıyı, araştırmayı yok sayarsanız, örneğin, yabana düşmanlığının temelinde neyin yattığı ko
nusundaki çeşitli siyasî görüşlere mensup vakıfların araştırmalarını yok sayarsanız, bu vahim 
gidişe kolay çare bulamazsınız. Benim samimî, içten kanaatim budur. Çünkü, teşhisi koyamaz-
sanız, sorunu çözemezsiniz. 

Aslında, ırkçılık akımları yalnız Almanya'da yok, Avrupa'nın birçok ülkesinde var; İtal
ya'da var, Hollanda'da var, İngiltere'de var, Fransa'da var; ama, Almanya'da, son yirmi yıldır, 
yabancı düşmanlığı konusunda gereken duyarlılık gösterilmediği için, yabancı düşmanlığı pro
pagandası, örneğin yerel seçimlerde, genel seçimlerde, rahatlıkla yapılabildiği için, bu hareket 
büyümüştür ve Almanya'nın görece krizli döneminde de, ırkçı saldırı haline dönüşmüştür. Ma
alesef bu saldırılar 1930 senesinin Almanya'sını andırmaktadır ve çok vahimdir. 

Şimdi -tabiî, genel görüşmede ayrıntılı olarak konuşacağız- kısa olarak bu sorunun çözü
mü için Almanya'da neler yapılması gerektiğine değinmek istiyorum. 

Yine benim içten kanım odur ki, bu sorunun çözüleceği yer Almanya'dır, özel olarak ya
sal düzenlemelerin yapılacağı yer, yine Almanya'dır. 

Türkiye'nin yapacağı şey yok mudur? Çok şey vardır. Onları genel görüşmede söyleyece
ğim. Mesela, belki bunların başında yurt dışında yaşayan, emeğiyle geçinen, Avrupa'daki 2,5 
milyon insanımız için artık bir bakanlık düşünmek gelebilir. Çünkü, oradaki yurttaslanmızın 
çeşitli bakanlıklarla ilişkileri var; eğitim var, kültür var, dinî hizmetler var, ekonomik konular 
var, konsolosluk hizmetleri var; bütün bunların koordine edilmesi, bir elden yürütülmesi gerekir. 

Geçen defa da söyledim, oradaki yurttaşlarımız, on yılı, yirmi yılı aşan mücadele sonu
cunda, belli koşullan yerine getirince, sınırsız oturma ve sınırsız çalışma hakkı alabiliyorlar; 
ama, biz halen oradaki yurttaslanmızın pasaportunu sadece S yıl için uzatıyoruz... Bu olmaz. 
O nedenle, genel görüşmede, Türkiye'nin de yapacağı konuları aynntılı olarak görüşmeliyiz; 
ama, bunlann hangi elden yürütüleceğini ve nasıl koordine edileceğini de gerçekten saptamalıyız. 

Bir kere, Almanya'da, yabancılar politikası gözden geçirilmelidir. Almanya'nın yabancı
lar politikası yanlıştır, halen oradaki göçmen olan yabancıları, neredeyse konuk işçi gören bir 
anlayıştır, göçün geriye çevrilebileceği tezine dayanmaktadır. Halbuki göç geriye dönmemektedir. 

Oradaki yurttaşlarımız, isteseler bile -orada çocuklan doğmuştur, işyerleri açmışlardır, konut 
almışlardır- geriye dönememektedirler. O nedenle, Almanya bu gerçeği kabul etmelidir. Orada 
yaşayan yurttaşlarımız için Almanya bir göç ülkesidir. 

"Almanya her ülkeden göçmen alsın" demiyoruz; bu ayrı bir şey, ama otuz yıldır orada 
yaşayan, çalışan, Alman ekonomisine katkıda bulunan insanlar için Almanya bir göçmen ül
kesidir; bu, kabul edilmelidir. Bu esasa göre yeni bir yabancılar politikası ortaya konulmalıdır. 
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Alman vatandaşlığına geçiş çok zordur, masraflıdır, bir engebeli koşuya benzer oradaki 
koşullar. Bu nedenle, başta Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaştırılmalıdır. Ama biz, Alman
ya'da bu yeni yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar, Türkiye olarak, yurttaşlarımızın çifte va
tandaşlık hakkını kullanması için, bir yasal düzenlemeyle bu işi belli ölçüde hızlandırabiliriz. 
Hükümetimiz bu konuda belli kararlar aldı, belli rahatlamalar sağladı, ama bu yetmiyor; çün
kü, Türkiye ile maddî ve manevî bağını devam ettiren oradaki yurttaşlarımız, Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşlığından çıktığı zaman, kendi ülkesinde sıradan bir yabancı muamelesi görüyor, 
bugünkü düzenlemelere göre. Bunu, yasayla değiştirmeliyiz. Onlar, geçici olarak yurttaşlıktan 
çıkmış gibi görünmeliler; buradaki miras haklan, mülkiyet hakları, iş yapma hakları, kısacası 
bütün hak ve hukukları devam etmelidir. Bu konuda, Almanya'daki yurttaşlarla, Türkiye'nin 
tanınmış hukukçularıyla bir yasa teklifi de hazırladık, ama maalesef bu teklif gereken 'ilgiyi 
görmedi. 

Almanya Vatandaşlık Kanunu 1913 yılında yapılmış. Alman vatandaşlığına geçiş için, esas 
olarak, Alman kanı taşımayı şart koşuyor. 1913 yılının bu yasasıyla, bugünkü Almanya'nın, 
bugünkü dünyanın, bugünkü Avrupa'nın sorunlarını çözmek mümkün değildir. 

Almanya'daki Vatandaşlık Kanunu, tabiiyet ile vatandaşlığı birbirine karıştırmıştır. 
Vatandaşlık, etnik bir sözcük değildir, hukukî bir sözcüktür. Dolayısıyla, Almanya'nın 

bu kanunu değiştirmesi gerekir. 
Almanya'da doğan Türk çocukları da otomatik olarak, oranın yurttaşlığına geçebilmcli-

ler, bizim yapacağımız düzenlemelerle tabiî, kendi yurttaşlıklarını da koruyabilmeliler. 
Aynı şekilde, orada uzun yıllar yaşayan insanlar da Alman vatandaşlığına geçebilmeliler. 
Niçin Alman vatandaşlığı?.. İnsanın pasaportu değiştiği zaman rengi mi değişecek davra

nışları mı değişecek?.. Hayır. Ya da, ırkçı saldırganlar insanlar pasaportuna mı bakacak? O 
da hayır; ama oranın vatandaşlığına geçmenin çok büyük bir yararı var. Burada arkadaşları
mız söyledi; o zaman, oradaki yabancılar ve Türkler eşit haklara sahip olacak; toplumsal alan
da, sosyal alanda, ekonomik konularda ve en önemlisi siyasal alanda. Örneğin, bazı eyaletler
de yüzbinlerce seçmenimiz var. Onların oyları ve eyalet yönetimini belirleyecek. O nedenle, sosyal 
ve siyasal bir baskı grubu olacaklar. Zannediyorum, Parlamentolarına giren aşırı sağ partiler 
bile, o zaman açıktan yabancı düşmanlığı yapamayacaklar; çünkü, seçmen olarak belki onları 
dikkate almak zorunda kalacaklar. O nedenle, Alman vatandaşlığına geçiş, zannediyorum, otuz 
yıl sonra artık başvurulması gereken bir çözümdür. 

Yerel seçimlerde oy kullanma hakkına gelince : O da ayrıca sağlanmalıdır. Bir anayasal 
sorun ortaya çıktı. Hamburg Eyaleti bu yasa teklifini hazırladı, Alman Anayasa Mahkemesi 
reddetti; ama, biz şunu söyledik Almanlara : "Sığınmacılarla ilgili Anayasanın 16 net madde
sini değiştiriyorsunuz. O zaman, bunu bir paket olarak ele alın, yabancılara yerel seçim hakkı 
veren Anayasa maddesini de getirin."Böylece, dünya kamuoyu, sizin, yabancıları da düşünerek 
anayasa değişikliği yaptığınızı görsün." Ama, bu yola, maalesef, başvurulmadı. 

Ayrıca, Almanya'da ortam uygun, Alman halkının -bugünkü Spiegel'de yazıyor- yüzde 
53'ü "çifte vatandaşlık verilsin" diyor, yüzde 62'si, "yabancılara artık yerel seçim hakkı tanınsın" 
diyor. Şimdi görev Alman politikacılarına düşmektedir. 

Yapılması gereken bir başka olay şu : Ayırımcılığa karşı, ırkçılığa karşı Almanya'da yasal 
düzenleme boşluğu var. Bazı yasalarında ırkçılığa karşı hükümler olmakla birlikte, ayırımcılık 
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propagandasını yasaklayan, onun üzerine etkin biçimde gidilmesine olanak veren yasal düzen
lemeler yok. Bunun da çıkarılması gerekir. 

Saldırıyı yapanların çocuklar olduğu söylendi. Hepimiz biliyoruz, Türkiye'den de biliyo
ruz, geçmişteki acı günlerden de biliyoruz -saldırıyı kim yapmış olursa olsun, 16 yaşında, 17 
yaşında, 18 yaşında çocuklar- bu çocukların siyasî olarak beslendikleri bir ortam var; orada 
bu çocuklara, siyasî olarak o hedefleri gösteren, legal, illegal; seçimlere katılan, katılmayan 
siyasî partiler var; Hitler döneminin kıyafetleriyle gösterilere çıkan insanlar var. Elbette onlar, 
siyasî gıdasını, motivasyonunu, o aşırı ırkçı, aşırı milliyetçi sağcı partilerden almaktadır. O ne
denle, ırkçılığa karşı, ayırımcılığa karşı yasal düzenlemeler yapılmalı bu gibi partilerin, bu gibi 
grupların faaliyetleri sınırlandırılmalı, şiddete başvurdukları anda da, elbette bunlar yasak
lanmalıdır. Böyle bir yasal düzenlemeye orada ihtiyaç var. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Kazan "kriz masası" dedi. Tabiî, bunları konuşacağız; ama, 
kendimizi hep krize endekslemeyelim. Kriz olmayan dönemlerde de meseleyi bütün boyutla
rıyla izleyecek, koordine edecek bir oluşum -örneğin bakanlık gibi- sağlayalım derim. 

Sayın Cem'in söylediği çok önemli bir konu vardı... Almanya'da iki görüş var. Birinci gö
rüş, yabancıların entegrasyonu, Alman toplumuna uyumu, tkinci görüş uyumdan biraz farklı. 
Elbette bir arada, barış içerisinde yaşanmalı; ama, herkes kendi anadilini, kendi kültürünü, 
İçendi benliğini koruyarak, Amerika'da olduğu gibi, belki ayrı mahallelerde, ayrı semtlerde, çok 
kültürlü bir toplum içerisinde, eşit haklarla yaşamalı. Biz, SHP olarak, daha çok oradaki yurt
taşlarımızın uyum içerisinde yaşamalarından yanayız, yani entegrasyon politikasından yanayız. 

Entegrasyon demek asimilasyon demek değildir. Elbette ki, oradaki insanlar, bir arada 
yaşamak için oranın koşullarına uyum sağlamalılar; ama İçendi kültürlerini, dillerini, kimlik
lerini de ayrıca muhafaza edebilmeliler. 

O nedenle, Almanya'daki radyo ve televizyon yayınlarında Türkçe yayınların artırılmasını 
istiyoruz; okullarda, Türkçe dersinin, yaygın biçimde, seçmeli ders yahut ikinci ders olmasını 
istiyoruz. -

Bunlann ayrıntılarını, elbette genel görüşmenin kendisinde ele alacağız. 
Genel Görüşmeden yana olduğumuzu tekrar söyleyerek Parlamentomuza saygılar su

nuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Bu suretle, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
önerge sahibi ya da tevkil ettiği imza sahibi bir milletvekili söz istiyor mu?... İstemediğine 

göre, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Genel görüşme açılmasını oylarınıza sunuyorum : Genel görüşme açılmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması, oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Genel görüşme, alınan karar gereğince, Genel Kurulun 15.6.1993 Salı günkü birleşiminde 

yapılacaktır. 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 9 Haziran 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 18.27 

' O" ' " 
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VIII. SORULAR VE CEVAPLAR 

• A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, İstanbul Taşdelen Vakıf menba suyunun ihale
siz olarak SU-DA A.Ş.'ne satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un 
yazılı cevabı (7/1130) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıralı yazılı sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun tarafından cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

1. Bakanlığınız sorumluluğuna dahil, İstanbul Taşdelen Vakıf memba suları, verilen ra-
- kamlara göre günde 18 000 galon üretim yapmaktadır. Geçen yıl galonu 1 700 TL.'ye satılan 
suyun, bu yıl, piyasa toptan fiyatı 6 500 TL. olmasına rağmen, °/o 32 zam uygulanarak 2 250 
TL.'ye satıldığı doğru mudur? 

2. İhalesiz olarak SU-DA A.Ş.'ye yapılan satış nedeniyle adı geçen Devlet kuruluşunun 
yılda 36 milyar TL.'sı zarar ettiği hesaplanmaktadır. Satış işleminin ihalesiz yapılması mevzua
ta uygun mudur? 

3. Suyu alan şirketin ortakları arasında satış işleminin gerçekleşmesini müteakip, bir Sayın 
Devlet Bakanımızın kardeşinin yer aldığı iddiası doğru mudur? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 28.5.1993 

Sayı : B.02.0.004/2.1/02867 

Konu : Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 15.4.1993 gün GNS/1130-4321/20042 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ekinde gönderilen Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın "İstanbul Taşdelen 

Vakıf Memba Suyunun ihalesiz olarak SU-DA A.Ş.'ne verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini arz ederim. 
' - . . ' . Ekrem Ceyhun 

' ' • Devlet Bakanı 

• Cevap Metni 

1. İstanbul Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğünde, saatte (2 250) adet olmak üzere, 
kış aylarında minimum (16 000) adet, yaz aylarında minimum (17 500) adet (3) Lt.'lik galon 
su üretimi yapılmaktadır. 
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(3) litre su taşıyan galonun : 
1.10.1990 ile 31.3.1991 
tarihleri arasındaki fiyatı 750.— TL. 
1.4.1991 ile 31.9.1991 
tarihleri arasındaki fiyatı 1 000.— TL. 
1.10.1991 ile 1.6.1992 ' - ' • 
tarihleri arasındaki fiyatı 1 135.— TL. 
1.6.1992 ile 31.12.1992 
tarihleri arasındaki fiyatı 1 500.—TL. 
31.12.1992 tarihinden beri fiyatı 2 250.—TL.'sıdır. 

Bu fiyat, bayii ile yapılan sözleşmeye istinaden 1.6.1993 tarihinde yeniden belirlenecektir. 
Yeni su fiyatları altı ayda bir tespit edilmektedir. Bayii, işletme tarafından belirlenen fiyatları, 
sözleşme gereği peşinen kabuletmek yükümlülüğündedir. 

Bayii, suyu, İstanbul İli Üsküdar İlçesine (25) Km. mesafede Şile asfaltı üzerinde Alem-
dağ Orman İşletmesi sınırları içerisinde yer alan işletme merkezinden, yukarıda belirtilen son 
fiyatla almakta, kendi deposunda muhafaza etmekte, perakendecilerin adreslerine kadar dü
zenli ve devamlı bir şekilde götürmektedir. Dolayısıyla, 2 250.- TL. bedelle alınan galonların 
fiyatı, muhafaza ve nakliye bedelleri ile perakendeci kârları v.s. giderler eklendikten sonra, pi
yasada, perakende satış fiyatı 6 000.- TL. ile 6 500.- TL.'sına kadar ulaşabilmektedir. 

Bu nedenle, galonların toptan fiyatı kesinlikle 6 500.- TL.'sı olmayıp, perakende satış fiya
tı 6 500.- TL.'sı civarında olabilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yukarıda da görüleceği gibi, su satış fiyatlarının tespitinde, 
fabrika çıkışını esas almaktadır. Bayiinin perakende olarak satmış olduğu suyun fiyatına mü
dahale edilememektedir. Bu fiyatlar, serbest piyasa koşulları içerisinde belirlenmektedir. 

2. Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğü, döner sermayeli bir kuruluş olduğundan, Taş-
delen Vakıf Menba Sularının Pazarlanması İşi için, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönet
meliğinin 63 üncü maddesindeki "Kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında bu Yö
netmeliğin 29 uncu maddesindeki ihale usullerinin uygulanması mecburî değildir" hükmü esas 
alınarak, 1992 yılının başında, bahse konu suyun daha önceki yıllarda tali bayiliğini yapan 
kişilerle mukavele yapılmıştır. Bilahare, bu kişilerden, 1992 yılı içerisinde rızaen yapılan ve Va
kıflar Genel Müdürlüğünce de uygun bulunan devirlerle değiştirilenler dahil, pazarlamanın 
daha seri bir şekilde yapılabilmesi için, 1993 yılının başında yenilenecek mukavelelerinin, bir
likte oluşturdukları, 27 Kasım 1992 tarih ve 3166 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ya
yınlanan, SU-DA Su Dağıtım Ticaret Limited Şirketi adına yapılmasını talep etmişlerdir. 

Vakıf Menba Suları İşletme İdare Komisyonu tarafından uygun bulunan bu talep, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünce de, adı geçen Komisyonun kararı doğrultusunda ve Döner Sermayeli 
Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygun bulunarak onaylanmıştır. 
Böylece, İstanbul Taşdelen Vakıf Menba Sularının Pazarfanmast İşinin, Döner Sermayeli Ku
ruluşlar İhale Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dahilinde, daha önceki bayilerin birlikte oluş
turdukları SU-DA Su Dağıtım Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülmesine başlanılmıştır. 

Günde yaklaşık (18 000) adet galon su satıldığı dikkate alındığında, bu suyun, 1993 yılı
nın ilk altı aylık döneminde satış bedeli : 
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18 000 Adet x 185 gün x 2 250.- TL. 7 290 000 000.- TL. 
İkinci altı aylık dönemde su fiyatlarına zam yapılacağından, bu dönemdeki su satış bedeli; 
18 000 Adet x 185 gün x 3 000.- TL. 9 990 000 000.- TL. 
bir yıllık toplam su satış bedeli 17 280 000 000.- TL.'sı olmaktadır. 
Yukarıda da görüleceği üzere, galon su satışından idarenin hiçbir maddî kayıbı bulunma

maktadır. 

3. SU-DA su dağıtım ticaret Limited Şirketinin ortakları, ekteki 27 Kasım 1992 tarih ve 
3166 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kupüründe de. görüleceği gibi : 

— Ömer Lütfi Saral 
. — Kemal Genç 

— Nurettin Yılmaz'dır. Bunlardan, hem Kemal Genç ve hem de Nurettin Yılmaz 9.1.1992 
tarihine,kadar, üç yıla yakın süre, tali bayii, 9.1.1992 tarihinden itibaren de ana bayii olarak, 
Taşdelen Vakıf Menba Sularının pazarlanması işini yapmışlardır/Ayrıca, Nurettin Yılmaz'ın 
Devlet Bakanlarımızdan birisi ile soyadı benzerliği dışında uzaktan veya yakından bir ilişkisi 
de bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Not: Cevaba ilişkin belgeler dosyasındadır. 
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2. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, yurt dışında hizmet gören din görevlilerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/1133) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Devlet Bakanından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyla arz ederim. 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

1. Yurt dışında çalışan ve yaşayan vatandaşlarımıza dinî hizmet vermek için kadrolu ola
rak bugüne kadar kaç kişi görevlendirilmiştir? Açık bulunan talep ne kadardır. 

2. Bugün başta Almanya olmak üzere din görevlisi talebi olan ülkeler var mıdır? Varsa 
ne kadardır? Ülkelere göre dağılımı nedir? 

3. 1.1.1992 tarihinden itibaren yurt dışına yeni din görevlisi kadrosu verdiniz mi? Verdiy
seniz kaç kişi? • 

4. Yurt dışında görev yapan din görevlilerinin sağlık sigortası var mı? Yoksa bu görevli
lerin tedavi giderleri kim tarafından karşılanmaktadır. Sağlık problemlerini nasıl çözeceksiniz? 

5. Hac zamanı Türkiye'de iznini geçirmekte olan yurt dışında çalışan vatandaşlarımız
dan otosuyla hacca gitmek isteyenlere hac vizesi verilmesi için ne gibi tedbirler aldınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 28.5.1993 

Sayı : B.02.0.004/2.1/02808 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağdıç'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı GNS. 15.4.1993 gün 7/1133-4340/20131 sa
yılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağdıç "Yurt dışında hiz
met veren din görevlilerine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

1. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza din hizmeti vermek amacıyla halen 14 Din Hiz
metleri Müşaviri, 9 Din Hizmetleri Ataşesi, 13 Sosyal »Yardımcı, yurt dışı ücretleri Devletimiz 
tarafından ödenen 654 din görevlisi görev yapmaktadır. 1993 yılı Nisan ayında yurt dışı görev 
süreleri dolup Türkiye'ye dönen 74 din görevlisinin yerlerine yeni din görevlileri görevlendiril
miş olup, yurt dışına gönderilmeleri ile ilgili işlemler yürütülmektedir. Daha önce yurt dışında 
görevlendirilip oturma izni sağlanan din görevlileri de peyderpey görev mahallerine gönderil
mektedir. 

Yurt dışında görevlendirilip oturma izinleri beklenen söz konusu din görevlilerinin yurt 
dışında göreve başlamaları ve yeni tahsis edilen 75 adet kontenjana din görevlilerinin gönderil
mesiyle toplam 795 din görevlisi vatandaşlarımıza hizmet sunacaktır. 
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Diyanet işleri Başkanlığından din görevlisi talep edip, henüz din görevlisi ihtiyaçları kar
şılanamayan dernek sayısı 345 olup, 12.2.1993 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edi
len 75 adet din görevlisi kontenjanı ile bu ihtiyaç 270'e düşmüştür. 

2. Başta Almanya olmak üzere din görevlisi taleplerinin ülkelere göre dağılımı şöyledir : 

Almanya 187 
Fransa 66 
Hollanda 32 
Belçika 11 
Danimarka 14 
İsviçre 11 
Avusturya 10 
ABD 2 
Avustralya 4 
İsveç 6 
Norveç 1 
Kanada 1 

Toplam 345 

3. 1.1.1992 tarihinden itibaren yurtdışına 75 adet, Türk Cumhuriyetleri için de 50 adet 
yeni din görevlisi kontenjanı verilmiştir. 

4. Yurt dışında görev yapan din görevlilerinin sağlık sigortaları bulunmamaktadır. Söz 
konusu görevlilerin tedavi giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Ancak 
bu personel yurt dışında geçici statüde görev yaptıklarında ve Türkiye'deki maaşlarını da al
maya devam ettiklerinden, eş ve çocuklarının yurt dışındaki tedavi giderleri konusunda büyük 
problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problem aynı statüde yurt dışında görev yapan öğretmen
ler için de geçerlidir. Herhangi bir din görevlisinin yurt dışında bulunan eşi veya çocuklarının 
tedavisi için yapılan giderler, Türkiye'de uygulanmakta olan Tedavi Giderleri Yönetmeliğinde 
belirtilen şartlar dahilinde yurt içinde maaş aldığı ilgili müftülüklerce ödenmektedir. Söz ko
nusu problem nedeniyle din görevlilerinden bir kısmı kendi imkânları ile sağlık sigortası yap
tırmaktadırlar. 

5. Muhtelif Avrupa ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızdan bulundukları ülkelerden hac 
vizesi alanların kendi otolarıyla karayolundan hacca gitmelerinde herhangi bir mahsur bulun
mamaktadır. 

Ancak söz konusu vatandaşlarımızdan vizelerini Türkiye'den alanlar ile Türkiye'deki ya
kınlarını götürmek isteyenlerin çıkışlarına izin verilmeyecektir. 

3. Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ramazan orucunun başlaması ve Bayram günü
nün tespitindeki ihtilaflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
yazılı cevabı (7/1139) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Orucunun başlaması ve Bayram gününün tespiti 
dolayısıyla birtakım ihtilaflar gözlenmiş, vatandaşlarımızdan bazıları, T.C.'nin takvimine uyar
ken, bazıları da "Rüyct-i Hilali esas alıyor" gerekçesiyle Suudi Arabistan'a uyarak oruçlannı 
tutmuşlar ve bayramlarını yapmışlardır. Resmî açıklamalara göre takvime uyulması gerektiği 
vurgulanmış ve Suudi Arabistan'a tabi olunamayacağı beyan edilmiştir. 

Sorularım şunlardır : 
1. Rüyet-i Hilal'in İslam'a göre hükmü nedir? 
2. Türkiye'deki müslümanlar, Suudi Arabistan'dan "Ramazan veya Şevval hilali görüldü" 

diye bir haber alsalar oruçlarına başlayabilirler mi? Veya bayramlarını yapabilirler mi? 
3. Suudi Arabistan'da Ramazan, Şevval ve Zilhicce aylan hangi esaslara göre tayin ve 

ilan edilmektedir? 
4. Bugüne kadar Diyanet vasıtasıyla hacca giden hacılarımıza hac ibadetleri Türkiye'de

ki takvime göre mi yoksa Suudi Arabistan'daki uygulamaya göre mi yaptırılmıştır? 
5. Zilhicce'nin dokuzunda Arafat'da Vakfe'ye durmak farz olduğuna göre, bu yıl Diya

net aracılığıyla götürülecek hacı adaylarımızın haclarının sahih olması için Türkiye'deki takvi
me göre mi yoksa Suudi Arabistan'daki kurallara göre mi hareket edilecektir? & 

6. Şayet böyle bir ihtilaf veya tereddüt mevcutsa halkı müslüman olan ülkelerle bir araya 
gelerek bü ihtilafı ortadan kaldırmak amacıyla ilgili Bakanlıkta herhangi bir çalışma yapıl
makta mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı . ' • , 28.5.1993 

Sayı : B.02.0,004/2.1./03012 

Konu : Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı GNS. 15.4.1993 gün 7/1139-4363/20216 

sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığı (Sayın A. Gönen) 21.4.1993 gün, B.02.0.006/0119 sayılı yazısı. 
ligi (a) yazı ekinde gönderilen Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Sayın Başbakanı

mıza yönelttiği "Ramazan orucunun başlaması ve bayram gününün tespitine" ilişkin yazdı soru 
önergesi ilgi (b) yazı ile tarafımdan cevaplandınlması için Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Dinimizde oruç, hac, kurban gibi ibadetlerin zamanı, ayın hareketine göre tayin ve tespit 
edilmiştir. Bu yolda daha ziyade en tabiî ve pratik bir ölçünün uygulanması yeterli görül
müştür. 
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Bir Hadis-i şerifte : 
"Ramazan hilalini görünce oruç tutmaya başlayın, (şevvel) hilalini gördüğünüzde de iftar 

(bayram) edin" buyurulmuştur. 
Bilindiği gibi, ay, dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmaktadır. Bu dolan

ma sırasında bir ayın bitip ötekinin başlamasında dünya, ay vegüneş üçlüsü her birinin merke
zinden geçen aynı doğrultu üzerinde birleşirler ki, bu olaya içtima' (kavuşum) anı denilir. Bu 
durumda ayın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğundan dünyanın hiç bir yerinden ayın gö
rünmesi mümkün olmaz. Kavuşumda ay 12-16 saat karanlık bölgede kalır. Ay ile güneş arasın
daki açısal uzaklık (kavuşum çizgisi itibariyle) belirli bir değere (dereceye) ulaştığında ayın parlak 
kısmı hilal, düze yakın bir kavislikte dünyadan görülmeye başlar. 

Kavuşum anından sonra hilalin görülebilmesi, ay ile güneş arasındaki söz konusu açısal 
uzaklığın en az 8 ve güneş batışında hilalin ufuktan yüksekliğinin de en az 5 olması gerekir. 
Nitekim 27-30 Kasım 1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yak
laşık 20 tslam ülkesinden fıkıh ve.astronomi ilim adamlarının iştirakiyle İstanbul'da yapılan 
"Rü'yet-i Hilal konferansında da bu görüş kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ilan edilen kamerî aybaşlan, ramazan, 
ramazan bayramı kurban bayramı vb. gün ve geceler bu esaslara göre tespit edilmektedir. 

Bazı komşu İslam ülkelerinde ise, kamerî aybaşlan için ayın ufukta hilal halindeki görüle-
bilirlik durumu değil, Avrupa rasathanelerinde hazırlanan cetvellerde gösterilen "kavuşum 
durumu" esas alınmakta ve bu ölçüye göre Ramazan ve bayram ilan edilmektedir ki, bu, yu
karıda verilen hem Hadis hem hesap ölçülerine uymamaktadır. Zira henüz ufukta bulunma
yan ve bu sebeple görülmesi mümkün olmayan hilal için görüldü demenin tutarlı bir mesnedi 
olamaz. İşte zaman zaman bizden önce oruca başlayan ve bayram ilan eden ülkelerin bulun
ması bu farklı uygulamadan doğmaktadır. • 

Diyanet İşleri Başkanlığınca, kamerî aybaşlarının tespiti için hesapla yetinilmemektedir. 
Hesaplardan şüphe ve tereddüt edildiği için değil, bunların doğruluğunu kanıtlamak ve ayrıca 
vicdanların huzur ve tatminini sağlamak için gözlemler yapılmaktadır. Şimdiye kadar gerek 
merkez gerek müftülüklerce yapılan gözlemlerde, hesaplara uymayan hiçbir sonuçla karşılaşıl
mamış, aksine gözlem sonuçları hesapları teyit etmiştir. 

Suudi Arabistan'daki hac uygulamalarıyla ilgili vakitlerin ülkemizdeki takvim düzenle
melerine uyup uymayacağı önceden bilenememektedir. Durum ne olursa olsun, şimdiye kadar 
olduğu gibi bu yıl da hac ibadetleriyle ilgili uygulamaların vakitleri konusunda, bu ülkenin 
düzenlemelerine tabi olunacaktır. Bu dinen de böyle olmalıdır. Zira hac, Arafatiyle, Müzdeli-
fe, mina'sı, kurbanı, Beytullahı tavafiyle, dünyanın dört bir bucağından gelen müslümanların 
aynı yerde aynı günde topluca yapacakları bir ibadettir. Sizin arefeniz bayramınız bizim takvi
me uymuyor diyerek kendi başınıza Arafata çıkamaz, diğer menasiki haccı yapamazsınız. Böyle 
bir davranış dinen de caiz değildir. Çare, bu ülkenin ölçülerine uymaktır. Böyle bir uygulama, 
müslümanlar arasında fitne ve kargaşa çıkmaması için müslümanların maslahatına da uygundur. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi* müslüman ülkeler arasında ortaya çıkan takvimle ilgili 
ihtilafların giderilmesi amacıyla, 1978 yılında İstanbul'da 22 İslam ülkesinin iştirakiyle bir rü-
yeti hilal konferansı toplanmış ve gerekli kararlar alınmıştır. Ülkemizde yapılan kamerî takvim 
düzenlemeleri kendi gözlemlerimizi de hesaba katarak bu esaslar uyarınca yapılmaktadır. 

Not: Cevaba ilişkin belgeler dosyasındadır. 
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4. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İğdır - Aralık ilçesi Hasanhan Köyünün DSÎ 
tarafından istimlak edilen arazilerin tezyidi bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'mn yazılı cevabı (7/1161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mahmut Alınak 

Sımak 

İğdır tli, Aralık İlçesi, Hasanhan Köyünün DSt'ce istimlak edilen arazilerin tezyit bedeli, 
yaklaşık 3 milyar olup yıllardır köylülere ödeme yapılmamaktadır. 2171 ve 2797 sıra numara
sında kayıtlı olan tezyit bedelinin bugüne kadar ödenmemiş olmasını anlamak mümkün değil
dir. Çeşitli tarihlerde basın ve yayın kuruluşlarına yaptığınız açıklamalarda devletin iç borçla
rının ödendiğini belirtmektesiniz. Bu açıklamalarınız karşısında oldukça yoksul ve hemen he
men hiçbir gelir kaynaklan bulunmayan Hasanhanlılar'ın durumlarını ne ile açıklıyorsunuz? 
Devlet, Hasanlanlılar'ın 3 milyarlık alacaklarını ödeyemeyecek kadar para darlığına mı düş
tü? Hasanhanlılar'ın alacakları daha kaç yıl sürüncemede bırakılacak? Devlet, Hasanhanlı
lar'ın alacaktan karşısında müflis borçlu durumuna mı düştü? Vergi kaçakçılarına ve kaynak-
sız kredilere trilyonlar akıtan hükümetiniz, Hasanhanlılar'ın üç milyarını neden ödemiyor? Buna 
hakkınız var mıdır? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskün Bakanlığı 7.6.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara • " 

Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2A/1706 

Konu : Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) T.B.M.M.'nin 15.4.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1161-4429/20350 sayılı 

yazısı. 
b) Başbakanlığın 20.4.1993 gün ve B.02.0.KKG/106-3152/04236 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (A. Gönen) 21.4.1993 gün ve B.02.0.006/0122 sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İğdır tli - Aralık İlçesi - Hasanhan Köyünde bulu
nan ve DSt'e kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tezyid-i bedel alacaklarının ödenmesi 
hakkında Başbakana yönelttiği, Başbakanın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip et
tikleri yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İğdır projesi içinde inşa edilen 3 üncü ve 4 üncü kısım sulamaları nedeniyle, Hasan
han Köyündeki bazı taşınmazlar Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğümüzce kamulaştırılmış ve 
bedellerin tamamı da hak sahiplerine ödenmiştir. 
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2. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca; kamulaştırma be
dellerini yetersiz bulan hak sahiplerinin mahkemelerde açtıkları bedel artırım davalarından so
nuçlanıp da; Yargıtay'dan geçerek kesinlik kazanan dosyaların DSİ Erzurum VIII. bölge Mü
dürlüğüne intikal tarihine göre ve belirli prensip ilkeleri doğrultusunda yapılan (2717 - 2797) 
sıralama çerçevesinde ödenecek olan 3 milyar TL.'nın yanında, diğer kamulaştırma alacakları 
dahil olmak üzere, toplam 40 milyar TL. nakde ihtiyaç duyulmakta olup; bütçe imkânları öl
çüsünde, en kısa sürede ödenmesine çalışılacaktır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
5. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincan'ın, Mardin'in Mazıdağı İlçesi Ekinciler Köyün

den bir vatandaşın silahlı bir grup tarafından evinden alındıktan sonra Ölü bulunmasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1164) 

\ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Mardin İli Mazıdağı İlçesi Ekinciler (Küfrek) Köyüne 28.2.1993 günü saat 21.00 sıraların
da Faraç özçelik (1944 doğumlu)'in evine, silahlı bir grup baskın yapıp beraber götürülür. 

Görgü tanıklarının ifadesine göre; "Eve giren silahlı 5 kişinin asker kıyafeti ve botu oldu
ğunu ellerinde G-3 piyade silahlarının bulunduğunu ve kendilerini asker olarak tanıttıklarını, 
sabahleyin iz sürdüğümüzde 9 kişinin olduklarını, İlçe Cumhuriyet Başsavcısına, Emniyetine 
ve" Mardin Cumhuriyet Başsavcısına dilekçe ite başvurmamıza rağmen bir-sonuç elde edeme
dik." denildi. 

5.3.1993 günü 3 milletvekili arkadaşla birlikte ilçe kaymakamına gittiğimizde; bu konuda 
bize bilgi veremeyeceğini, "ancak validen veya onun yetki verdiği yetkililerden bilgi 
alabileceğimizi" söyledi. Aynı gün sayın vali beyle görüştüğümüzde böyle bir şahsın "ne poli
sin ne de askerin elinde olmadığını" söyledi. Ertesi gün 6.3.1993 günü köyden yaklaşık 4 km 
uzakta cenazesi bulundu. 

Ailesi, bu kişinin birkaç defa gözaltına alındığını, koruculuğun dayatıldığını, kabul etme
diği için başlarına bu felaketin geldiğini belirttiler. 

Devletin aslî görevi olan vatandaşın can ve mâl güvenliğinin sağlanmasından hükümeti
niz nasıl yorumlamaktadır? ' • ' • " . ' 

Çeşitli zamanlarda gerek sayın Başbakan olsun, gerek biz "Devlet cinayet işlemez" dedi
niz. Faili meçhul cinayetler zincirine katılan bu maktulden sonra da bu meşhur sözünüze bıra
kın başkalarını, kendinizi inandırabiliyor musunuz? 

Dört milletvekiline bilgi vermeyen ilçe yöneticisi, sıradan bir köylü vatandaşa ne derece 
sağlıklı bilgi verebilir? 

Devleti temsil eden il ve ilçe yöneticilerinin halka karşı olumsuz tavırları ile halk ile devleti 
birbirine yakınlaştırmanın yerine uzaklaştırmıyor mu? 

Bu olaya neden olan kişi veya kişiler hakkında soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 
Soruşturma yaptıysanız durum hangi aşamada? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 25,5.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK : 7504-215-93/Asyş!ş.ŞİK. (1313) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M Başkanlığının 15 Nisan 1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/1164-4435/20372 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın; Mardin tli Mazıdağı İlçesi Ekinciler Köyünden bir 
vatandaşın, asker kıyafetli bir grup tarafından evinden alındıktan sonra ölü olarak bulunması
na ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. 28 Şubat 1993 günü saat 21.00 sıralarında; Faraç özçelik isimli şahsın Ekinciler Kö
yündeki evine gelen asker kıyafetli (10) PKK terör örgüt mensubunun "biz askeriz" diyerek 
şahsı dışan çağırıp köyden götürdükleri, 2 Mart .1993 tarihinde Mazıdağı İlçe J. Komutanlığı
na yakınları tarafından bildirilmiştir. Olayın öğrenilmesinden sonra başlatılan çok yönlü araş
tırmalar sonuçsuz kalmıştır. 

2. 6 Mart 1993 tarihinde aynı köyden Mustafa özçelik'in, kaçırılan şahsın cesedini Ekin
ciler Köyünün yakınındaki Berojakef Tepesi bölgesinde görerek haber vermesi üzerine Mazı
dağı C. Başsavcılığınca yapılan tahkikatta, şahsın kafasına Kaleşnikof marka tüfekle (2) el ateş 
edilmek suretiyle öldürüldüğü anlaşılmıştır. 

3. PKK törer örgüt mensuplarının; bölge halkı ile güvenik kuvvetlerinin arasını açmak, 
Devletimizi iç ve dış kamuoyu karşısında zor durumda bırakmak maksadıyla zaman zaman 
asker kıyafeti giyerek bu tür eylemler gerçekleştirdiği, ayrıca ölü olarak ele geçirilen bazı terö

ristlerin üzerinde ve teröristlere ait sığınaklarda bol miktarda askerî malzeme bulunduğu da 
göz önüne alınarak söz konusu eylemin PKK terör örgütü mensuplarınca kasıtlı olarak yapıl
dığı değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk HES'nın ulusal elektrik sistemine bağ
lanması amacıyla kapasitör merkezlere inşası için TEK tarafından ihale yapılıp yapılmadığına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/1169) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt

lanması için gerekli işlemlerin yapılmasını dilerim. 
Adnan Keskin 

Denizli 
1. Atatürk HES'nın ulusal elektrik sistemine bağlanması için Temelli ve Yeşilhisar'da Salt, 

Göksün, Dokurcun ve Ağaçören'de seri kapasitör merkezlerinin inşaası için TEK tarafından 
ihale yapılmış mıdır? Yapılmış ise ihalenin şekli nedir? 
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2. Satınalma Komisyonu diğer ihalelerde olduğu gibi bu ihalede de ihaleden önceki pro
sedürlerde yasal işlevini yerine getirmiş midir? Yoksa ihale komisyonu devreye sokulmadan ko
misyonca yapılması gereken işlemler Genel Müdürlük tarafından yürütülüp sipariş aşamasına 
mı gelinmiştir? 

3. Satınalma ve thale Komisyonu 1991 yılında komisyonca yapılması gereken işlemlerin 
Genel Müdürlük tarafından yürütüldüğünü gerekçe göstererek yukarıda sözünü ettiğimiz iha
le konusunda komisyonca yapılacak bir işlemin bulunmadığına yönelik karar var mıdır? 

4. Böyle bir karar varsa daha sonraki bir tarihte komisyonca ilk kararda bir değişiklik 
yapılmış mıdır? Yapılan ihalede satınalma komisyonunun ikinci kararda öngördüğü koşullara 
uygun davranılmış mıdır? 

5. Genel Müdürlüğü ihale bedeline ilişkin aynı gün aynı sayılı iki ayrı yazısı mevcut mu
dur? Mevcutsa iki yazıda öngörülen ihale bedelleri uyum göstermekte midir? 

6. Genel Müdürlükçe öngörülen ihale bedelleri farklı ise aynı gün, aynı sayılı yazılarda
ki 5 000 000 (Beşmilyon) Marklık farklılığın sebebi nedir. 

7. thale hiçin tarih ve sayıları aynı olan yazılardan yüksek bedeli içerenin şartlarına göre 
yapılmıştır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 28.5.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.-300-845-6509 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 26 Nisan 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/1169-4446/20434 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 
Soru : 
Atatürk HES'in ulusal elektrik sistemine bağlanması için Temelli ve Yeşilhisar'da Salt, Gök

sün, Dokurcun ve Ağaçören'de seri kapasitör merkezlerinin inşaası için TEK tarafından ihale 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise ihalenin şekli nedir? 

Cevap : 
Atatürk Santralı ile ilgili enerji hatları ve istasyonları; projenin önemi, büyüklüğü, acüi-

yeti ve ihtiyaç duyulan finansman miktarının fazlalığı ve teminindeki güçlükler dikkate alına
rak 1988 yılında ilk etapta Yap-işlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılmış, bu amaçla dünyanın 
tanınmış firmalarının temsilcileri görüşmelere davet edilmiştir. 7.4.1988 tarihinde Bakanlığa 
davet edilen firmaların iştirakiyle yapılan toplantıda konu görüşülerek, firmalara Atatürk HES 
Projesindeki iletim tesisleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. TEK'ce tekliflerin incelenindi sonucunda; 
bu model ile işin yaptırılmasının çok uzun zaman alacağı ve işin aciliyeti dikkate alınarak 
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projenin en acil bölümünü oluşturan 646 Km'lik Atatürk-Elbistan-Ankara II. iletim hatlan 
için teklif veren firmaların % 100 finansman temin etmeleri ve anahtar teslimi esasıyla ulusla
rarası ihaleye çıkarılmıştır. 

Tekliflerin 23.1.1989 tarihinde alınan söz konusu % 100 kredili uluslararası ihalede 23.1.1989 
tarih, 1954 sayılı Satmalma ve İhale Komisyonu protokolü ile teklif mektuplarında şartname 
kapsamında olmamakla birlikte, projenin bütünlüğü ve kredi koşulları gereği bazı konsorsi
yumların "Merkezler ve hatlar"a birlikte teklif verdiği görülmüştür. Ancak bu ihale o tarihte 
trafo merkezleriyle ilgili projelendirme, kamulaştırma ve finansman temini çalışmaları devam 
ettiğinden yalnızca iletim hatlan için değerlendirilmiş, bilahare Bakanlık ile Hazine ve Dış ti
caret Müsteşarlığının bilgileri dahilinde yukarıda sözü edilen 1989 yılı hat ihalesinde bu mer
kezlere teklif veren konsorsiyumların salt ve seri kapasitör merkezlerine ait % 100 kredili tek
liflerinin devam ettiği ve tekrarlandığı da dikkate alınarak incelenmesi söz konusu olmuştur. 

Yukarıda belirtilen eski kredili teklifler kapsamında yer alan salt ve seri kapasitör merkez
lerine teklif veren bazı firmalar zaman içerisinde tekliflerinden vazgeçmişlerdir. Alman firma
ları (Siemens, ABB) gerekçe göstermeden, Japon Sumitomo firması finansman teminindeki 
güçlükler nedeni ile italyan Sae Sadelmi firması ise yalnızca iletim hatları için teklif verdikle
rinden salt ve seri kapasitör merkezleri için tekliflerini sürdürmemişlerdir. Bu gelişmeler üzeri
ne anılan salt ve seri kapasitör merkezleri için yalnızca CEGELEC firması liderliğindeki Türk-
Fransız Konsorsiyumunun teklifi kalmıştır. 

Aynı dönemde (1989 yılından itibaren) Fransız Hükümeti ile Hükümetimiz arasında yapı
lan periyodik Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarında Atatürk iletim projesine iliş
kin konular gündeme gelmiş ve bu toplantılarda Fransız Hükümetinin Atatürk HES projesi 
için uygun koşullarda devlet kredisi vermeye hazır olduğu mükerrer olarak ifade edilmiştir. 

Bu meyanda Atatürk tletim Hatları üzerinde olup henüz fizikî olarak tesisine başlanma
mış projelerden 380 kV'Iuk Temelli ve Yeşilhisar salt merkezleri ile Göksün, Ağaçören ve Do
kurcun seri kapasitör merkezlerinin % 100 finansmanlı anahtar teslimi esasıyla tesisi için, işti
raklerinden olan ve bu evsaftaki yegane yerli kapasitör imalatçısı olan ETİTAŞ'ın da katılı
mıyla nihaî halini alan CEGELEC-STFA/ELTA-ETİTAŞ konsorsiyumu 5.10.1990 tarihinde 
kapsamlı ve gerekli teknik detayları içeren ilk tekliflerini vermiştir. 

Türkiye ve Fransa Hükümetleri arasındaki Karma Ekonomik Komisyon toplantıları neti
cesinde ilk etapta bu projedeki iletim hatları için 420 milyon Fransız Frangı tutannda Malî 
İşbirliği Anlaşması 23.11.1990 tarihinde imzalanmıştır. Bunu takiben içinde anılan salt ve seri 
kapasitör merkezleri için 210 milyon Fransız Frangı tutarında tahsisatın da yer aldığı toplam 
290.5 milyon Fransız Franklık Malî Protokol hükümetler arasında 19.9.1991 tarihinde imza
lanmış ve bu Anlaşma Bakanlar Kurulunun onayını takiben 12.1.1992 tarih, 21109 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Atatürk İletim Projesindeki salt ve seri kapasitör merkezleriyle ilgili olarak projenin bü
yüklüğü, santralın yapım programı paralelinde tesislerin bir an önce tamamlanma zorunlulu
ğu, gerekli dış finansmanın 1990 yılı sonuna gelindiği halde hâlâ Dünya Bankasında temininin 
kesinleşmediği ve dolayısıyla finansman temininde meydana gelebilecek gecikmeler göz önüne 
alınarak söz konusu % 100 kredili "anahtar teslimi teklif" incelenmiş ve ilgili Konsorsiyumla 
görüşmeler yapılmıştır. 
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CEGELEC-STFA/ELTA-ETİTAŞ Konsorsiyumunun teklifi değerlendirilirken TEK'nun 
aynı tür işler için eski münferit malzeme ve tesis ihalelerinde alınan teklif ve sözleşme birim 
fiyatları baz alınarak Kurum için o günün koşullarında en uygun ve ucuz maliyet belirlenmiş 
ve Konsorsiyumla yapılan görüşmelerde TEK Genel Müdürlüğünce temin edilen çeşitli fiyat 
indirimlerini takiben Genel Müdürlük ve Bakanlıkça yürütülen nihai pazarlık görüşmeleri so
nucunda; yeni fiyat indirimi temin edilerek işin yedekler hariç 61 700 000 DM dış, 25 750 000 
DM iç, toplam 87 450 000 DM bedelle ve % 100 kredili anahtar teslimi esasına göre, ihalesi 
için anılan Konsorsiyumla fiyat konusunda mutakabakat sağlanmıştır. 

Konsorsiyum ile, Konsorsiyumun teklifine bağlılığını temin etmek amacıyla, 15.5.1991 ta
rihinde 87 450 000 DM sözleşme bedeli esas alınarak Ön Anlaşma Protokolü sözleşme ve fi
nansman hükümlerinin ilgili Türk ve Fransız Makamlarının onayına-bağlı olarak geçerli ol
ması kaydıyla imzalanmıştır. 

Bu arada Fransız ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın Bakanlar Kurulunca onayla
narak 12.1.1992 tarih, 21109 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine, Kon
sorsiyumun teklifi ile ilgili Kurum Kararının kesinleştirilmesi amacıyla 6.1.1992 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanan 470 sayılı K.H. Kararnamenin 5 inci maddesinin "c" fıkrasına dayana
rak salt ve seri kapasitör merkezleri ihalesiyle ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulundan ge
rekli kararın istihsali yapılmış ve "87.D03.0630 No.lu Dokurcun; 88.D03.0250 No.Iu Göksün; 
88.D03.0260 No.lu Ağacören seri kapasitör merkezleri ile 88.D03.0270 No.lu Yeşilhisar ve 
88.D03.0280 No.lu Temelli salt merkezlerini gerçekleştirmek üzere; projenin finansmanının 
29. J. 1992 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış Fransa-Türkiye malî anlaşmasında yer 
alan krediden, geri kalan kısmının ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun bulunacak 
şartlar çerçevesinde ticarî kredi ile karşılanmak suretiyle "anahtar teslimi" esasına göre ihale 
yapılmadan siparişi için Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 

Bunun üzerine teklif sahibi CEGELEC-STFA/ELTA-ETtTAŞ Konsorsiyumunun yetkili
leri görüşmelere davet edilerek daha önceki müzakerelerde belirlenen teslimat programları, be
lirlenen yeni termin tarihlerine göre yeniden düzenlenmiş ve sözleşme taslağı imzaya hazır hale 
getirilmiştir. Anılan projede kullanılacak finasman paketinin (Soft, buyers ve ticarî krediler) 
T.C. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülmesi kaydıyla, Atatürk HES iletim projesi 
kapsamında Kurumun Yatırım Programında tesisi öngörülen 380 kVMuk Yeşilhisar ve Temelli 
salt merkezleri ile Göksün, Ağacören ve Dokurcun seri kapasitör merkezlerinin en kısa zamanda 
yaptırılabilmeğini teminen CEGELEC-STFA-ELTA-ETİTAŞ Konsorsiyumuna, 87 450 000 
DM'Iık teklifi esas alınarak, hazırlanan sözleşme taslağı esasları dahilinde sipariş edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Soru : 
Satınalma Komisyonu diğer ihalelerde olduğu gibi bu ihalede de ihaleden önceki prose

dürlerde yasal işlevini yerine getirmiş midir? Yoksa ihale komisyonu devreye sokulmadan ko
misyonca yapılması gereken işlemler Genel Müdürlük tarafından yürütülüp sipariş aşamasına 
mı gelinmiştir? 

C e v a p : • • • • • 

Teklifleri, 23.1.1989 tarihinde alınan söz konusu % 100 kredili uluslararası ihalede Satı
nalma ve thale Komisyonu protokolü ile teklif mektuplarında şartname kapsamında olmamakla 
birlikte, projenin bütünlüğü ve kredi koşulları gereği bazı konsorsiyumlar tarafından 
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"merkezler ve hatlar"a birlikte teklif verilmiştir. Ancak bu ihale o tarihte trafo merkezleriyle 
ilgili projelendirme, kamulaştırma ve finansman temini çalışmaları devam ettiğinden yalnızca 
iletim hatları için değerlendirilmiş, bilahare Bakanlık ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bilgileri dahilinde yukarıda sözü edilen 1989 yılı hat ihalesinde bu merkezlere teklif veren kon
sorsiyumların % 100 kredili tekliflerinin devam ettiği ve tekrarlandığı da dikkate alınarak ilgili 
dairesince gerekli değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. 

Soru : 
Satınalma ve İhale Komisyonu 1991 yılında komisyonca yapılması gereken işlemlerin ge

nel müdürlük tarafından yürütüldüğünü gerekçe göstererek yukarıda sözünü ettiğimiz ihale 
konusunda komisyonca yapılacak bir işlemin bulunmadığına yönelik kararı var mıdır? 

Cevap : 
TEK'nun ilgili ihtisas dairesince hazırlanan "Teklif Değerlendirme Raporu", görüşmeler 

neticesinde oluşturulan sözleşme taslağı ile birlikte 87 450 000 DM bedelle adı geçen konsorsi
yuma ihale edilmesi için Kurumun Satınalma ve thale Komisyonuna sunulmuştur. 13.8.1991 
tarihinde toplanan Satınalma ve thale Komisyonu 3197 sayılı protokol ile konunun bu aşama
ya kadar Satınalma ve thale Komisyonunun bilgisi dışında cereyan etmesi ve komisyonlarınca 
tamamlanacak bütün prosedürlerin genel müdürlük ve ilgili dairesince tamamlanmış bulun
masıyla sipariş aşamasına kadar gelmiş bir konu Üzerinde komisyonlarınca yapılacak bir işlem 
kalmadığı düşüncesiyle karar alınmasına gerek bulunmadığını 4'e karşı 3 oyla mütalaa etmiş
tir. Dolayısıyla, komisyon, takrir ile birlikte sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek fiyat ve diğer 
şartlann uygun olup olmadığı hakkında bir görüş oluşturmamıştır. Bu protokol genel müdür
lükçe onaylanmamıştır. 

Soru : 
Böyle bir karar varsa daha sonraki bir tarihte komisyonca ilk kararda bir değişiklik yapıl

mış mıdır? Yapılan ihalede Satınalma Komisyonunun ikinci kararda öngördüğü koşullara uy
gun davranılmış mıdır? 

Cevap : 
Satınalma ve thale Komisyonu 1991 yılında aldığı kararda fiyat ve diğer şartların uygun 

olup olmadığını incelememiş, sadece usul yönünden görüşmeyi uygun görmemiştir. Bunun üze
rine konu ikinci kez 14.9.1992 tarihinde Kurumun Satınalma ve thale Komisyonunda görüşül
müş, incelenmiş ve neticede anılan projede kullanılacak finansman paketinin T.C. Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülmesi kaydıyla, Atatürk HES tletim Projesi kapsamın
da Kurumun Yatırım Programında tesisi öngörülen 380 kvv'lık Yeşilhisar ve Temelli salt mer-* 
kezleriyle Göksün, Ağaçören ve Dokurcun seri kapasitör merkezlerinin en kısa zamanda yap-
ürılabilmelerini teminen CEGELEC-STFA/ELTA-ETtTAŞ konsorsiyumunun 87 450 000 DM'Iık 
son teklifinin % 4.39 indirim temin edilerek 83 605 997 DM'a indirilmesi halinde kabul edile
rek, sözleşme taslağının esasları dahilinde anılan Konsorsiyuma sipariş edilmesi Komisyon ta
rafından! uygun mütalaa edilmiştir. 

Soru : 
Genel Müdürlüğün ihale(bedeline ilişkin aynı gün ve aynı sayılı iki ayrı yazısı mevcut mu

dur? Mevcutsa iki yazıda öngörülen ihale bedelleri uyum göstermekte midir? 
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Cevap : 
Satınalma ve İhale Komisyonunun 14.9.1992 tarihli protokolü doğrultusunda konu Yöne

tim Kuruluna aktarılmak üzere 16.9.1992 tarih ve 7131 sayılı takrir hazırlanmış ve Yönetim Ku
ruluna sunulmadan önce söz konusu işin pazarlık usulü ihale olması nedeniyle yukarıda adı 
geçen Konsorsiyumla TEK Genel Müdürlüğü tarafından şifahî olarak temasa geçilerek muta
bakat sağlanmaya çalışılmış, ancak tüm ısrarlı girişimlere rağmen herhangi bir indirim sağla
mak mümkün olmamıştır. 

Konsorsiyum yetkililerince, pazarlık görüşmelerinde daha önce çeşitli fiyat indirimleri ya
pıldığı ve 1991 yılı Nisan ayında yapılan nihaî pazarlık sonucunda da son bir fiyat indirimi 
yapılarak toplam 87 450 000 DM bedel üzerinde karşılıklı mutabakat sağlandığı ve bunu taki
ben 15T5.1991 tarihinde karşılıklı imzalanan ön Anlaşma Protokolü ile pazarlık görüşmeleri
nin sona erdirildiği ve bundan sonraki tüm kredi çalışmalarında bu sözleşme bedelinin esas 
alındığı, bunun dışında herhangi bir fiyatın kendileri tarafından kabul edilmesinin ne yazık 
ki mümkün olamayacağı, ön Anlaşma Protokolünün imzalandığı 15.5.1991 tarihinden bu ya
na geçen bir yılı aşan sürede oluşan fiyat artışlarını talep etmemekle zaten istenen indirimden 
daha fazla bir indirimin kendiliğinden sağlanmış olduğunun belirtilmesi üzerine konunun Ku
rumun çıkarları açısından yeniden değerlendirilmesi sonrasında anılan merkezlerin CEBELEC-
STFA/ELTA-ETÎTAŞ Konsirsiyumuna.daha önce ön Anlaşma Protokolunda da mutabakat 
sağlanmış olan 87 450 000 DM'lık teklifi esas alınarak, konu aynı tarih ve sayılı takrir ile TEK 
Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

•Böylece ön Anlaşma Protokolunda yer alan sözleşme bedeli ile karara bağlanan bedel 
arasında hiç bir fark olmamaktadır. 

Soru : 
Genel Müdürlükçe Öngörülen ihale bedelleri farklı İse aynı gün, aynı sayılı yazılardaki 

5 000 000 (Beş Milyon) Marklık Farklılığın sebebi nedir? 

Cevap : 
Sözleşme taslağı oluşturulurken, söz konusu teklifin yarışmaya açık bir ihalede alınmış 

bir teklif olmayışı, dolayısıyla aynı iş için verilmiş birden çok teklifin birbirleriyle mukayesesi
nin yapılamaması ve referans alınabilecek geçmişte yapılmış benzer anahtar teslimi ihale ol
maması nedeniyle, münferit malzeme ihalelerindeki malzeme birim fiyatlarıyla inşaat ve mon
taj işlerinde tesis sözleşmelerindeki fiyatlar esas alınarak muhtelif kabuller ve yaklaşımlar ya
pılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kurumun trafo merkezleri taahhüt işlerine ait geçmiş dö
nemlerde yapılan sözleşme fiyatları dışında bir maliyet analizi bulunmadığından ilk kez bu tek
lifin değerlendirilmesi amacıyla muhtelif çalışmalar yapılmıştır. 

Bilindiği gibi ihalelerde alınan fiyatlar, ihalenin yapıldığı anda firmaların iş, malzeme ve 
işçilik durumları, firmalar arası rekabet ve fiyat politikaları ile yakından ilgilidir. Bu nedenle 
farklı zamanlarda ve koşullarda alınan tekliflerin farklı olması doğaldır. Bunun canlı örneği 
bu işle ilgili Konsorsiyum teklifinin Ağustos 1991 ayında, daha önceki ihale fiyatları dikkate 
alınarak yapılan değerlendirmeye göre % 1.5 oranında ucuz olmasına rağmen, 22.7.1992 tari
hinde ihalesi yapılan benzer karakteristikteki Paşaköy salt merkezinin inşaat ve elektrik mon
taj işlerine ait fiyatların dikkate alınması halinde ise % 4.39 oranında pahalı olabilmek
tedir. 
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Bununla birlikte, bu tip büyük projelerin gerçekleştirilmesi mevcut finansman imkânla
rıyla yakından ilişkili olup, değerlendirme yapılırken teklif bedellerinin yanı sıra finansman 
imkânlarının da değerlendirilmesi gereklidir. TEK Kurumunca Konsorsiyumun teklifi değer
lendirilirken işin ikmalindeki esklasyonlu maliyet değerlerinin kıyaslamasının yanı sıra, bu be
deller kredi koşulları ile birlikte yorumlanarak, bugünkü değer ve nihai değer bazında kıyasla
maları yapılmıştır. Fransız Hükümetince temin edilecek karma kredinin net bugünkü değer 
oranı % 63.34 iken, Dünya Bankası finansmanının net bugünkü değer oranı % 80.97 olarak 
belirlenmiştir. Bu da bugünkü değer bazında Konsorsiyum teklifinin Dünya Bankası finans-
manh alternatife göre 12 296 945 DM daha ucuz olduğunu göstermektedir. 

Soru : 
ihale niçin tarih ve sayılan aynı olan yazılardan yüksek bedeli içeren şartlarına göre yapıl

mış mıdır? 

Cevap : 
Yukarıda belirtildiği gibi söz konusu işin pazarlık usulü ihale olması nedeniyle yukarıda 

adı geçen Konsorsiyumla TEK Genel Müdürlüğü tarafından şifahî olarak temasa geçilerek mu
tabakat sağlanmaya çalışılmış, ancak ısrarlı girişimlere rağmen 15.5.1991 tarihinde karşılıklı 
mutabakat sağlanarak imzalanmış olan ön Anlaşma Protokolunda yer alan 87 450 000 DM'lık 
sözleşme bedeli üzerinden herhangi bir indirim sağlamak mümkün olamamıştır. Üzerinde mu
tabakat sağlanmış olan tek bir sözleşme bedeli vardır. Fransız Hükümetince sağlanan karma 
kredinin Dünya Bankası kredisine göre çok daha uygun bir kredi olması nedeni ile bugünkü 
değer bazında Kurumun 12 296 945 DM daha ucuz teklif temin etmiş olduğu ve Atatürk Hid
roelektrik Santralında üretilecek enerjinin zamanında Ulusal Elektrik Sistemine aktarılabile
cek oluşu da göz önüne alınarak işin başından beri üzerinde mutabakat sağlanan 87 450 000 
DM'lık bedelle sözleşme imzalanması uygun mütalaa edilmiştir. 

7. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'w, Sanoğlan projesine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1174) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Sorularım : 
1. Yukarı Kızılırmak Havzasında Kayseri Sanoğlan İlçesinin 10 km güney doğusunda 

Kestuvan ve Düzencik çayı üzerinde yer alan ve Sanoğlan projesi olarak bilinen tarım amaçlı 
kullanılması planlanan ve 1993 yılında 93 milyar talep edilen ve 22 milyar ödenek ayrılan bara
jı kaç yıl içerisinde bitirmeyi planlıyorsunuz? 

2. Baraj tamamlandığında hangi bölgeler tarım amaçlı sulamadan faydalanacaktır. 

3. özellikle büyük miktarda su sıkıntısı çeken Sanoğlan'ın Palas beldesi istifade edebi
lecek mi? 
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' T.C. 
•Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 27.5.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği , ^ 
Ankara 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1686 
Konu : Kayseri Milletvekili , 

Şaban Bayrak'ın \ 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 26 Nisan 1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1174-4455/20496 sayı

lı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Sarıoğlan projesi hakkın

da Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiştir. 
Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi ile Tatili, Çifttikköy, Karacaören ve Sultanhanı köylerine aiv 

toplam 6 123 hektarlık alana sulama hizmeti verecek olan ve halen inşası devam eden 27,5 mil
yon mJ su kapasiteli Sarıoğlan Barajı için, 1992 yılı itibariyle 22 milyar TL ödenek tefrik edil-
mişitr. 

Söz konusu baraj inşası iş programına uygun olarak sürdürülmekte; ancak planlanan süre 
içerisinde bitirilebilmesi ise yıllık ödenek ihtiyacının aynen karşılanmasına bağlı bulunmaktadır. 

Ayrıca; Palas (Gölova) beldesi, Sarıoğlan projesinin sulama alanının dışında kalmakta olup, 
planlama çalışmaları tamamlanan Bahçelik projesi içinde değerlendirilecektir. 

Bilginize arz ederim. 
ı Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

8. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak'm GüçlUkonak İlçesine bağlı Ormaniçi 
Köyünde meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakgnı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/1175) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. ' 
Saygılarımla. 

H Selim Sadak 
Şırnak 

19.2.1993 günü Şırnak İli Güçlükınak İlçesi Ormaniçi Köyü sabaha karşı güvenlik güçle
rince ablukaya alınmıştır. Köylülerin iddiasına göre çapraz yönlerden gelen güvenlik göçleri 
sabahın alaca karanlığında birbirlerini teşhis edemediklerinden, zıt yönlerden ateş açılması so
nucu da bir asker hayatını yitirmiştir. Bir başka iddiaya göre (askerî yetkililerce) bir evden açı
lan ateş sonucu yaşamını yitirmiştir. 

Olayın hemen sonrasında bütün köylüler dışarı çıkarılarak arama yapılmış, hiçbir suç ale
tine rastlanmamıştır. Güvenlik güçleri köyü ateşe vermiş, 29 hanelik köyü 25 hanesi içinde bu
lunan ev eşyası, kışlık yiyecekleri ve hayvan dolu ahırları ile tamamen yanarak kül olmuştur. 
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'Yalnızca yakmakla güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki Abide Ekim olay yerinde 
ölmüştür. Köyde mevcut bulunan 10 yaş üzeri biri kadın olmak üzere 13 kişiyi göz altına almış
lardır. , 

Kimsesiz olarak aç ve açıkta kalan kadın ve çocuklar barınacak yer bulamayınca, günler
ce taş ve afeaç kavuklarında bannarak yaşamaya çalışmışlardır. Maalesef, çevre köylerden ya
pılmak istenen gıda ve benzeri yardımların on gün boyunca köy halkına ulaşılması engellenmiştir. 

Yaklaşık bir ay göz altında tutulan 43 kişiden; -

1. İbrahim Ekinci; göz altında ölmüş ve ölüm nedeni olarak da "Sara" hastalığı göste
rilmiştir. 

2. İşkence sonucu halen Mardin Devlet Hastanesinde yatmakta olan; 

a) Resul Aslan (25); gördüğü işkence sonucu ayağı kesilmiştir. 
b) Fahrettin Özkan (12); Parmaklan kesilmiş ve halen koma halinde. 
c) Mevaf Özkan (24); Ayağı kangren olmuş, koma durumunda. 
d) Abdulselam Demir (22); Koma hâlinde. 

3. Halen Diyarbakır Askerî Hastanesinde yatmakta olan; 

a) İbrahim Özkan 
b) M. Thhir Çetin'e tüm çabalarımıza rağmen ulaşma imkânınız olmadığı gibi hakların

da bilgi de alamadık. 

4. Hâlen İzmir Eşrefpaşa Devlet Hastanesinde yatmakta olan; 
Hüseyin Yıldırım; İnsan Hakları Derneği yetkililerinin yardımıyla tedavi görmektedir. 

5. Halen Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesinde yatmakta olan; 

a) Ahmet Aslan (48); ayakları kesilmiş durumdadır. 
^ b) Sait Erdem (23); ayakları kesilmiş durumda tedavi görmektedir. 

1. Bu olay hakkında ne gibi araştırma ve soruşturma yaptınız? Bakanlıkça herhangi in
celeme için yetkili ekip gönderdiniz mi? 

2. Olay sonucu evini, yiyeceği ve hayvanları yanan köy halkının zararını karşılamayı dü
şünüyor musunuz? 

3. Bu göz altında tutulan ve daha sonra serbest bırakılan insanların normal bir rahatsız
lık sonucu ayaklarını ve ayak parmaklarını kaybettiklerini söyleyebilir misiniz? 

. 4. Yaralıların yattığı devlet hastanelerinin verdiği raporlar işkence iddialarını kanıtlamaz 
mı? Kanıtlıyor ise ne gibi soruşturma yapmayı düşünüyorsunuz? 

5. Diyarbakır Askerî Devlet Hastanesinde yatmakta olan İbrahim Özkan, ve M. Tahir 
Çetin'in şu anki durumları nedir? 

6. Güvenlik güçlerinin kendi hatalarından doğan olayın acısını Ormaniçi Köyü halkın
dan misilleme olarak almak doğru mudur? 

7. Daha önce hiçbir rahatsızlığı görülmeyen İbrahim Ekinci'ye "Sara" teşhisini kimler 
koymuştur? 
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XC. 
İçişleri Bakanlığı • 27.5.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK : 7504-373-93/Asyş.Ş.Şik (1501) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 26 Nisan 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1175-
4470/10523 sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın; Sımak İli, Güçlükonak İlçesi, Ormaniçi Köyünde mey
dana gelen olaylara ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

lj 20 Şubat 1993 günü saat 05.30'da Güçlükonak İlçesi Ormaniçi Köyü ve Ormaniçi de
resinde arama ve arazi taraması yapmak maksadıyla giden güvenlik kuvvetlerine, Ormaniçi 
Köyünden PKK terör örgüt mensupları ile nöbet tutan işbirlikçileri tarafından açılan ilk ateş 
sırasında J. Komd. Er Servet Uslu şehit olmuştur. Bunun üzerine çıkan ve saat 14.00'e kadar 
devam eden çatışma sonunda kaçmaya çalışan 43 kişi yakalanmıştır. Köy camiinde ve arazide 
yapılan aramada; . 

— (3) adet Kaleşnikof P. Tüfeği, 
— (14) adet Kaleşnikof P. Tüfeği şarjörü, 
— (358) adet Kaleşnikof P. Tüfeği fişeği, 
— (35) adet Kaleşnikof P. Tüfeği fişeği boş kovanı, 

— (4) adet el bombası, 
— (15) Adet deri kütüklük, 
— (2) adet palaska ele geçirilmiştir. 
2. Çatışma sırasında bazı evlerin yandığı ve havanın rüzgârlı olması nedeni ile yangının 

bitişikte diğer evlere sıçradığı görülmüş, çatışmanın devam ettiği süre içerisinde yanan 6-7 evin 
söndürülmesi mümkün olmamıştır. Köyde bulunan teröristlerin, kaçmalarını kolaylaştırmak 
maksadıyla evleri ateşe verdikleri tespit edilmiştir. 

3. Çatışmaya bizzat katıldıkları tespit edilen (43) kişinin yapılan sorgulamaları sonucunda; 
bu şahıslarda Çektar (K),Ali Erbek, Şorej (K) Şehabettin Erbek ve Halime Ekin'in, PKK terör 
örgütünün dağ kadrosunda askerî ve siyasî eğitim gördükleri, bir müddet silahlı olarak faali
yet gösterdikten sonra, kendi köylerinde örgüt adına köy komitesi ve silahlı işbirlikçi kadrosu
nu oluşturdukları ve köy halkını isyana teşvik edici propaganda yaptıkları tespit edilmiş, ayrı
ca (1) adet Simirnof, (1) adet Mavzer,, örgüte gönderilmek üzere hazırlanmış çok miktarda er
zak ve malzeme ile Ormaniçi Köyünün 3 km. güneydoğusunda (2) adet barınma sığmağı bu
lunmuştur. 

4. Daha önce PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Güvenlik Kuvvet
lerine teslim olan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevinde bulunan Lokrrian (K) Osman Ayan; sanık
lardan (15)'ini daha önceki faaliyetlerden dolayı tanıyıp teşhis etmiştir. 

5. Yakalanan sanıklar hakkında Güçlükonak İlçe J. K.lığınca yapılacak adlî tahkikat için, 
Eruh C. Başsavcılığından (30) gün süre ile gözlem altında tutulmalarına dair izin alınmıştır. 
Güçlükonak İlçesinde sağlık ocağı bulunmaması nedeni ile şahısların tamamını ilk raporları, 
İlçe J. K.lığında görevli tabipten aldırılmış; 
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a) İbrahim Ekinci 
b) Resul Aslan 
c) Fahrettin Özkan 
d) Nevaf Özkan 
e) Abdülselam Demir 
f) İbrahim Özkan 
g) M. Tahir Getin'in donmadan mütevellit ayaklarından rahatsız olmaları sebebi ile Şır-

nak 23. J. Snr. Tugay K.Iığı 30 yataklı askerî hastanesinde tedavi altına atınmışj daha sonra 
Mardin Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. İbrahim Ekinci, M. Tahir Çetin ve İbrahim Öz
kan Mardin'deki tedavilerini müteakip Diyarbakır Devlet Hastanesine gönderilmiştir. İbrahim 
Ekinci hastanede sara hastalığından ölmüştür. Ayaklarından rahatsızlanan şahısların çatışma 
sırasında hava şartlarından ve arazi yapısından yaralandıkları, ölen şahsın ise sara hastalığı 
nedeni ile öldüğü doktor raporları ile belirlenmiştir. 

6. Sanıkların Hüseyin Yıldırım, Ahmet Aslan ve Sait Erdem isimli şahıslar tedavilerini 
müteakip Eruh C. Başsavcılığına sevk edilmişler ve mahkemece tutuklanmışlardır. 

. 7. Şahısların yakalanmasından adlî mercilere sevk edilmelerine kadar geçen sürede yapı
lan bütün işlemler, hukuk kurallarına uygun ve yasalar çerçevesi içerisinde yerine getirilmiştir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Pazaryeri Günyurdu baraj projesine 
ayrılan ödenekte indirime gidildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederiz. 

' Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilecik İli Pazaryeri İlçesi Günyurdu (Bakraz) Barajı projesine 4 milyar TL. öde
nek ayrıldığı halde, neden bu ödenek 500 milyon TL'na indirilmiştir. 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 27.5.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1688 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 25.4.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1199-4507/20659 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Pazaryeri Günyurdu pro

jesi hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiştir. 
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Pazaryeri-Günyurdu projesi içinde inşa edilmesi planlanan Günyurdu Barajında depola
nacak 7,4 milyon m' su ile 805 hektar araziye sulama hizmeti götürülecektir. Bu proje için 
DPT'den 3,2 milyar TL. ödenek talep edilmiş; ancak 1993 yılı tarım sektörü yatırımlarına tef
rik edilen ödenekler çerçevesinde ve bütçe imkânları ölçüsünde söz konusu projeye 500 milyon 
TL. ödenek ayrılması öngörülmüştür. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
10. — Bilecek Milletvekili Mehmet Seven'in, Dumlupınar Üniversitesi İktisadî ve Ticarî 

İlimler Fakültesinin ne zaman eğitime başlayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eği
tim Bakam Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/1200) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 
' , . ' • ' . - Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak Bilecik'te açılacak olan İktisadî ve Ticarî 

İlimler Fakültesinin 2 bölümünün bu yıl içerisinde açılması öngörülmüştü. 1993-1994 eğitim 
yılında, eğitime başlayabilecek mi? İktisat ve İşletme bölümleri açılacak mı? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.6.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon ( 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Koor.Dai.Bşk.-93/1244 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
İlgi : Devlet Bakanlığının 4.5.1993 tarih B.02.0.006/0144 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner

gesinin, Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip edilmiştir. 

Dumlupınar Üniversitesine bağlı Bilecik İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin^ 1993-1994 
eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim. Bakanı 

11. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, TMO'nin buğday satışları ihalesinde devle
tin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin sorusu, ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevhe
ri 'in yazılı cevabı (7/1201) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Bahattin Elçi 

x Bayburt 
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Toprak Mahsulleri Ofisindeki 3 milyon ton buğdayın, taban fiyatı açıklanmadan kısa bir 
süre önce ihaleyle üç yabancı, bir yerli firmaya 800 TL.'den satılıp, 1 350 TL.'den satın alınma
sı suretiyle, Devletin zarara sokulduğuna ilişkin bir kısım basında yayınlanan haber doğru 
mudur? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı > 27.5.1993 

Özel Kalem Müdürlüğü . 
Sayı : Km: 2-176 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Md.'lüğünün 26.4.1993 tarih ve Â.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1201-4509/20662 

sayılı yazısı. 
Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin özkaynaklarının yetersiz olması nedeniyle destekleme alımla

rı geniş ölçüde yabancı kaynaklarla finanse edilmektedir. Stok devir hızımızın düşük olmasın
dan dolayı uzun süre bağlı kalan bu varlıkların Kuruluşumuza ve ekonomimize olan' faiz yükü 
büyük boyutlara ulaşmaktadır. , 

Bu nedenle öncelikle bağlı değerlere hareket kazandırılarak oluşturulacak olan alternatif 
finansman imkânları, TMO'nun faiz yükünün azaltılarak, maliyetlerinin düşürülmesi açısın
dan büyük öneni arz etmektedir. 

Bu amaçla 17 Mayıs ve 15 Temmuz 1992 tarihlerinde uluslararası ihaleye çıkılarak toplam 
1 475 000 ton buğday prefinansmanla yani bedeli peşin olarak tahsil edilmek ve teslimatlar 
ilerdeki tarihlerde yapılmak üzere satılmıştır.Bu satışın ortalama fiyatı 117 86 $/MTdir. Peşi
nen tahsil edilen satış bedelleri ofisimizin 1992 yılı destekleme alımlarının finansmanında kul
lanılmıştır. Bu satışlarla ilgili olarak Haziran 1992 tarihinden Nisan 1993 tarihine kadar top
lam 1 300 000 ton emtianın fiilî ihracatı gerçekleştirilmiştir. / 

Bilindiği üzere Şubat 1993 tarihinde ülkemize heyetler halinde gelen Türk Cumhuriyetleri 
yetkilileri; ülkelerinin buğday ihtiyaçlarının had safhada olduğunu ve ekmeğin karneye bağ
landığını ifade ederek 3 ay zaman kaldığı halde ancak 1 aylık stokları bulunduğunu belirtmiş
lerdir. 

Bu durumu göz önüne alan Hükümetimizce, Türk Cumhuriyetlerin acil ihtiyaçlarına bi
naen 1 milyon tona kadar buğday ithal edilmesi için bir kararname çıkartılmıştır. 

Yapılan ihalede, ihaleye katılan firmalar yabancı orijinli buğdayların yanı sıra mayıs ve 
temmuz 1992 tarihlerinde prefinansmanla sattığımız fakat yükleme vadeleri gelmediği için alı
cıları tarafından henüz çekilmeyen TMO depolarındaki toplam 175 000 ton Türk buğdayını 
da teklif etmişlerdir. Yapılan değerlendirmede bu buğdaylar, en ucuz fiyatlı buğdaylar arasın
da yer aldığından Türk cumhuriyetlere gönderilmek üzere satın alınmıştır. 

TMO, 1992 yılı hasadı öncesi ihtiyaç fazlası buğdaylarını, bedelini peşin olarak tahsil et
mek suretiyle satmamış olsaydı destekleme alımları için yüksek faizle para bulmak zorunda 
kalacaktı. Bu alımların finansmanı için ortalama 117 $/MT üzerinden herhangi bir Türk ban
kasından en iyi şartlarla alınacak °/o 80 faizli kredinin ithalat tarihinde TMO'ya maliyeti 
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149.54 $/MT'ye ulaşacaktı. Oysa geri alınan Türk buğdaylarının ortalama fiyatı 146.73 $/MT 
seviyesinde kalmış ve bu buğdayların derhal Azerbaycan'a sevkiyatı imkânı sağlanmıştır. 

önergede tarih ve diğer konulara ait bilgiler net olarak açıklanmadığından TMO'nun en 
. son yaptığı işlemler hakkında genel bilgiler arz edilmeye çalışılmıştır. 1993 yılı içinde henüz 
bir ihracat faaliyeti yoktur. Binaenaleyh son yapılan işlemlerde 3 milyon ton buğday satışı söz 
konusu olmadığı gibi 800 TL.'lık satış ve 1 350 TL.'lık alım fiyatları ve de herhangi bir zarar 
söz konusu değildir. . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
12, — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir. Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal 

edilen otobüslerin ithal fonlarının ödenip ödenmediğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/1217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
îzmir 

tzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1991 yılından bugüne kadar Yugoslavya, Maca
ristan ve son olarak Makedonya'dan ithal edilen şehir içi taşımacılıkta kullanılan otobüslerin 
ithal fonlarının ödenip, Ödenmediği, ödenmedi ise ne gibi bir yasal işlem yapıldığı veya yapıl
makta olduğu belirtilmesi. 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ' 24.5.1993 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.GÜM.0.07.201.565/33381 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.4.1993 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/1217-4581/20975 sayılı yazısı. ' 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tzmir Milletvekili Timur Demir tarafın

dan sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
tzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına 3.9.1992-31.12.1992 tarihleri arasında 1615 sayılı 

Gümrük Kanununun 3/6 ve 77/2 nci maddelerine istinaden taahhütname ile teslim edilen 94 
adet otobüs için 92/3669 sayılı, 21.11.1992 tarihli Bakanlar Kurulu Kararınca fon alınmamış 
olup, 25.2.1993-10.5.1993 tarihleri arasında teslim edilen 132 adet otobüs için adı geçen Beledi
ye Başkanlığının toplam 31 214 040 900 TL. (Otuzbir milyar ikiyüzondörtmilyon kırkbindo-
kuzyüz) fon borcu bulunmaktadır. 

92 adet otobüs için 18.12.1992-23.4.1992 ve 7.2.1992 tarihli 7 adet giriş beyannamesi tescil 
edilerek beyannamelerden aranan vergiler taksitlendirme işlemlerine tabi tutulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. ' 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, Adıyaman-Gerger ve çevre karayollarına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1219) 

••. K Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ediyorum. 
Mahmut Kılıç 

Adıyaman 

Adıyaman İlimize bağlı Gerger İlçemizi, iline ve çevresine bağlayan sözüm ona karayolu 
yıllar öncesinin tekniği ve imkânları ile yapılmış, kışın çok zamanlar kapanan bozuk stabilize 
yoldur. Bu ilçemize gitmek bu yol sorunundan dolayı büyük bir meseledir. Atatürk Barajının 
yapılması ile Kahta-Gerger arasındaki bu bozuk yolun bir bölümü sular altında kalmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı daha önceki yıllarda yeni bir gUzergâhta yol yapımı ihale edildi. İhale 
edilen bu yolun 9 Km.'lik bir bölümü geçen yıl yani 1992 yılı sonbaharında stabilize yapılmış 
şekli ile ulaşıma açıldı. Yol 2 ay ancak çalışabildi. Kışa girilmesi ile birlikte söz konusu bu yo
lun bir çok bölümü ya kaydı ya da çöktü ve işlevini göremez duruma düştü. Halen trafiğe ka
palıdır. 

Gerger İlçemizin Cumhuriyet tarihinde daima en büyük sorunu yol sorunu olmuştur. Bu 
ilçemizin yol sorunu gelmiş-geçmiş bütün iktidarlar döneminde, Gerger'li yurttaşların uğraş
larına karşın, hiç bir İktidar Gerger'in yol sorununu haletmemiştir. 

Artık Gerger halkı, asfalt yoldan vazgeçti "yol yapın yeter" demeye-başladı. 

1. Gerger halkının 70 yıldır süren bu yol ihtiyacına baraj sularının yolu kapatması da 
dikkate alınarak köklü bir çözüm getirmek gibi bir düşünceniz var mıdır? 

2. Yolun güzergâhı tespit edilirken, heyelanlı bölgeden neden geçirilmiştir. Bunun için 
jeolojik haritalardaki veriler değerlendirilmiş midir? 

3. Sel sularının tahliyesi için yapılan sanat yapılarında sel suları azamî seviyesi dikkate 
alınarak bu yolda 60-70 inç'lik boruların kullanılması gerekirken neden 30 inç'lik borular kul
lanılmıştır? 

4. Yola toprak kaymalarını, yolun kaymasını ve çökmesini önlemek ve ayrıca olası sel 
sularını tahliye borularına yönelmesini sağlamak için; yapılan sanat yapılarının yani bent, isti
nat duvarı ve blokların yüksekliği ve dayanıklılığı yeterli midir? 

5. Karayolları yetkilileri neden zamanında bu tür konulara dikkat ederek müdahale et
memişlerdir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 7.6.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1698 

Konu : Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 30 Nisan 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1219-4583/20978 sayı

lı yazısı. 
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tlgi yazı ilişiğinde alınan, Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın Kahta-Gerger-Siverek 
yolu hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Atatürk Barajının yapımı nedeniyle Kahta-Narince-Gerger-Siverek yolunun bazı kesimle
ri Baraj Gölü altında kalmaktadır. : 

1990 yılında yapılmaya başlanan söz konusu yolların Açma Varyantında; üstyapı çalışma
ları ve Nemrutdağı Ayr. (Km.0 + 000) olmak üzere, 20 Km.'lik yolun bazı kesimleri standart 
hale getirilmiştir. 

1992 yılında Kahta-Narince-9.BI.Hd. yolunun 15 km.'sinde sanat yapıları ile toprak işleri 
bitirilerek 22 km.'sinde de temel ve alttemel malzemesi çekilmiştir. 30 Basamaklı olan feribot 
iskelesinin 12 basamağı ile 7 açıklı, 8 ayaklı Kahta Köprüsünün, 4 ayağı ve 2 tahliyesi tamam
lanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1993 yılı yatırım programında; "Atatürk Barajı Gö
lü Altında Kalan Yollar Yerine Yapılacak Yollar Projesi" kapsamında yer alan Adıyaman-Kahta-
Narînce-Siverek yolunun 1993 yılı ödeneği olan 43 650 milyar TL.'sı ile yolun 18 km.'sinde sa
nat yapıları, 30 km.'sinde ise toprak işleri ve stabilize çalışmaları yapılması planlanmıştır. 

Bilginize arz ederim. • 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

14. i - Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1992-1993 yılı Ege Ekici Tütün Piyasasına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın yazılı cevabı (7/1222) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Nevşat Özer' 

Muğla / 

1992 - 1993 yılı Ege Ekici Tütün Piyasası, her yıl yılbaşı itibariyle açılırken bu sene iki 
aylık bir gecikme ile 17 Şubat 1993 tarihinde açılmıştır. 

Bu bölgede tütün çiftçimizin büyük bir bölümü.tekele ve tüccara sattığı tütünler tesellüm 
edilememiş, dolayısıyla da bedelleri de ödenmemiştir. Esasen tespit edilen fiyatlar dolayısıyla 
ezilen tütün müstahsilleri, bir de sattığı malın bedelini alamamaktan dolayı enflasyon karşı
sındâ  ezdirilmiştir. , 

Sorular : , 

1. 1992 - 1993 yılı Ege Ekici Tütün rekoltesi iller itibariyle nedir? 

2. 1992 -1993 Ege tütün piyasasında tekel ve tüccar iller itibariyle ne kadar alım yapmıştır? 

3. Tekel, 1992 - 1993 Ege tütün piyasasının açılışından 20 Nisan 1993 tarihi itibariyle 
illere göre aldığı tütünün ne kadarını tesellüm etmiştir ve bunun ne kadarının bedelini ödemiştir? 

4. Tekelce alınan ve tesellüm edilmeyen ve bedeli ödenmeyen tütün miktarı iller itibariy
le nedir? Bunların maliyeti ne kadardır? Tesellüm işleriyle bedellerinin ödenmesi konusunda 
bir takviminiz var mıdır? • , - . . . - ' • > 
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5. 1992 - 1993 Ege tütün piyasasında Tekelce mubayaa edilen tütünlerin iller itibariyle 
ve gratlarına göre ortalama alım fiyatları nedir? 

6. Tüccar tarafından alınan tütünlerin tesellümünde ve bedellerinin zamanında öden
mesi ve gecikmelerin önlenilmesi bakımından ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Bu 
konuda herhangi bir düzenleyici çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı , 28.5.1993 

(Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : B.07.0.BİK.0.06/4-1-2296 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ve Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 30.4.1993 

tarih ve A.Ol-O-GNS.0.00.02-7/1222-4592/21002 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
1. Ege Bölgesi kapsamında olan illerin 1992-1993 yılı tütün rekoltesi ile Tekel ve tüccar 

alımlarını gösterir miktarlar aşağıda belirtilmiştir. 

ALIMLAR 

ti Adı 

İzmir . 
Manisa 
Muğla 
Aydın 
Denizli 
Balıkesir 

Üretim 
(Ton) 

23 204 
63 609 
16 418 
8 446 

41 072 
15 429 

Tekel 
(Ton) 

9 484 
46 966 

8 916 
6 130 

19 359 
7 405 

Tüccar 
(Ton) 

13 720 
22 643 

7 502 
2 316 

21 713 
8 024 

Toplam 
(Ton) 

23 204 
69 609 
16 418 
8 446 

41 072 
15 429 

Toplam 174 178 98 260 75 918 174 178 

2. 1992 yılı ürünü tütün alımlarına Ege Bölgesinde 17.2.1993 tarihinde başlanılmış olup; 
30.4.1993 tarihine kadar Tekelce alınan, tesellüm edilen ve bedeli ödenen tütünlerin miktar ve 
bedelleri aşağıda gösterilmiştir. 

30.4.1993 tarihi itibariyle; 

İl Adı 

İzmir 
Manisa 
Muğla 
Aydın 
Denizli 
Balıkesir 

Toplam 

Tütün 
Alımı 
(Ton) ,. 

9 484 
46 966 

8 916 
6 130 

, 19 359 
7 405 

98 260 

Tesellüm edilen 

Miktar Bedel 
(Ton) 

8 847 
22 312 
3 488 
3 696 
6 430 
2 798 

47 571 

(Mil. TL) 

271 
805 
117 
110 
216 
97 

1 616 

ödenen 

Miktar 
(Ton) 

6 355 
10 789 
1 840 
2 010 
4 263 
2 101 

27 358 
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Bedel 
(Mil. TL) 

202 
458 
70 
63 

168 
81 

1 042 

Borç 
(Mil. TL) 

69 
347 
47 
47 
48 
16 

574 

Ortalama 
Fiyatı 

(TL/Kg) 

30 656 
36 073 
33 464 
29 651 
33 658 
34 853 

34 354 
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3. 1992 yılı ürünü Ege Bölgesi tütünlerinden tüccar tarafından satın alınan tütünlerin 
miktar ve bedelleri aşağıda gösterilmiştir. 

ti Adı 

tzmir 
Manisa 
Muğla 
Aydın 
Denizli 
Balıkesir 

Tüccar alımı 
(Ton) 

13 720 
22 643 
7 502 
2 316 

21 713 
8 024 

Bedel 
(Mil. TL) 

457 
795 
247 

72 
655 
301 

ödenen 
(Mil. TL) 

54 
62 
23 
10 
91 
10 

Toplam 75 918 2 527 250 

Ege Bölgesinde tüccar tarafından yapılan tütün alımları, ambarlama ve ödeme durumları 
konusunda Bakanlığımıza intikal eden ekici şikâyetleri yakından izlemekte, 1177 sayılı Kanu
nun verdiği yetkilere dayalı olarak gereği yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Sümer Oral 

' Maliye ve Gümrük Bakanı 

15. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu 'n un, A ğcaşar Barajı projesine ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Sorularım : 
/ • • • - . . • . • • ' 

1. Ağcaşar Barajı ikinci merhale proje kapsamındaki Zamantı Tüneli inşaatına 1993 yı
lında başlanacak mıdır? 

2. Projenin 1993 rakamlarıyla bedeli 200 milyarı bulduğu halde 1992 yılında 5 milyar, 
1993 yılında da 4 milyar TL. ödenek ayrıldığı malumunuzdur. İhaleyi alan şirket ödeneğin az
lığı nedeniyle inşaata başlayamamaktadır. Ödeneğin artırılması düşünülmekte midir? 

3. Sulama ve balıkçılık amaçlı bu proje tamamlandığı takdirde en az 32 bin dönüm ara
zinin daha sulanır hale geleceği malumunuzdur, ülkemiz ekonomisine, millî gelire, işsizliğe bü
yük ölçede katkısı olabilecek projeye verilen önem ve kaç yılda tamamlanmasının düşü
nüldüğü? 

4. 1993 yılı DSt Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer almayan taşkın koru
ma amaçlı, maliyeti ucuz ama can ve mal emniyeti açısından öncelik verilmesi gereken Kayseri 
ve çevresindeki Karaköy Köyü ve Çubuklu Köyü (Yahyalı) taşkından koruma vb. projeler için 
1993 yılı Ek Programında ne düşünülmektedir? 
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T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 7.6.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1700 
Konu : Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu'nun 

Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M.'nin 30 Nisan 1993 gün ve KAN.KAR.MD.:A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1227-4610/21102 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ilişiğinde alınan Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu'nun Ağcaşar Barajı pro- . 
jesine dair, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiştir. 

DSt Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer alan develi II. merhale projesi kap
samında inşa edilen ve 24.10.1991 tarihinde de ihalesi gerçekleştirilen Zamantı regülatörü, dev-
rivasyon tüneli ve iletim kanalı ile 34 305 hektar alana sulama hizmeti götürülecektir. Söz ko
nusu proje için 1993 yılında aynlan 4 milyar TL. ödeneğe ilave olarak 80 milyar TL. daha ek 
ödenek temin edilmesi için DPT nezdinde, girişimlerde bulunulmuş olup, projenin planlanan 
süre içerisinde bitirilebilmesi ise ödeneklerin aynen karşılanması halinde mümkün olabilecektir. 

Kayseri-Yahyalı Karaköy ve Kayseri-Yahyalı Çubuklu Köyünün taşkınlardan korunması ama
cıyla başlatılan etüt çalışmaları sonuçlanmış olup, söz konusu işlerin bütçe imkânlarının ye
tersizliği dolayısıyla 1993 yılı ek yatırım programına alınması mümkün olamadığı için, konu
nun 1994 yılında çözümlenmesine çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

16. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bergama'da altın madeni sondaj çalışmaları ya
pan yabancı bir firmanın çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bed
rettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/1235) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın B. Doğancan Akyürek tarafından yazılı ola

rak yanıtlandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Veli Aksoy 
, tzmir 

Bergama ilçe merkezine 10 km. uzaklıktaki Ovacı Köyünde, 1990 yılı başından bu yana 
Eurogold Madencilik adlı bir firma tarafından altın madeni sondaj çalışmaları yapılmaktadır. 

Eurogold firması yetkilileri sondaj çalışmaları sonucunda, bölgede dünya standartlarının 
üstünde bir rezerv olduğunu belirterek işletmeye geçmek amacıyla, ilgili kuruluşlardan işletme 
ruhsatı almak için girişimlerde bulunmaktadırlar. 
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1. s Ülkemize gelen yabancı maden şirketleriyle ilgili araştırma yapılmakta mıdır? Eugo-
rold şirketi hakkında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Konumu Türkiye'de araştırma 
yapmaya uygun mudur? 

2. Türkiye'nin de imza koyduğu 1990 tarihli uluslararası Bergen Anlaşmasında "herhangi 
bir yerde yapılacak olan, çevreye zarar verebileceği düşünülen'yatırımlar için bölge halkanın 
görüşüne başvurulmalıdır" ilkesine uyularak bölgede yaşayan vatandaşların görüşüne başvu
rulmuş mudur? Başvurulmuş ise vatandaşların verdiği yanıt ne olmuştur? 

3. Avrupa ülkelerinde, birkaç yıldır zehirli kimyasal atıkların açık havada depolanması 
yasaklanmıştır. Amerikan Çevre Koruma Kurulu (EPA) geçtiğimiz yıllarda yaptığı incelemede, 
açık havadaki 900 siyanür barajının 800'den fazlasındaki sızmalar nedeniyle doğaya büyük za
rarlar verildiğini saptayarak 1992 yılı başından itibaren tüm zehirli atıkların açık havada depo
lanması yasaklanmıştır. Türkiye'de, zehirli kimyasal atıkların açık havada depolanmasını ya
saklamayı düşünmüyor musunuz? 

4. Eugorold şirketi 3 yıldan beri arıtma tesisine gerek olmadığını belirterek siyanürlü atık
ların bir atık havuzunda toplayacağını ve arıtma tesisi yatırımının pahalı bir yatırım olduğunu 
belirtmektedir. Bu şirketin hazırlamış olduğu projede arıtma tesisi var mıdır? Mevcut projede 
arıtma tesisi yok ise şirketten arıtma tesisi projesi yapması istenilmiş midir? Arıtma tesisi yapı
lacaksa bu nasıl bir arıtma tesisi olacaktır? Arıtma tesisi yapılmadan bu projeye izin vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

5. Eurogold firması tarafından hazırlatılan ÇED raporunda belirtildiği gibi altın made
ninin bulunduğu topraklarda cıva, arsenik, antimuan, kurşun gibi ağır metaller de bulunmak
tadır. Rapordan elde edinilen bilgiye göre altın elde etmek amacıyla muamele göreceli toprak 
ve kayalardan 4 000 tona yakın Arsenik yüz binlerce ton civarında Antimuan ve diğer ağır me
taller ortaya çıkacaktır. Kurulacak olan arıtma tesisi bu türden ağır metalleri de arıtmayı içere
cek midir? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 28.5.1993 

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve 
Planlama Genel Müdürlüğü * 

Sayı : B.19.0.ÇED.0.12.00.02/00193-3568 

Konu : Ovacık Altın Madeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 
, ' (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : 4 Mayıs 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/1235-4626/21245 sayılı yazınız. 

tzmir tli, Bergama İlçesi, Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan ve Eurogold Madencilik 
A.Ş. tarafından çıkarılması ve işletilmesi düşünülen 'Altın Madeni" hakkında ilgi yazınız ekinde 
gönderilen tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'a ait yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3 -14 Haziran 1992 Tarihlerinde Rio de Janeiro da gerçekleşen Çevre ve Kalkınma Konfe
ransında kabul edilen ilkelerden birinde "Sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleşebilmesi için 
çevre koruma kalkınma sürecinin entegre bir parçasını oluşturacaktır, ayrı düşünülemez" de
nilmektedir. Bu doğrultuca ülkemizin çevre değerlerinin korunması ve gelecek nesillere daha 
temiz ve yaşanabilir bir çevrenin bırakılması Bakanlığımın en önemli hedeflerinden bindir. 
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İleride telafisi imkânsız çevre tahribatına yol açmamak için, faaliyetlerin çevreye muhte
mel olumsuz etkilerinin kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesini temin amacıyla, yatırımla
rın planlama safhasında iken başta yer seçimi ve teknoloji gibi faktörlerin ve alternatiflerinin 
etüt edildiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), tüm dünyada bu amaca hizmet eden en 
etkili araç olarak kabul görmektedir. Ovacık Altın Madeni faaliyeti de Bakanlığımca bu kap
samda detayıl olarak incelenmiştir. • 

Konunun Bakanlığıma intikalinden itibaren; bahse konu olan Altın Madeni için Dokuz 
Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ÇED Raporu, yurt içi 
ve yurt dışından konu ile ilgili kurum kuruluş ve kişiler nezdinde yaptığımız araştırmalar, ma
hallinde yapılan teknik etütler ve benzer tesislerde uygulanan yöntemlerin ışığında, İzmir Mil
letvekili Sayın Veli Aksoy'un soru önergesinde belirttiği hususlar aşağıda cevaplandırıl
mıştır. • . . , 

1. Ülkemizde maden aramak ve işletmek isteyen yabancı sermayeli şirketler 15.6.1985 ta
rih ve 18785 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3213 No.'lu Maden Kanunu ve ilgili diğer mev
zuat çerçevesinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce araştırılmakta ve yasal prosedür çerçeve
sinde de gerekli izinler verilmektedir. 

Eurogold Madencilik A.Ş.'nin de 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile 1567 
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu kanunlara ilişkin Kararname 
ve Tebliğler çerçevesinde HDTM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün izinleri ile "Türkiye'
de altın ve diğer mineralleri aramak, jeolojik oluşumlar ve/veyâ mineral yataklarını değrelen-
dirmek ve bu çalışmalar sonucu bulunan madeni çıkartmak ve işletmek üzere 29 Ağustos 1989'da 
kurulduğu ve tescil edildiği" belirtilmektedir. 

Söz konusu firma Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince Türkiye'de maden ara
ma ve işletme hakkına sahip bulunmaktadır. 

2. Sayın Veli Aksoy'un da belirttiği gibi Türkiye'nin de taraf olduğu 1990 tarihli Ulusla
rarası Bergen Bakanlar Deklarasyonunun V. bölümünün (i) bendinde "halkın her zaman bil
gilendirilmiş olarak tutulmasını ve yaşadıkları veya çalıştıkları yerlerden endüstriyel ve tekno
lojik tehlikelerin önlenmesine yönelik planlarla ilgili karar alma süreçlerine düşüncelerinin alın
ması ve bu süreçlere katılımlarının kolaylaştırılması için her türlü çabanın gösterilmesini 
sağlamak" ilkesine yer verilmiştir. 

Bakanlığımca halkın karar sürecine katılımını sağlamak amacıyla, konunun Bakanlığıma 
intikalinden itibaren, yöre halkına bilgi verilmiş ve görüşleri alınmıştır. 

17-18.3.1992 tarihinde Ovacık Altın Madeni Bakanlığımız yetkilileri ve uzmanlar tarafın
dan yerinde tetkik edilmiş, yöre halkı bilgilendirilmiştir. 

26.10.1992 tarihinde Bergama'da "Halkın Karar Sürecine Katılımı" toplantısı düzenlen
miştir. Bu toplantıya Bakanlığımın yetkilileri başta olmak üzere, diğer kamu kurumları, üni
versite, siyasî parti, gönüllü kuruluşlar, meslek odaları, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve 
ilgili firma temsilcileri katılmıştır. Yöre halkından da yoğun bir katılımın olduğu toplantıda, 
konu bütün yönleriyle tartışılmış, halkın soruları cevaplandırılmış, endişelerine açıklık getiril
miş ve görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımca değerlendirmeye alınmıştır. 
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10.2.1993 tarihinde yöre halkının endişelerini gidermek ve yaptığımız çalışmalar hakkında 
halkı bilgilendirmek amacıyla Ovacık köy kahvesinde Bergama Kaymakamı Başkanlığında Ba
kanlığımız uzmanlarının da katılımıyla bir toplantı daha yapılmıştır. Toplantı sonucunda yöre 
halkı Bakanlığımın alacağı tedbirler doğrultusunda altın madenciliğinin yapılmasına karşı ol
madıklarını ifade etmişlerdir. 

3. "Avrupa ülkelerinde birkaç yıldır zehirli kimyasal atıkların açık havada depolanma
sının yasaklandığı" yönünde Bakanlığıma henüz resmî bir bilgi ulaşmış değildir. 

öte yandan 3 Temmuz 1986 tarihinde A.B.D. Çevre Koruma Kurulu (EPA)'nıri yayınladı
ğı "karar yönetmeliğine göre zenginleştirme ve ekstraksiyon atıkları A.B.D. Federal Kanunu 
olan "Kaynakların Korunması ve Geri Kazanımı Kanunu (RGRA)"nun C kategorisine (tehli
keli atıklar) tabi olmayıp, D kategorisine (tehlikesiz atıklar) tabi olduğu, siyanürlü altın tesisle
rinden çıkan atıkların da yine anılan kanunda D kategorisinde değerlendirildiği belirlenmiştir. 

Ancak ABD'deki uygulamalar neticesinde EPA, geçtiğimiz yıllarda zenginleştirme ve ek
straksiyon atıkları için D kategorisi altında özel bir program geliştirilmesini amaçlanmıştır. EPA'-
nın bu program ile ilgili çalışmaları halen devam etmektedir. 

Ayrıca, konu ile ilgili ABD ve AT ülkeleri nezdinde yaptığımız araştırmalar çerçevesinde, 
zehirli kimyasalların depolanması ile ilgili Yönetmelik çalışmaları halen devam etmekte olup, 
bu çalışmalar sonuçlanana dek dünyadaki son uygulamalar göz önüne alınarak projeler de
ğerlendirilmektedir. 

ABD'de 900 siyanür barajının 800'ünün kapatıldığına ilişkin Bakanlığıma bugüne kadar 
kesin bir bilgi ulaşmamıştır. Ovacık Altın Madeninin tasarımında, atıklar sürekli olarak açık 
havada bırakılmamakta, işletme süresince siyanürlü atık su ve ağır metaller "kimyasal arıtıma" 
tabi tutularak çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeylere indirilmekte ve işletme sonra
sında da atık havuzunun üzeri ıslah ve düzenleme çalışmaları kapsamında tekrar ağaçlandırıl
ması planlanmaktadır. 

Bölgenin coğrafik özelliklerine uygun olarak gerekli tedbirlerin alınmasını kapsayan atık 
barajı projesi DSt Genel Müdürlüğünce onaylanmakta ve kontrollüğü da üstlenilmektedir. 

4 -14 Şubat 1992 târihinde Bakanlığıma sunulan proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendir
mesi (ÇED) Rapprunda siyanürlü atıkların bertarafında doğal bozundurma yönteminin tercih 
edildiği belirtilmişti. 

Ancak yaptığımız çalışmalar sonucunda, bölgenin özellikleri, yöre halkının ve konuyla 
ilgili uzmanların görüşleri de dikkate alınarak atıkların bertaraf edilmesinde doğal bozundur
ma yönteminin tek başına yetersiz kalabileceği anlaşılmış olup, ilgili firmadan doğal bozun-
durmaya ilave olarak "kimyasal arıtma"yı esas alan proje alternatiflerinin Bakanlığıma su
nulması istenmiştir. ' 

Bakanlığımca yapılacak nihaî değerlendirmede esas alınacak olari "kimyasal arıtma tesisi 
ve kurulacak kontrol mekanizmasının oluşturulması" yönünde çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

\ 5. Ovacık Altın Madeninin bulunduğu topraklarda Arsenik, Kurşun ve Antimuan do
ğadaki genel seviyelerin üzerinde olmakla birlikte, ağır metallerin doğada bulunuş formları 
ile çevre açısından olumsuz bir etkilerinin olmadığı, ancak iyon halindeki formlarının insan 
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ve çevre üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bakanlık olarak üzerinde yoğun 
bir şekilde çalıştığımız kimyasal arıtma kapsamında ağır metallerin arıtımı da yer almaktadır. 

Ülkemizin kalkınması esnasında çevre değerlerinin korunması ve halkımızın sağlığı ve gü
venliği bir arada titizlikle değerlendirilerek anılan altın madeni ile ilgili diğer ülkelerdeki uygu
lamaları da içine alan çalışmalarımız sürdürülmekte olup, en sağlıklı ve emniyetli teknolojiler 
tespit edilmeden ve yöre halkı ile çevreye zarar gelmesini önleyecek teknik tedbirler alınmadan 
söz konusu yatırıma uygun görüş vermemiz mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
B. Doğancan Akyürek 

Çevre Bakanı 

17. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kelekçi Köyü
nün güvenlik kuvvetlerince boşaltıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sez
ginin yazılı cevabı (7/1236) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Diyarbakır İli Dicle İlçesi, Kerkom (Kelekçi) Köyü 6 Nisan 1993 günü İlçe Jandarma Bö
lük Komutanı Komutasındaki askerlerce basılır. 

Geçen Sonbaharda 4 evin yakılması nedeniyle köylerini terk eden köylüler, sorunların si
yasî zeminde çözümü için ateşkesle başlayan umut çerçevesinde bağ ve bahçelerini sürmek, bu
damak için köye dönmüşlerdir. Çoğunlukla sabah erkenden tarlaya-bağ-bahçeye gitmişlerdir. 

Bu sırada çoğunluğu bebek ve çocuk olan köylüler evlerden dahi çıkarılmadan; yine kapa
lı yerlerde bulunan hayvanlar da dışarı çıkarılmadan evler yangın bombaları ve benzin döküle
rek yakılır. Köyden dumanların yükselmesiyle köye gelen köylüler yangından hemen hiç bîr 
eşyayı kurtaramazlar. Ancak bebek ve çocukları kurtarabilirler, öyleki katırını kurtarmak is
teyen Sadık Gök adlı köylü bayılıncaya kadar dövülür. 

Daha sonra bütün köylüleri meydana toplayan Komutan kendilerine "bir daha köye 
gelmemeleri" konusunda tehdit eder. Ardından bütün köylüleri yanlarına hiç bir eşya almala
rına izin verilmeden 18 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeye yaya olarak sürülüp götürülürler. 

DYP'ye oy vermekle bilinen bu köy halkı halen Diyarbakır'da perişan bir yaşam sürdür
meye mahkûm edilmiş bulunmaktadır. 

1. Bugüne kadar hemen hiç bir olayın meydana gelmediği Kerkom (Kelekçi) Köyünün 
boşaltılmasının nedeni nedir? Yoksa neden daha önce korucu olan 2 kişinin öldürülmüş olma
sı mıdır? 

2. Boşaltma emri kim tarafından hangi yetkiyle verilmiştir? 
3. Köyün yakılması, boşaltılması ve köylülerin 18 kilometre boyunca sürülmelerine ne

den olanlar hakkında bu güne kadar açılmış bulunan herhangi bir soruşturma var mıdır? Yok
sa, nedeni nedir? Varsa, geldiği aşama nedir? 

— 239— , 



T.B.M.M. B : 109 8 . 6 . 1993 O : 1 

4. Tek yanlı ateşkesin yarattığı yumuşama ortamının sürdürülmesi için "Güneydoğuda
ki operasyonlara gerek' kalmadığını.." söyleyen Sayın Başbakana rağmen mi bu saldırılar ya
pılmaktadır? Yoksa kamuoyuna güvenlik güçlerine başka mesajlar mı verilmektedir? 

5. Köylülerin tekrar köye dönmelerinin koşullarının yaratılması için, uğradıkları hasar 
tespiti ve tazmini konusunda bugüne kadar neler yapılmıştır? 

6. Kendine oy veren köylülere bu uygulamayı reva gören bir hükümet "hukuk,devleti 
ve insan haklarına saygı "yi nasıl açıklamaktadır? 

T.C. , 
İçişleri Bakanlığı, 27.5.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK : 7504-390-93/Asyş.Ş.ŞİK.(1541) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 4 Mayıs 1993 gün ve A.01.0.10.00.02-7/1236-4627/21251 sayılı 
yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın; Diyarbakır İli Dicle İlçesine bağlı Kelekçi Köyü
nün güvenlik kuvvetlerince boşaltıldığı, evlerin yakılıp yıkıldığı iddialarını içeren soru önerge
si incelenmiştir. ; 

• 1. 17 Temmuz 1992 tarihinde Kelekçi Köyüne saldırı düzenleyen PKK terör örgütü men
supları köy halkından (3) kişiyi öldürmüş, (3) kişiyi de yaralamışlardır. 

2. 1 Kasım 1992 tarihinde Dicle Boğazköy J. Karakoluna saldıran PKK Terör örgüt men
supları (1) eri şehit etmiş, (8) eri yaralamışlardır. Saldırı sırasında teröristlerin attığı roketler 
nedeniyle karakol hizmet binası kullanılmaz hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren kapatılan Bo
ğazköy J. Karakolu, faaliyetlerini ilçe merkezinden sürdürmektedir. 

3. Boğazköy J. Krk.'na saldıran teröristlerin, çatışmadan sonra ölü ve yaralılarımı Kelek
çi Köyü istikametine götürdükleri tespit edilmiştir. 10 Kasım 1992 tarihinde yapılan operas
yonda, Kelekçi Köyü civarında içerisinde bol miktarda giyecek, yiyecek ve eğitim malzemesi 
olan (14) adet sığınak bulunmuştur. 

4. Boğazköy J. Krk.'nun ilçe merkezine taşınması, PKK terör örgüt mensuplarının yo
ğun baskı ve eylemleri nedeniyle, Kelekçi Köyü halkı kendiliklerinden Diyarbakır İli ve ilçeleri
ne göç, etmişlerdir. Halen köyde devamlı ikamet eden olmayıp, köylüler bağ ve bahçelerini ekip 
biçmek maksadıyla zaman zaman köye gitmektedir. 

5. PKK terör örgüt mensuplarının bölgede eylem yapmak maksadıyla Kelekçi Köyü ve 
çevresine1 geldikleri duyumunun alınması Üzerine 6 Nisan 1993 tarihinde düzenlenen operas
yonda boş evler aranmış, (3) ailenin oturduğu tespit edilen köyde suçlu ve suç unsuruna rast
lanmamıştır. Güvenlik kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını mütekaip, aynı günün gecesi bir grup 
PKK terör örgüt mensubunun köye gelerek bazı evleri yakıp yıktıkları, olayı gören vatandaşla
rın ifadelerinden anlaşılmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin evleri yaktığı ve vatandaşları ilçe merke
zine götürdüğü iddiaları tamamen asılsızdır. Dövüldüğü iddia edilen Sadık Gök isimli şahsın 
ise, aramanın yapıldığı tarihte köyde olmadığı tespit edilmiştir. 
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6. Teröristlerin eylemleri ve kış şartlan nedeni ile Kelekçi Köyünde halen (12) ev tama
men (14) ev kısmen hasarlı durumdadır. Köylülerin, uğradıkları zarar ve ziyanın devlet tarafın
dan karşılanması için yapmış oldukları müracaat üzerine hasar gören evler tek tek tespit edil
miş olup, sahiplerine yardım yapılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir. 

Arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

18. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, TEK Batı Anadolu İşletme Grup Müdürlüğünce 
yapılan bir imtihana ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı 'mn 
yazılı cevabı (7/1246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Veli Aksoy 
tzmir 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü TEK Batı Anadolu' İşletme Grup Müdürlü
ğüne sınavla özel Güvenlik Personeli ve bekçi olmak üzere, ilan verilmiştir. Sınav tarihi 29.12:1992 
tarihi olarak belirlenmiştir. 

Bu ilanın 8 inci maddesinde "yapılacak soruşturma sonucu.başvurma tarihine göre son 
beş yıl içinde herhangi bir siyasî partiye üye olmamak ve siyasî partinin organları ve bağlı ku
ruluşlarında görev yapmamış bulunmak" şartı getirilmiştir. 

Sınavın dayanağı yapılan ilanın 8 inci maddesi 1982 Anayasasının eşitlik ilkesini düzenle
yen 10 uncu maddesine çalışma yaşamını düzenleyen 48, 49 uncu maddesine aykırı olduğu gi-

*bi, 68 inci maddede tarifi yapılan "siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surlarıdır." ilkesine de aykırıdır. 

1. Hükümet protokolünde, çalışma yaşamı ile ilgili taahhütlerinizden vaz mı geçmiş bu
lunuyorsunuz? 

2. 12 Eylül hukukun devamından rahatsız olduğunu ve ülkeyi demokratikleştireceğini, 
çalışma yaşamını ILO standartlarına entegre edeceğini söyleyen hükümetin bir bakanı olarak, 
bu ilan sizce ciddî bir çelişki değil midir? 

3. Sınavı iptal edip daha demokratik ve çağdaş ölçülerde yeni bir sınav yapmayı düşün
müyor musunuz? 

4. Bu ilan siyaset yapmak isteyen yurttaşları cezalandırma amacıyla mı hazırlandı? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 28.5.1993 

. Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-846-6510 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.5.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1245-4659/21453 sayılı yazınız. 
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İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 
önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un 
Soru Önergesi ve Cevabı 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü TEK Batı Anadolu İşletme Grup Müdürlü
ğüne sınavla özel Güvenlik Personeli ve bekçi almak üzere, ilan verilmiştir. Sınav tarihi 29.12.1992 
tarihi olarak belirlenmiştir. 

Bu ilanın 8 inci maddesinde "yapılacak soruşturma sonucu, başvurma tarihine göre son 
beş yıl içinde herhangi bir siyasî partiye üye olmamak ve siyasî partinin organları ve bağlı ku
ruluşlarında görev yapmamış bulunmak" şartı getirilmiştir. 

Sınavın dayanağı yapılan ilanın 8 inci maddesi 1982'Anayasasının eşitlik ilkesini düzenle
yen 10 uncu maddesine, çalışma yaşamını düzenleyen 48, 49 uncu maddesine aykırı olduğu 
gibi, 68 inci maddede tarifi yapılan siyasî partiler, demokratik "siyasî hayatın vazgeçilmez un
surlarıdır." ilkesine de aykırıdır. 

Soru : 
Hükümet protokolünde çalışma yaşamı ile ilgili taahhütlerinizden vaz mı geçmiş bulunu

yorsunuz? 

Cevap : 
Hükümet protokolümüzde bulunan çalışma yaşamı ile ilgili taahhütlerimizden hiç bir şe

kilde vazgeçilmemiştir. Çalışmalar bu yönde devam etmektedir. 

Soru : 
12 Eylül hukukunun devamından rahatsız olduğunu ve ülkeyi demokratikleştireceğini ça

lışma yaşamını ILO standartlarına entegre edeceğini söyleyen hükümetin bir bakanı olarak, 
bu ilan sizce ciddî bir çelişki »değil midir? 

Cevap : 
TEK Genel Müdürlüğünce İzmir'de yapılan Koruma Personeli sınavına katılabilme şart

ları "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması" hakkındaki 2495 
sayılı Kanun kapsamına göre yapıImıştır.Sınav şartı olarak ileri sürülen husus ise yine anılan 
Kanunun 16 ncı maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak istenmiştir. Yürürlükte bulunan yasalara 
dayanılarak yapılan sınavın bahsi geçen sorularla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Soru : 
Sınavı iptal edip daha demokratik ve çağdaş ölçülerde yeni bir sınav yapmayı düşünüyor 

musunuz? 

Cevap : 
2495 sayılı.Kanun ve TEK Genel Müdürlüğünün 4/1 sayılı Yönergesi gereği ve usulüne 

uygun olarak yapılan sınavın iptali söz konusu değildir. 
* • • . 

— 242 — 



T.B.M.M. B : 109 8 . 6 . 1993 0 : 1 

Soru : 
Bu ilan siyaset yapmak isteyen yurttaşları cezalandırma amacıyla mı hazırlandı? 

Cevap :. . 
Bu ilan 24.7.1981 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve yukarıda anı

lan 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında" kanuna uygun olarak hazırlanmıştır. 

19. — İstanbul Milletvekili Hasan Hüsamettin Özkan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye
since SHP'ye genel merkez binası tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Or- • 
han Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/1249) 

Türkiye Büyük Millet Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi arz ve rica ederim. 
H. Hüsamettin Özkan 

İstanbul 

1992 yılı başında SHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı o zamanki rakamlarla 
15 milyar lira değerindeki ve halka hizmet için kendine sağlanan kaynaklarla yaptırdığı lüks 
binayı Sosyaldemokrat Halkçı Partiye Genel Merkez Binası olarak tahsis etti. Böylece Ankara 
Belediye Başkanı Devlet kasasından ve halkın sırtından, kendi siyasal geleceğinin yatırımım 
yapmış oldu. 

Soru 1. Bina SHP'ye satıldı mı yoksa kiralandı mı? 
Soru 2. Devlet thale Kanununa uygun olarak Resmî Gazete ve tirajı yüksek iki gazetede 

gerekli ilanlar verildi mi? 
Soru 3. Eğer ilan verildi ise kimler bu binaya talip oldu? 
Soru 4. SHP bu talipler arasından nasıl seçildi? 
Soru 5. Binanın SHP'ye tahsis süre, bedel ve şartları nedir? 
Soru 6. Bu bedele eskalasyon uygulanacak mı? 
Soru 7. Güpün rayiç bedelleri ile mukayasesi nasıldır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.6.1993 

Sayı : B.02.0.009/2.01-2438 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 13.5.1993 tarih ve KAN.KAR.MD. 1249-4676/21601 No.lu yazınız. 
b) Devlet Bakanlığı Başbakan Yardımcılığının 28.5.1993 tarih ve 01704 sayılı yazıları. 

j 

İlgi (a) yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Hüsa
mettin Özkan'a ait yazılı soru önergesi, Başbakanlığa intikal ettirilerek, önergeye verilecek ce
vaba esas teşkil edecek görüş ve mütalaanın bildirilmesi istenmiştir. 

Devlet Bakanlığı Başbakan Yardımcılığının ilgi (b) yazısı ekinde gönderilen "bilgi 
notu"nda, konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 
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Duna göre; 
1. Bina, 15 002 000 000 (Onbeşmilyar ikimilyon) lira bedelle SHP'ye satılmıştır. 
2. Satış işlemi, 2886 sayılı Yasanın tüm hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 
a) İhale, 27.11.1990 tarihli Hürriyet Gazetesinde, 
b) 8.12.1990 tarihli Resmî Gazetede, 
c) 3.4.1992 tarihli Resmî Gazetede, 
d) 7.4.1992 tarihli Dünya Gazetesinde, 
ilan edilmiştir. 
e) 31.3.1992 tarih ve 1465 sayılı yazı ile Yüksek Seçim Kuruluna kiralama tek,Iifi yapılmıştır. 
f) İhaleye çıkılması için alınan Encümen kararı, 20.11.1990 tarih ve 3751 sayılıdır. 
g) İstekli çıkmadığı için ihalenin yapılamadığına dair Encümen kararı 18.12.1990 tarih 

ve 4130 sayılıdır. 
h) İhalenin yapılmasına ait Encümen kararı 14.4.1992 tarih ve 1186 sayılıdır. 
3. Verilen tüm ilanlara rağmen, ancak 14.4.1992 tarihinde yapılan ikinci ihalede ve sade

ce SHP binayı satın almak üzere teklif vermiştir. Başka talip çıkmamış ve 2886 sayılı Yasanın 
36 ncı maddesine göre kapalı zarfla ihale yöntemine göre teklif sahibine ihale gerçekleştirilmiştir. 

4. Sorunun yanıtı (3.) maddede verilmiştir. 
5. Bina 2886 sayılı Yasaya göre ihale yöntemi ile, satılmıştır. Herhangi bir tahsis bahis 

konusu değildir. ' 
6*. Satış bedeli tahsili, "sonraki yıllara sarkacak şekilde taksitlendirme yöntemi" olma

dığından herhangi bir eskalasyon da bahis konusu değildir. Tapu ferağı verilirken bedelinin 
tamamı tahsil edilmiştir. 

7. Rayiç konusunda, ihale öncesinde T. Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne hazırlatılan 
ekspertiz-Raporuna göre değer, 14 milyar TL. olarak belirlenmiş, ihaleye 15 milyar TL. üzerin
de, çıkılmıştır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Orhan Kilercioğlu 

• ' • . . • • ' ' Devlet Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

© ; % B ^ 

3 
S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

<3^@> 



' • • ^ 5 . : . • • , " 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA 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 çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 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 ödeme
ler 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 102 ve 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 İnci, 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. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. —- 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — 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) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — Şırnak 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) 

17. — 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) 

18. — 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) 

19. —- 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) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — Ankara Milletvekili İ. 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) 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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25. —Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — 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) 

27. — 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) , 

28. — 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) 

29. — 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) . 

30. — 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 maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, 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) 
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37. _ Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

38. — 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) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. — 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) „ 

42. — 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) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan veT 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)' 

44. — 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) , 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarım 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) 

46. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — Sımak 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) 

51. — 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) 

52. — 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) ı 

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — 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) 

56. — 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) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. — Kırşehir'.Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderijmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

67. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruftu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/r ^ 
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72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) , 

73. — tzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, tzmir İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan EJrgüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

75. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekimba
şı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

76. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100've 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/28) . 

77. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da kor
san yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği tavır ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. — Muş Milletvekili Muzaffer demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü Mu
rat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddia
sını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ay
rana - Sanveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ierin ça
lışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/286) 

*5. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

*6.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/302) 

*7. — 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) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve 
sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/306) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilaü-
nın Hızlandınlması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve 
milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/307) , 

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

•11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/309) 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

*13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/325) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Antaş Sağlık OcağVna ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andı
rın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorun
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Kö
yü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

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

. —— ~ : : — |_9 
f #) içtüzüğün 97 nci maddesi uvarınca PÖrüsmesi bir defa ertelenmiştir: 
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18. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

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

*20. — 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) 

*21. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

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

•23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

*24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'Iü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

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

*26. — 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) 

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

*28. — İstanbul 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) / 

*29. — 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) . 

*30. — İstanbul 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) 

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

*32. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

*33. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

34. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*35. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

•36. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*37.'— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 
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*38. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş-'ın, İsparta îline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*39. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*40..— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

41. — 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) 

*42. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

43. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

44. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
lanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

45. — 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) 

*46. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

47. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

48. — 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) 

*49. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

50.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

51. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*52. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*53. — 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) 

*54. — Nevşehir Milletvekili MehmetElkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 
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57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

58. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazi bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

*59. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

*60. — 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) 

61. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

62. — 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

63. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'm ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

64. — 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) 

•65. — Kastamonu Milletvekili Refik Ârslan'm, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) " • • I 

*66. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

*67. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

68. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

70. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

71. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) ı 

*72. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

*73. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 
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*74. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

75. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*76. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

77. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

78. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

I 79. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli iller 
arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

80. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

81. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

82. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

83. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

84. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine 
alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

85. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borçlan
masına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

86. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

87. —Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl Baş
kanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/473) 

88. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

*89. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

90. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

91. — 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) 

*92. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

93. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

94. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 
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*95. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

96. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İl
çelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

*97. _ Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

99. — 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) 

• 100. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedeni
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

101. — 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) 

102. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

103. — 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) 

104. — 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). 

* 105. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'm, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

106. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) 

*107. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

108. — 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) 

109. — IstanbufMiIIetvekiti Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

110. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

14 
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111.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

112. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

113. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

114. — 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) 

* 115. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

116. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) ' 

117. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

118. — 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) 

119. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

120. — 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) 

* 121. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

122. — 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) 

123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

124. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

126. — 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) 

127. — 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) 

, 128. — 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) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

129. — Jstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

132. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

133. — 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) 

134. — 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) 

135. — 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) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

137. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

139. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) ^ 

140. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica-
r ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

141. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

142. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

143. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

144. _ Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

145. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

146. —.Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

147. _ Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 
— — 1 6 — • — - — ; _ — _ ——: 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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148. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

149. _ Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

150. _ Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tncöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

151. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

152. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

153. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

154. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

155. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

156. _ Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

157. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

158. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

159. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

160. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

161. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydin-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

163. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

17 * 
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165. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(l) 

166. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

167. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

168. — İstanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türldye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

169. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

170. —- Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

171. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

172. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık. Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

174. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

175. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) * ' 

176. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

177. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

178. — İstanbul Milletvekili Hatit Dumankaya'nın, vergi borçlarım ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 
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183. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

184. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

185. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

186. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

187. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

188. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

190. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

191. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

193. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) 

194. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) , 

195. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

196. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, işçilere dağıtılmak üzere İzmir'de bazı 
ilçe belediyelerine gönderilen ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

197. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

198. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

199. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

200. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

201. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

203. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

204. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

207. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin/Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıl-
h Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

208. •— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

209. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

211.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60 S) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

215. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

216. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

217. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

218. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 
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219. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

220. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, tmam Hatip Liseleri ve bu liselerden me
zun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ştrnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

222. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

223. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

224. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens
titüsü öğretim üyelerinden biri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/792) (1) 

225. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Bilezikli Çiftliği ve Bilkent Vakfı île 
ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) (1) 

226. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği
ne alınmak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (1) 

227. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/795) (1) 

228. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

229. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/796) (1) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/797) (1) 

231. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, paralı yollarda ve köprülerde rüş
vet alındığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

232. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) . . 

233. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/799) (1) 

234. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

235. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 
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236. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

237. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye'nin imzaladığı işkence
ye karşı sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/802) (1) 

238. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihale
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

239. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

240. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

241. —- İzmir Milletvekili Timur Demir'in, PTT Genel Müdürlüğünün bazı kuruluş
ların telefon santrallarını kestiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/804) (1) 

" 242. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

243. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı madde
siyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) (1) 

244. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur »tarafından yapılan çay satışları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) -

245. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

246. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun^ Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

247. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

248. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

249. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

250. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

251. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve-Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

252. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

253. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

254. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

255. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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256. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

257. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

258. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/815) (1) 

259. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

260. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

261. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

262. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

263. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

264. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

' 265. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

267. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Sımak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

268. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

269. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

270. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

271. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

-*•- 272. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 
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273. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru^önergesi (6/642) 

'215. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

276. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf .Ertekin'in-j Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

277. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

278. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

279. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar Üniversitesi için 
ayrılan ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

280. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

281. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

282. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

283. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 

284. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan!a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

285. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

286. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimöğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

287. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

288. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

289. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

290. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

291. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

292.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'da çalışan kadrolu ve geçici işçi
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (1) 
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293. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (1) 

294. — îstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

295. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

296. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten ted- . 
bir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

297. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

298. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

299. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) , 

300. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

301. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

302. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

303.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne'kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

305. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

306. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

307. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.I. Seyitömer veTunçbi-
lek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

308. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

309. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) . 

310. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 
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311. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bingöl Karayolu üzerinde yakala
nan 5 kişinin istihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/823) (1) 

312. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

313. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

315. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

316. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

317. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 

318. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'm bir yakınına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

321. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, P.K.K.'nın üniversitelere sızdığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

322. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

323. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682)' 

324. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

325. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

326. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) ' 

327. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına ilişr 
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

328. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

329. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

26 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu plup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi- -
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta
nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

335. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

336. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 

337. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu- " 
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) 

338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

339. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

340. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

341. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

342. ~ Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Crdu İli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

343. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

345. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı , 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

347. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

348. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

349. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı diri görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

350. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) , ., 
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351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

353. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

354. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

355. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

356. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) , 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-EIbistan Linyit Kömür
lerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/741) 

359. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

360. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

361. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'Ie-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) 

362. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/745) 

363. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüş
mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

364. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle
rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

365. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

366. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi
ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

368. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/751) 
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369. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan uuacının, Kanramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

370. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-EIbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

371. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

372. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

373. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş-
cin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

374. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağ-
ayancerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

375. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş ilinden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/758) 

376. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş ilinde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) 

377. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

378. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

379. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

380. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

381. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

382. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsaların 
özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) . 

383. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev 
yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

384. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

385. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

386. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/769) 
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387. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun,İstanbul ve Ankara'da-
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

! 388. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Ka
nununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

389. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Çanak
kale ve ilçelerinde bir süre Önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) -

390. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

391. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun fa
izlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

392. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktanna ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

393. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru.önergesi (6/776) 

394. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatandaşla
rımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

395; — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak Ban
kasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/778) 

396. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun özelleşirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

397. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük hakları
na ilikin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

398. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere partizan
ca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

399. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp faciası
nın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

400. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında hak
sızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

401. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin bel
de, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/787) 

402. —'Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart uygu
lamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

403. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
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404. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

405. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerindeki 
telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru'örîergesi (6/805) 

406. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihalesinde 
kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/806) 

407. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç fiyat 
politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

408. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı bü
rokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/808) 

409. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce An
talya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

410. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Turban Haftası kutlamalarına 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

411. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapart sağ
lık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname» 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 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 Baz; 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, tmar, 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. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S, Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri tle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/502.) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma Tarihi : 27.4.1993) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Ko
misyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu 
(2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

11. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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12. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

13. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi 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 17. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

18. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ye İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

21. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarilıi : 
30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

ı 
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X 27.• — 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 28. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarL raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağılma tarihi : 28.9.1992) 

X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. ^ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Küttür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma târihi : 11.1.1993) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
' sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) ' 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve-Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi :'11.1.1993). 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi :'26.1.1993) 

35. —- Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 36. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 37. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 38. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 
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X 39. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

48. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

50. — 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) 

51. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağılma tarihi : 8.2.1993) 

53. — 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) 

X 54. — 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) 

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

56. — 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 Satış 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 57. — 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) 

58. — 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) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtıma tarihi : 3.7.1992) 

60. — 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) 

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

62. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'ün 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 İliş İd n Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 
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63. — izmir 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) 

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

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

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

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

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ye 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) 

69. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — 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) 

73. — 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) 

74. _ 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) 
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75.,— 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) 

76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nıri, 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) 

77. — 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) 

78. —• 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) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve tflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
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) 

81. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'ih, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/39İ) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 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) 

85. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

86. — 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) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teldifı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
88. — Adlı 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) 

89. — 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) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve tçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.İ992) 

91. — içel 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) 

92. — 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) 

93. — 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) 

94. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik 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) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınakrın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dacıtma tarihi : 7.12.1992) 
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100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101. — Samsun Milletvekili thsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 102. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,1973, 1974,1975, İ976, 
1977, 1978, 1979,1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 
3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarilıi : 11.1.1993) 

103.̂ — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir1 Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

104. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporlan (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarilıi: 11.1.1993) 

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) {S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu,(2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında ¥ onunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

111.—- Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 
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112. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Aydın Milletvekili Nahıt Menteşc'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene tfcreti ve °/o 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı imar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

119. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

120. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — iki tlve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağjtma tarihi : 4.3.1993) 

123. -— Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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124.— Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişik

lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

125. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225,1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, İ/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48,3/132,3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

131. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarilü: 6.4.1993) 

X 133. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 134. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınmanın ve Bertarafının Kontrolüne 
ilişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 135. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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136. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 137. —Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna tlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 138. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

139. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141. — 2886 Sayılı Devlet thale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

144. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

145. — tskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı ; 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

X 146. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

147. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, ti Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde tnceleme- , 
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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