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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Bayburt'ta meydana gelen çığ 
felaketine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'-: 
nin cevabı 

2. — İstanbul Milletvekili Hasan Hüsamettin Özkan'ın, Denizcilik Banka
sı Deniz Nakliyat TAŞ'nin özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı ibrahim Tez'in cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 242 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine ve Meksika'ya gidecek olan Başbakan 

Tansu ÇiIIer'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Necmettin Cev-
heri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1122) 242 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 'Bakanlığına,' Devlet Bakanı ibrahim Tez'in 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhrubaşkanlığı tezkeresi (3/1123) 242:243 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Mogultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Çakanı Mehmet Tahir Köse'nin vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1124) 243 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu'nun, (9/16) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/197) 243 

5. — Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın, Adalet ve AET Karma Parla
mento komisyonlan üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/200) 243:244 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/198) 244 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Yılmaz'm, Dilekçe Komisyonu üye
liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/199) 244 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Köse"nin, içişleri Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/201) 244 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 245,246 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izin kararının amaçları dışı
na çıkarak Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonunda görevli Türk 
birliğini takviye etmeye hazırlanıp millî menfaatlerimize ters düştükleri iddia
sıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/24) 245:246 

2. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeya
zıt tlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı 
zararların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/142) / 246:248 

3. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut il
çesine bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve va
tandaşların uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/141) 248:250 
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V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — (U/24) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüş
me gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 256 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 250,283,291 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 250,283,291 

1. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 39 arkadaşının, ormanların tahrip 
edilmesine yol açtığı ve bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak görevini kö
tüye kullandığı iddiasıyla Orman Bakanı Hasan Ekinci hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (U/23) 250:280, 

283:290,291 
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1. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın, istanbul Milletvekili Algan 
Hacaloğlu ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in kendisine sataşmaları nede
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kendisine sataşması nedeniyle konuşması 282:283 

3. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın, Orman Bakanı Hasan Ekin
ci* nin kendisine sataşması nedeniyle konuşması 290:291 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 292 
A) — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 292 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, restorasyon nedeniyle ka
palı bulunan Şehzedebaşı Camii ve külliyesinin amaç dışı kullanıldığı iddiasına1 

ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1676) 292:293 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Atatürk Havaala
nının mekân ve hizmet yetersizliğine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulka-
dir Ateş'in yazılı cevabı (7/1680) 293:294 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Vakıfbank Genel Mü
dürünün görevden alınış nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1694) 294:299 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tarihî cami ve binaların 
restorasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı ce
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5. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Genelkurmay Başkanının oğlu 
tarafından yapılan açıklamalaraalişkirn sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1712) 301 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, görevden alınan İSKİ 
Genel Müdürü hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1716) 301:302 
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11.—Giresun Milletekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tündeki Batlama-
Bektaş Yaylası yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı 
Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/1909) 313:314 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, tiler Bankası Yönetim Kurulu 
üyelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ye İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
nın yazılı cevabı (7/1934) 314:315 

13. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DYP'sine katılan bir 
milletvekiline ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamet
tin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/2516) 315:316 

14. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Ulaştırma Şube Mü
dürlüğündeki araçlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/2517) * 316:318 

15. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekili lojmanları
na ve personel fazlalığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/2518) 318:319 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Genel Kurulu ziyaret eden Federal Almanya Cumhuriyeti Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı 

ve beraberindeki heyete, Başkanlıkça, "Hoş geldiniz" denildi. 
İstanbul Milletvekili Feyzi tşbaşaran, Azerbaycan'daki son gelişmeler ve yapılan Cumhur

başkanlığı seçimine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, ücretlerini alamayan hakemler ve oynanmayan 

amatör futbol müsabakalanna ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri; 

Cevap verdiler. 
Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair: 
TBMM Hesaplarını İnceleme, 
Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal tşler; 
Komisyonları Geçici Başkanlıkları tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Halen başkan, başkanvekili, sözcü ve kûtip seçimini yapamamış komisyonların, toplana

cakları gün, saat ve yere ilişkin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 

11 inci sırasında yer alan, Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 357) ile 12 nci sırasında yer alan, Kamu 
ve özel Radyo-Televizyonlann Kuruluş ve İşleyişleri Hakkında Kanun Teklifininin (S. Sayısı: 
356), komisyon başkanlıklarının seçimini müteakip bir anönce görüşülmelerini sağlamak ama
cıyla, Anayasa gereği öncelikli konulardan hemen sonraki 10 ve 11 inci sıralarda yer almaları
na ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Bazı Komisyonların, başkanlık divanlarını henüz seçememiş bulunmalan nedeniyle, ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi mümkün olmadığından, 19 Ekim 1993 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.57'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 

Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

• —— — © 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
18.10.1993 PAZARTESİ 

Tasanlar 

1. — Gümrük Kanununun .65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/623) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığına geliş tarihi : 11.10.1993) 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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2. — Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/624) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1993) 

3. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetveller
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/625) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1993) 

4. — 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/626) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.10.1993) ! 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/627) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.10.1993) 

6. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/628) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.10.1993) 

7. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/629) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1993) 

Teklifler 

1. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 10 Arkadaşının, Eskişehir İline Bağlı "Kırka" 
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/802) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.9.1993) 

2. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir İlinde Abuşağı Adıyla Bir İlçe Ku
rulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/803) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.10.1993) 

3. — İstanbul Milletvekilleri İsmail Cem ve Algan Hacaloğlu'nun, 743 Sayılı Türk Mede
nî Kanununun 170 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/804) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1993) 

4. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 18 Arkadaşının, İmar ve Gecekondu Mevzu
atına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve .6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/805) (Ba-, 
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1993) 

5. •— Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 19 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/806) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1993) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve Samsun Milletvekili tlyas Aktaş'ın, dört İlçe 
ve Bir İl Kurulması Hakkında ICanun Teklifi (2/807) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarili : 6.10.1993) » ' 

7. —Antalya Milletvekili Faik Altun'un, 20.7.1966 Tarih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanu
nunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/808) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1993) 
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8. — Çankırı Milletvekili tsmail Coşar ve 16 Arkadaşının, 657 Sayılı Kanunun 86 ncı Mad
desinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/809) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1993) 

9. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Mal Bilidiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/810) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1993) 

10. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 14 Arkadaşının, 3713 Sayılı Terörle Mücade
le Kanununun 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Teklifi (2/811) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1993) 

11. — Ankara Milletvekili Bilal Güngör'ün, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/812) (İçişleri ve Plan ve komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1993) 

12. — Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, Antalya İli Elmalı ve Korkuteli İlçeleri Çift
çilerinin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Silinmesi
ne Dair Kanun Teklifi (2/813) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1993) 

Tezkere 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1117) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1993) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DYP'sine katılan bir Milletvekiline ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2516) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.1.1993) 

2. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Ulaştırma Şube Müdürlüğündeki 
araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2517) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.6.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Milletvekili Lojmanlarına ve personel 
fazlalığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2518) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.7.1993) 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel loj
manlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2519) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 27.8.1993) 

Gensoru Önergesi 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan* -
ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izin kararının amaçlan dışına çıkarak Somali Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü operasyonunda görevli Türk birliğini takviye etmeye hazırlanıp millî men-
fatalerimize ters düştükleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/24) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1993) %' 
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19.10.1993 Sah 

Tezkereler 

1. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1118) (Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1993) 

2. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1119) (Adalet ve Anayasa Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1993) 

3. —Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1120) (Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1993) 

4. — Afyon Milletvekili Ethem Kelekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1121) (Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1993) 

Meclis Araştırması önergeleri 

1. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesine bağlı Altı-
nova beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyala Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.1993) 

2. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde mey
dana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/142) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

"" • • '•""" ' • " • — • • * 0 ' ' • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

IIÎ. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cındoruk'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, yetersayı vardır; görüşmelere geçiyorum. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler başlamadan önce, yüce Meclise karşı geç kalmış bir gö

revi yerine getirmek istiyorum : Bent bu makama, evvela, aday gösteren Grubumun değerli 
üyelerine, sonra, göreve layık gören Yüce Meclisin saygıdeğer tüm üyelerine şükranlarımı su
nuyorum. (Alkışlar) 

Desteğinizin ve katkınızın devamını diliyorum. Yüce Tanrı başarılı kılsın niyazındayım. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Bayburt Milletvekili Ülkü Güncy'in, Bayburt'ta meydana gelen çığ felaketine ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevherinin cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 
Sayın Ülkü Güney, Bayburt İlinde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili konuşmasını suna

caklar. 
Buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum ve bana bu gündem dışı sözü verdiği için de Sayın Başkana teşekkürlerimi su
nuyorum. l 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin yakından bildiği gibi, Bayburt İlimizde 18 Ocak 1993 gü
nü Üzengili Köyünde bir çığ felaketi olmuş, bunun sonucunda da 59 vatandaşımız hayatını 
kaybetmişti. Ayrıca, bu elim felakette 60 civarında ev ve köy camii tamamen yıkılmış, yine bu 
olayda 2 bin civarında küçükbaş, 150 civarında büyükbaş hayvan telef olmuştu. 

Olayın ilk gününden itibaren olay mahallinde incelemelerimizi yaparak, 26 Ocak 1993 günü 
olayı Yüce Meclisin huzuruna getirmiştim; acilen ve kısa vadede, ayrıca uzun vadede yapılması 
gerekenleri Yüce Kurula arz etmiştim. 

Bayındırlık Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı konuşmama cevap verdiler. Meclis tutanakların
dan da-göreceğiniz gibi, Sayın Bakan, kısa vadede ve uzun vadede yapılması gerekenleri şu 
şekilde özetlemişlerdi: Kısa vadede, felaketzedelerin geçici iskâna tabi tutulacaklarını, her tür
lü iaşe ve sosyal yardımların yapılacağını vaat etmişlerdi; ayrıca, afete uğrayan bu köydeki 
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gençleri kısa sürede geçici veya kalıcı olarak işe yerleştireceklerini söylemişlerdi. Uzun vadede 
ise, köyün yerinin değiştirileceğini, afete uğrayan köylülere sağlıklı bir yerleşim alanında afet 
evlerinin hemen yapılacağını vaat etmişlerdi., 

. Kısa vadedeki ihtiyaçlar civar ilçe ve köylerden temin edildi; Bayburt merkezdeki geçici 
iskân da Bayburt Belediyesi, Aydıntepe ve Konursu belediyelerinin üstün gayretleriyle gerçek
leştirildi. Ayrıca, Afet İşleri Genel Müdürlüğü de afetzedelere, kira bedellerini vermeye başla
dı. Bugüne kadar Afet işleri Genel Müdürlüğünden periyodik olarak takriben -yalnız- 600 milyon 
civarında para yardımı yapıldı. Buna mukabil Bayburt'tu hemşeriler yurt içinden ve yurt dışın
dan 2 milyarın üzerinde yardımda bulundular. Yine, Bayburt Belediyesi afetzedelerin iskânı 
için şehir merkezinde 50 dönümlük bir araziyi tahsis ederek, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına 
verdi. Bu işlemi Bayburt Belediye Meclisi acilen gerçekleştirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, bu tespitlerimizden sonra, acaba şu andaki durum nedir? 
Şu andaki durumun ne olduğuna bir göz attığımızda, bugüne kadar bu köylüler için bir tek 
konutun yapılmadığını, hatta bu konutlar için bir temel atılımının dahi gerçekleştirilmediğini 
üzülerek ifade ediyorum. İnşaat mevsiminin bitmesine rağmen bugüne kadar ciddî hiçbir atı
lım, maalesef yapılamamıştır. Yapılan iş. Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Valilik arasındaki 
bürokratik yazışmalardan ibarettir. Bugüne kadar bu yazışmalar devam etmiştir ve halen de 
devam ediyor; vatandaşlar ve bizler oyalanmaktayız. İşte, kış mevsimi de geldi, işte bundan 
sonra Bayburt İlinde herhangi bir şeyin yapılmasına olanak yoktur. 

Bu köylüler, kalan hayvanlarıyla... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güney... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN— Buyurun Sayın Güney. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Kış mevsimi gelmiştir. Bu köylüler kalan hayvanlarıyla bir
likte akraba yanlarında veya bulunabilen derme çatma yerlerde, sağlıksız konutlarda yaşamak
tadırlar. Kendilerini her ziyaret ettiğimizde, bize, ilgililerin olayın ilk günlerinde verdikleri söz
leri, Koalisyon Hükümetinin bugüne kadar yaptıkları diğer icraatları gibi, "cek" ve "camlar
dan ibaret kaldığını, maalesef temenniden öteye gitmediğini, ifade etmektedirler. İlgililerin bu 
konuda ne kadar duyarsız ve ilgisiz olduklarını size çarpıcı bir misalle ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, adı geçen Üzengili Köyünden bugüne kadar, geçici statüde de olsa, 
kimse işe alınmamıştır. Ancak, iş ve inşaat mevsiminin sonunda olmamıza rağmen, sadece Bay
burt DYP il kongresinde il başkanlığı seçimini etkilemek için göstermelik olarak köy hizmetle
rinde, 20 eylül tarihi itibariyle 30 kişi geçici statüde işe alınmıştır ve ne hazindir ki, bu işçilerin 
içinde bir tek Üzengili köyüne mensup insanımız yoktur. 

Değerli arkadaşlarım/devlet idaresi ciddî bir iştir; bugün olduğu gibi, palavralarla devlet 
yönetilemez. Her gittiği şehirde trilyonlar vaat eden Sayın Başbakanımız, afete uğramış, can 
ve mallarını kaybetmiş 60 hanelik bu köye ciddî olarak elini uzatamamışsa, hâlâ yaraları sara-
mamışsa, ne diyelim?! Bayburtluların vay başına gelenlere!.. 60 hanelik bir köye verdiği sözü 
yerine getiremeyen bir Hükümet mi, kocaman Türkiye'nin sorunlarını çözecek, vaatlerini yeri
ne getirecek?! İşte size Bayburt, somut ve gerçek bir örnektir. 

Bu durumu hepinizin imlalarına arz eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 

_ 2*6 — 
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Cevap vermek üzere, Başkan Vekili Sayın Cevheri; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Doktor Ülkü Güney arkadaşımızın de-. 
ğerli mütalaalarının sadece son kısmına -herhangi bir emsal teşkil etmek üzere değil, yani "siz 
yaptınız, biz yaptık" anlamında değil- ortadaki bir sıkıntıyı izah etmek için, izinlerinizle ve 
izinleriyle cevap arz etmek istiyorum. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmış olan değerli arkadaşımız, buradadır ve Anava
tan Partimizin sıraları arasında oturmaktadır. Daha öncekini, yani 10 binli rakamlarda bıra
kılmış olanı söylemiyorum; ama, Sayın Gazi Barut'un bıraktığı 28 bin rakamını, biz -sadece 
geçici işçi olarak- idareyi devraldığımız zaman, 41 bine çıkmış olarak bulduk. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle, daha ziyade, Köy Hizmetlerindeki bu cari ve yatırım 
dengesizliğine işaret etmek istiyorum. Yani, değerli arkadaşım 20 kişi alındı, 40 kişi alındı di
yor; ama, sadece 1991 seçimlerinin arifesinde... Gerekirse bunları vilayetler olarak çıkarırız. 
Dediğim gibi, "batıl makûsun aleyh olamaz" diye birmecelle kaidesi vardır. Yani, "siz yaptı
nız, biz de yaptık" anlamında söylemiyorum; fakat, bizim önümüzdeki tablo budur; işte Sa
yın Gazi Barut burada; 28 binden alınmış, 41-42 bine çıkarılmış olarak teslim edilmiştir. Bu
nun, asıl, Meclis olarak önümüzdeki bütçede de üzerinde durmamız gereken tarafı şudur ki, 
benim köy işlerine bakan değerli devlet bakanı arkadaşıma devrettiğim 12 trilyon 635 milyar 
lira olan Köy Hizmetleri bütçesinin -ki, bazı ilaveler sonradan gelmiş olabilir; ama, oranlar 
aynıdır- 10 trilyon 650 milyar lirası cari giderdir. Yani, aşağı yukarı geçici ve daimî işçilerin 
toplamı 80 bin civarında, memur sınıfında olanların toplamı ise 40 bin civarındadır; toplam, 
120 bin kişiye -diğer carilerle birlikte- verilen 10 trilyon 650 miyar lirayken, köylüye, yatırım 
olarak ayrılan -bizim bulduğumuz tablodur bu- 2 trilyon liranın altındadır; sadece 1,9 trilyon 
liradır. Bu dengesizliği düzeltmemiz lazımdır. Bu dengesizliğin bize kimden intikal ettiğinden 
ziyade, bu dengesizliğin düzeltilmesi gerektiğini, Yüce Meclisin bilgilerinde bulunsun diye, arz 
etmek üzere söz aldım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. —İstanbul Milletvekili Hasan Hüsamettin Özkan'ın, Denizcilik Bankası Deniz Nakli
yat TAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in 
cevabı 

BAŞKAN — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketinin özelleştirilme
siyle ilgili, gündem dışı konuşmak üzere, Sayın Hüsamettin Özkan. ' 

Buyurun efendim. 
HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz

lerime başlarken, Yüce Heyeti en derin saygı ve sevgiyle selamlarım. 
Hükümetlerin, KİT'leri politik kararlarla denetleme ve yönetmeleri, üretim hedeflerini ve

rerek, bunların ekonomik programlarına katkıda bulunmalarını sağlamanın çok ilerisine git
miş, onların girişimci kararlarını engellemiştir, günlük işlerine dahi karışır olmuşlardır. 

KİT'lerin yönetimi, yıllar itibariyle, seçim kaybedenlerin veya siyasî iktidara yakın olanla
rın arpalığı haline dönüşmüştür. KİT'lerde, ödül-ceza sistemi işletilmemiş, hızlı üst yönetim 
değişmeleri oluşmuştur. O yüzden, KİT'ler, plan yapma ve uygulama şansını yitirmişlerdir. Bu 
durum, günümüzde KİT açıklarının enflasyonu körüklediği ve Hazineye kambur teşkil etti-

— TM — 
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ği gerekçesiyle, KİT'lerin özelleştirilmelerine veya kapatılmalarına yol açmaktadır. Böyle siya
sal karışmacılığın, partizanlığın, hesapsızlığın, tutarsızlığın faturası, işçilere, çalışanlara ve ge
nel olarak topluma kesilmektedir. Ancak, özelleştirilmesi düşünülen KİT'ler, her nedense, kâr 
getiren, Hazineye yük olmayan kuruluşlardır; bunlardan biri de Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyat Türk Anonim Şirketidir. Bu şirket, 1984 senesinde Türkiye Deniz İşletmeleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 

Ulusal ekonomimizde önemli yer tutan ve deniz taşımacılığımızın ayrılmaz bir parçası olan 
Deniz Nakliyat, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denizciliğin ve deniz ticaretinin çağdaş, 
öncü müfrezesidir; ancak, buna rağmen, 10 Ağustos 1993'te özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Deniz Nakliyatın özelleştirilmesini acaba kimler isti
yor? Tabiî ki, deniz taşımacılığında rakip olan armatörler ve çıkarcılar grubu ve bunların bağlı 
olduğu, örgütlendiği Deniz Ticaret Odası. Oda, 1993 yılında hazıtlattıgı kanun teklifiyle, Türk 
deniz emekçilerine büyük bir darbe vurmak istedi; ancak, sendikaların ve diğer deniz çalışan
ları meslek kuruluşlarının çabası sonucu bu konu şimdilik askıya alındı. Bu teklifin adı "ikin
ci sicil", yani yabancı bayrak olayıydı. 

Armatörlerin amacı, gemilerinde 50-100 dolara, Rus, Romen, Asyalı ve Afrikalı personel 
çalıştırmak ve devlete vergi vermeme isteğidir. Ülkemizde binlerce işsiz deniz emekçisi varken, 
yurt dışından denizci getirip çalıştırmak, kendi özünü inkâr etmek demektir. , 

Armatörler, navlun piyasasında yüzde 16-17 payı olan Deniz Nakliyatı yıkabilmek ve par
çalamak için her türlü çareye başvurdular. Filoyu yenilemek amacıyla yeni gemi satın alma 
projeleri olan yöneticilere baskı yaptıkları da bilinmektedir. 

Bu olaylar da Deniz Ticaret Odasından kaynaklanmıştır. 
Oda, gücünü siyasî iktidardan almaktadır. Çünkü, ağustos ayında Deniz Ticaret Odası

nın bir davetine katılan Sayın Başbakan, Ulaştırma Bakanı ve Denizcilikten Sorumlu Devlet 
Bakanı, denizde özelleştirmenin ilk olarak Deniz Nakliyattan başlayacağı taahhüdünde bulun
muşlardır. 

Şirketin bugünkü 5 kişilik yönetiminin çoğunluğu, DYP'nin seçilmemiş ve denizcilikle ala
kası olmayan meslek mensupları ile bir kamu kurumunda görev alma özelliği bile olmayan 
bir genel müdürden oluşmaktadır. Bu Genel Müdür ki, Şirketin gemilerini tek tek satışa çıka
rarak Deniz Nakliyatı çökertmeye çalışmaktadır. 

: Deniz Nakliyatın halen 48 parça gemisi bulunmaktadır. Bu gemiler, bayrağımızı, kıyaları
mızda, dışarıda ise Japonya'dan Norveç'e, Amerika'dan Avustralya'ya kadar gururla dalga
landırmakta ve ülke tanıtımını yapmaktadır. Şirket, ülkemize milyonlarca dolar döviz sağlar 
yan, üstelik kâr eden bi kuruluştur. 

Ayrıca, Deniz Nakliyatın filosunda 4 adet ro-ro gemisi olup, bunların en önemli özelliği, 
gerekitğinde askerî çıkarma gemisi olarak kullanılabilmeleridir. 

Bu gemilerin, komşularımızda, Bulgaristan ve Yugoslavya'da meydana gelen siyasî ve dip
lomatik sorunlar yüzünden Avrupa ülkelerine gidip gelmesi gereken TIR ve diğer araçların ta
şınmasında büyük hizmetleri olmuştur. 

Bu taşımacılık, hâlâ, Derİnce-KÖstence ve Triyeste - İstanbul arasında devam etmektedir. 
öte yandan, Bosna-Hersek ve Somali'ye yapılan insanî yardımlar da bu yolla gerçekleşti

rilmiştir. Bu gemiler gereğinde Silahlı Kuvvetlerimizin emrine girmektedir. 1974'te, Kıbrıs Ba
rış Harekâtındaki yararları da unutulmamalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Deniz Nakliyatın özelleştirilmesi durumunda, askerî 
malzemeler, mühimmat, zırhlı araç ve silah daha pahalıya taşıtılacak, gizlilik faktöründe risk 
gündeme gelecektir. Armatörlerin ilgi duymadığı Japonya, Kore, Çin ve Avustralya gibi Uzak
doğu limanlarına seferler yapılamayacağından, ihracat nispî olarak azalacak, ithalat maliyet
leri yükselecek ve yabancı bayraklı gemilere navlun taşıttırılarak, döviz kaybı olacaktır. 

Gerek ekonomik ve gerekse sosyal olarak İçendi yağıyla kavrulan, her türlü baskıya rağ
men kâr eden bu kuruluş, çıkar çevrelerine peşkeş çekilecektir. Deniz çalışanları, işlerinden 
edilip, işsizler ordusuna katılacak veya armatör kesiminde çok düşük ücretle istihdama zorla
nacaktır. Armatörlerin ikinci sicil; yani, yabancı bayrak talepleri yasallaşıp işçi sendikasının 
örgüt yapısı çökecektir. 

Hükümet, özelleştirmeyi, çıkar çevreleri için değil, memleket menfaaü için yapmalıdır. Deniz 
Nakliyatı özelleştirmekle devletin kârı ne olacaktır; Sayın Başbakanı ve ilgili bakanları, bu ko
nuyu açıklamaya davet ediyorum. 

Büyük Önder Atatürk de, "denizciliği Türk'ün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve 
onu kısa zamanda başarmalıyız" dediği halde, biz, hâlâ bu görüşten niye uzaklaşmaya çalışı
yoruz, bilinmez! Bu nedenle, ekonomiye ve savunmaya büyük katkıda bulunan ve istihdam 
olanağı yaratan bir kuruluşun, sırf bir avuç siyasî işbirlikçinin ve çıkar çevrelerinin sofrasına 
sunulmasını şiddetle kınıyor ve bu komediye bir an evvel son verilmesini istiyoruz. Şayet, mut
laka özelleştirilecekse, bu gemiler, çalışanlarına satılmalıdır. 

Saygılar sunuyor ve teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
İstanbul Milletvekili Sayın Hüsamettin Özkan arkadaşım, Türkiye için, ülkemiz, yurdu

muz için çok önemli bir konuyu dile getirdi. Aslında, denizcilik sektörüyle ilgili özelleştirme 
konusu, önümüzdeki günlerde gündeme gelecek ve burada tartışılacak, konuşulacaktır; ama, 
ben Olaya, biraz geriye giderek bakmak istiyorum. 

Türkiye, uzun yıllardan beri denizcilik sektörünü ihmal etmiş, uzun yıllardan beri deniz
cilik sektörünün Türkiye ekonomisine olan döviz ve istihdam alanındaki katkısını hep göz ar
dı etmiştir; ama, gerek 49 uncu gerekse 50 nci Cumhuriyet Hükümetimiz, Türkiye'de bu sek
törün ayağa kalkabilmesi, denizlere sırtını dönen Türk toplumunun artık yüzünü döndürmesi 
için bir girişimde bulunmuş, denizcilikle sorumlu bir devlet bakanlığı oluşturmuş ve bu ba
kanlığa da bir kişi atamıştır; o kişi de benim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye'deki denizlerle ilgili sorunları, problemleri, dertleri 
tartışma konusunda bir yasa tasarısı sunamadık; ama, Türkiye'de önemli bir adım attık: De
nizciliğin Türk halkının emrine, hizmetine verilmesi ve Türk ekonomisine katkı yapması için, 
denizcilik sorunlarıyla ilgili birmüsteşarlık oluşturuldu. Bu müsteşarlıkla ilgili çalışmalar sürüyor. 

Biz, Türkiye'nin 2000'li yıllara taşınmasında özellikle denizcilik sektörünün büyük katkı
sı olacağı düşüncesindeyiz. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı TAŞ'nin özelleştirilmesi konu
su şu anda Kamu Ortaklığındadır; ama, bizim düşüncemiz, bu özelleştirme şeklinin ve yönte
minin ülke gerçekleri çerçevesinde, akılcı politikalarla oluşturulması yönündedir. 
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Türkiye Denizcilik işletmelerini tamamen özelleştirme olanağı yoktur; çünkü, bu işletme
ler, liman hizmetlerini, gemi kurtarma hizmetlerini, kıyı emniyeti hizmetlerini ve diğer hizmet
leri yürütmektedir. Bu hizmetlerin hepsinin özelleştirilmesi de olanaklı değildir. 

Dünyada 23 üncü sırada olan Türkiye gemi sanayiinin önümüzdeki yıllarda daha büyük 
atılım yapması gerekiyor. Bütçede yeni hazırlanan Denizcilik Müsteşarlığıyla ilgili konuya ge
reken önem ve özen verildi. 

Türkiye, dünyanın dört bir yanında gemi taşımacılığı konusunda yeni adımlar atmıştır; 
1991 yılında 5,4 milyon DWT olan deniz taşımacılığı gücümüz, bugün 8,5 milyon DWT'a çık
mıştır. Hükümet olarak, Hükümetin bir kanadı olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu 
sektörün gerekli olduğunun; bu sektörün, Türkiye'de yalnız 8 300 kilometrelik kıyı şeridi olqn 
27 ilimiz için değil, Erzurumumuz için, Karsımız için Diyarbakınmız için, Nigdemiz için de 
geçerli bir sektör olduğunun bilincinde ve inancındayız. Bu özelleştirme konusunda, orada ça
lışanların hiçbirinin hakkının, hukukunun gasp edilmemesi konusunda, nasıl, Türkiye gerçek
leriyle ilgili bir çalışma yapılacaksa, bu çalışma o şekilde yapılacaktır, özelleştirmede her şey
den evvel ve en önemli olan, akılcılık ve saydamlıktır. Biz, akılcı ve saydam bir şekilde bu siste
min yürütülmesinden yanayız. Bu sektörün Türkiye'ye katkısının bilincindeyiz, bu sektörün 
Türkiye'deki istihdama katkısının bilincindeyiz, bu sektörün Türkiye'ye döviz getireceğinin bi
lincindeyiz, ekonomiye katkı getireceğinin bilincindeyiz; öma, devlet gücünün, devlet otorite
sinin bu sistemin üzerinden birden çekilmesinin birden kaldırılmasının da yanlış olacağı dü
şüncesindeyiz; bu hizmetlerin şimdilik devlet otoritesi tarafından sürdürülmesi düşüncesindeyiz. 

Bu duygular içerisinde, değerli Özkan'a teşekkürlerimi sunuyor. Genel Kurula da saygıla
rımı arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder *in, su havzaları ve gecekondu sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, su havzaları ve gecekondu bölgeleri hakkında 
yapmak üzere, Sayın Orhan Ergüder'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; evvela Sayın Baş

kana bir kompliman yapayım : Kendileri ilk defa çıkıyorlar bu devrede ve "beni seçtiğinizden 
dolayı teşekkür ederim" dediler. 

İkrar ediyorum : Layıksınız, eski bir bakansınız, dürüst insansınız. Yalnız, sizden bazı ri
calarımız var : Orası chef-d'orchester yeri değildir; siz, sadece söz veren, söz alan değilsiniz; 
siz, Parlamentonun Reisisiniz, esas Reise gidin, bizim yakınmalarımızı söyleyin. Mecliste ka
nun çıkaramıyoruz beyefendi, tıkandık, kaldık; yüzelli gündür kanun çıkaramıyoruz. Halbu
ki, bizim görevimiz, yasa çıkarmak ve denetlemektir; bir toplantınızda söylerseniz, bendeniz 
mutlu olurum. 

Mevzuma giriyorum. Efendim, bendenizde hastalık haline geldi İstanbul'un sorunları. Sık 
sık karşınıza çıktığım için özür dilerim; ama, benim başvuracağım, ricada bulunacağım başka 
bir kurulum yok ki, millet var. Bakanlara söylüyorum, hiç aldırmıyorlar; Başbakana haber gön
deriyorum, hiç oralı olmuyorlar. Benim esas memleketim, milletimin bulunduğu yer, bu salon
dur. Binaenaleyh, ağlama çeşmesi olarak burada ağlıyorum ve size sığmıyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, gecekondu ve su havzaları, pek yakında İstanbul'u mezara götüre
cek. Geçenlerde, zehirli sular sebebiyle bir naçiz beyanatım çıktı. Bir gün, Kadıköy'de veya İs
tanbul'da 50 bin vatandaş, kız-erkek, kadın, ihtiyar yatağından kalkamayacak; zehirlenmiş ola
cak. Bu şartlar devam ederse, İstanbul'da sokakta yürümek imkânı olmayacak; muazzam bir 
göç başladı. 

Bakınız, benim vilayetim olmamasına rağmen, benim memleketim kahraman Sivas'tan 
Sayın Yalçın Pekşen'in nefis bir etüdünü takdim ediyorum -orada rapor tutan değerli insanlar, 
Sivaslılar- diyor ki: "Her 4 Sivaslıdan 3'ü Sivas dışında -çok enteresan- Marmara Bölgesinde 
1 milyon 300 bin, Karadeniz Bölgesinde 50 bin, Ege Bölgesinde 550 bin, Akdeniz Bölgesinde 
150 bin, İç Anadolu Bölgesinde 600 bin, yurt dışında 250 bin Sivaslı yaşıyor." Sivas'ta da 800 
bin kişi kalmış!.. Dikkat buyurun yöneticiler, sayın bakanlar... Sivas'ın 2 200 köyünün 700'ünde, 
kışın ortasında, oturan yok. Bir zamanlar Sivas, 8 inci büyük vilayetimizdi, 15 milletvekili çı
karırdı; şimdi 24 üncü sırada, 6 tane milletvekili çıkarıyor. Bu ne demektir? Göç başladı... Bu 
göçün durdurulması, Hükümetin ve Parlamentonun elindedir. 

Bir misal arz edeyim : Sivas'ın en ücra köyünde mevcut koyun adedi kadar İstanbul'da 
koyun yok; ama, İstanbul'da veteriner fakültesi var. Çıldırırsınız yani!.. Lüzumsuz yerleşimler 
bunlar. Ne lüzumu var İstanbul'a getiriyorsunuz; Anadolu'nun diğer bölgelerine koyup, ora
ları cazibeli hale getirseniz olmaz mı?.. Hayır, İstanbul'a... İstanbul bugün sanayie boğulmuş, 
atölyelere boğulmuş, sokak satıcılarına boğulmuş ve orada yaşayanlar da mutlu değil. 

Tipik bir misal vermek istiyorum. Refah Partisinin değerli milletvekillerine de hitap edi
yorum; çünkü, belediye onlarındır. Sultanbeyli'de 1980'de, nüfus 2 431 kişiydi. Dikkat buyu
run beyefendiler. 1985'te 3 445 kişiydi -Refah Partili dostlarımız çok iyi bilir- 1990 yılında 82 
298 kişi oldu. Bu neden?.. Tavan hâni yağma.. Hazinenin arsaları üzerine, 10 katlı, 15 katlı 
binaları kur; soran yok, ecri misil alan yok. Ha babam ha!.. Talan!.. Sultanbeyli, Kadıköy yö
resinin en güzel yerlerinden bir tanesi; yalnız, kötü yerlerden bir tanesi de bizim içtiğimiz sula
ra karışan dışkılar, sanayi atıkları oradan geliyor. Bu ne kadar çarpık bir şehir Ya Rabbî! 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerine, yani Türkiye'de yaşayan 60 milyonun 
gerçek mümessillerine, size yalvarıyorum, tedbir alın. 

Büyük İstanbul sorunlarını halletmek üzere bir komisyon kuruldu, lütfettiniz; başında da 
Ali Eser arkadaşım var; centilmenlik gösterdi, beni de ikinci başkan yaptı. Diğer arkadaşlarla 
beraber çalıştık; rapor bitmek üzere... Çok güzel çalışmalar yaptık. 

Bu arada komisyon iki tehlike gördü : Birinci tehlike -belediye seçimleri yaklaşıyor ya-
gecekondulaşma başladı. İkincisi, havzalarda zehirlenmeler başladı. 

Komisyon, tarihinde ilk defa, bir ara kararla Hükümete müracaat etti, "tedbir al" dedi. 
Gecekondu Kanununda cezalar o kadar hafif ki, bir aydan bir seneye kadardır, genellikle ceza 
hâkimi de bir ay verir, o da zaten İnfaz Yasasıyla üçte bire iner. 

Geçenlerde Vali Bey, Elmalı Suyunu kapattı. "Neden kapattınız?" dedim; "zehirli" de
di. Arkasından açtı. "Niye açtın?" dedim; "zehirli değilmiş, öbür komisyon öyle karar verdi" 
dedi. 

Nasıl idare sayın milletvekilleri?! Çok üzülüyorum bu meseleye. Bu şartlar devam ederse, 
İstanbul'u kaybedeceğiz. İstanbul Anadolu demektir; çünkü, bütün Anadolu'nun, İstanbul'la 
ilişkisi vardır; kız vermiştir, damat almıştır; ticareti vardır; hastanelere gelir; ama bu vaziyette 
İstanbul'da artık, yaşam, bir ölüm haline gelecektir. Onun için, Yüksek Heyetinizden istir-
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ham ediyorum, bir av evvel el atınız; Yakında raporumuz okunacak, o raporda çok büyük ha
kikatler göreceksiniz. İstanbul kaybolduğu zaman bir daha İstanbul bulmamıza imkân yok. 

Allah gani gani rahmet eylesin, Fatih Sultan Mehmet -21 yaşında o yağız delikanlı, bize 
İstanbul'u verdi, hediye etti- öyle zannediyorum ki, kabrinden kalksa İstanbul'un halini görse, 
kafasını vurur takadak tekrar düşer ölür. 

Hepinizin, saygı ve sevgilerimle gözlerinizden öperim. Gelecek hafta inşallah çözümler ge
tireceğiz. 

Saygılar efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapamayan Dilekçe Ko

misyonunun, 20 Ekim 1993 Çarşamba günü, yani yarın saat 14.00'te, kendi salonunda topla
narak seçimini tamamlamasını önemle rica ediyorum. 

Dilekçe Komisyonu dışındaki komisyonlar seçimlerini tamamlamışlardır. Bundan sonra 
Sayın Ergüder'in şikâyeti de olmayacaktır; komisyonlar tamamlanmıştır, Meclis hızla çalışma
sına başlayacaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Arzı teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Aslında, bu çatının açık bulunması, bizlerin burada oturması, rejimin en 

büyük teminatıdır, bu da büyük bir çalışmadır. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sağolun beyefendi. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Amerika Birleşik Devletlerine ve Meksika'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'in 
dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1122) 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında, Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14 ekim 1993 tarihinden itibaren görüşmelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devlet
lerine ve Uluslararası Ticaret Odası 31 inci Kongresine katılmak üzere de Meksika'ya gidecek 
olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demire! 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —- Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çeiin'in dönü
şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1123) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Görüşmelerde bulunmak üzere 14 Ekim 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gi

decek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ' 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'm dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1124) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 14 Ekim 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gi
decek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm dönüşüne kadar; Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım: 

Süleyman Demirel 
' • .~ Cumhurbaşkanı . 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu'nım, (9/16) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/197) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafıma verilmiş olan, Bulgaristan'dan ülkemize gelen soydaşlarımızın iskânı ve konut 
yapımı ile ilgili (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonundaki görevimi, işlerimin 
yoğunluğu nedeniyle tam olarak yerine getiremiyor, dosyaları ve kararları inceleyemiyorum. 
Bu nedenle, dosyalar ve kararlar hakkında sağlıklı karar vermem imkânsız hale gelmektedir. 

Belirttiğim nedenlerden dolayı bu görevimden feragatim konusunda gereğini müsaadele
rinize arz ederim. " 

Saygılarımla. 
Mehmet Selim Ensarioğlu 

Diyarbakır 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın, Adalet ve AET Karma Parlamento komis
yonları üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/200) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

— 243 — |-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. » - . " t -

Anavatan Partisi Grubunca aday gösterildiğim Adalet ve AET Karma Parlamento Komis
yonu üyeliklerinden, mazeretim sebebiyle istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
H. Fecri Alpaslan 

Ağrı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sanayi, Tbknoloji ve Ticaret Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/198) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğine seçildiğimi öğrenmiş bulunuyorum. 
Bu komisyon üyeliğinden istifa ettim. 

Kabulünü saygıyla arz ederim. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Yılmaz'ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine ilişkin önergesi (4/199) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Mehmet Ali Yılmaz 
Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/201) 

BAŞKAN— Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi Başkanlığına 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail Köse 
Erzurum 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

— 244 — 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELER t 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan '-
in, Türkiye Büyük Millet MeclisVnin izin kararının amaçları dışına çıkarak Somali Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü operasyonunda görevli Türk birliğini takviye etmeye hazırlanıp, millî men
faatlerimize ters düştükleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar kurulu üyeleri hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/24) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru Önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Somali'de iç savaşı önleyecek yerde, Müslüman halk ile Birleşmiş Milletler askerlerinin 
çatışmasına dönen vaziyet karşısında, Türk askerlerinin geri çekilmesi gerekirken, dış güçlerin 
talimatıyla, tam tersine, yeniden takviye kuvvet göndermeye hazırlanan Başbakan Tansu Çiller 
ve Hükümeti hakkında, ekteki gerekçeye müsteniden, Anayasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci mad
desi gereğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

RP Grubu Başkanvekili 

Gerekçe : 

Somali, Afrika'nın doğusunda, Türkiye'ye yakın büyüklükte, iklimi kurak, toprağı verimsiz, 
8 milyon nüfuslu, halkının yüzde 99'u Müslüman, nüfusunun 2/3'si göçebe olup tarım ve hay
vancılıkla geçinen bir ülkedir. 

Müslüman Somali halkı, egemenliğine düşkün olmasına rağmen çeyrek asır öncesine ka
dar tngiliz ve İtalyan sömürgesi olarak yaşadı; 1969'da bağımsızlığına kavuştu ancak yöneti
mindeki başarısızlıklar nedeniyle 1988 Temmuzundan bu yana kanlı, ölümlü bir iç savaşın içi
ne girdi. 

Kuraklık nedeniyle sürüp giden açlığa gerillalar da eklenince Somali'de günde 300 -1 000 
arası insan ölmeye başladı. 

tşte, ABD'nin etkisiyle BM şartının 7 nci bölümüne atıfla ve fakat savaş halinde müdaha
le anlamında değil, insanî nedenlerle müdahale anlamında bir müdahale kararı alındı. 

Bu karar üzerine, Türkiye'nin de katılımıyla Somali'ye giden ve ağırlığını ABD askerleri
nin oluşturduğu Barış Gücü, kısa zamanda görevini yapacak ve o zamanki ABD Başkanı BUSH'-
un ifadesine göre 20 Ocak 1993'te geriye dönmüş olacaktı. 

Oysa, BM Barış Gücü 10 ayı aşkın bir zamandan beri Somali'de. Başlangıçtaki sıcak in
sanî yardım tavrı şimdi fotoğraflarda kaldı. 

Zengin uranyum yataklarını ABD adına sahiplenmek amacını gizleyerek, insanî amacıyla-
dünya kamuoyunu aldatan ABD'nin şimdi maskesi düştü ve bu maskeyi Müslüman Somali 
halkı düşürdü. Zira, otorite boşluğundan ve açlıktan ölen halkı kurtarmak ve siyasî gruplar 
arasında barışı sağlamak için Somali'ye giden Barış Gücü, şimdi Müslüman Somali halkının 
karşısına geçen ve âdeta Müslüman halkla savaşan bir zalim güç haline geldi. Bulunduğumuz 
nokta budur. 
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Bu durum karşısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine düşen görev, bir yandan 794 sayı
lı Güvenlik Konseyi Kararında, diğer yandan TBMM'nin 8.12.1992 tarih ve 204 sayılı izin ka
rarında öngörülen amacın dışına çıkıldığından dolayı, Türk askerlerini derhal Somali'den ge
riye çekmek iken, tam tersine, ABD'nin talimatı üzerine ve hem de Genelkurmayımızın haklı 
endişelerini hiçe sayarak Somali'ye takviye kuvvet göndermeye kalkışması, Başbakan Tansu 
Çiller ve Hükümeti hakkında bizi RP Grubu olarak bu gensoru önergesini vermek zorunda 
bırakmıştır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — (11/24) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme gününe iliş

kin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Gensoru önergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulunun bir önerisi 

vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 
No. : 104 Tarih : 19.10.1993 

Danışma Kurulu Önerisi 

13.10.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Başbakan Tansu Çil
ler ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkili (11/24) esas numaralı Gen
soru önergesinin gündemin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında yer alması, Anaya
sanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel 
Kurulun 26.10.1993 Salı günkü Birleşiminde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 
CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

IV. •—. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

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

2. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde mey
dana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit edilmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir süredir özellikle Doğu Anadolu Bölgesinin birçok belde ve ilçesinin tank, roket ve ha
van gibi ağır silahlarla tahrip edildiği, insan ve hayvanların otomatik silahlarla tarandığı ve 
yerleşim birimlerinin ateşe verildiğini görmekteyiz. 

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi 30 Ağustos - 25 Eylül 1993 tarihleri arasında üç kez saldırıya 
uğramıştır. 

En son 25 Eylül 1993 günü saat 22.00 sularında bir taciz ateşi gibi başlayan silah sesleri, 
daha sonra yoğun ağır silahlarla tüm ilçeye yayılmıştır. Silah ve top sesleri ertesi günü saat 
08.30'a kadar devam etmiştir. 

Görüştüğümüz insanlar, evlerine panzer, tank gibi zırhlı araçlar ve otomatik silahlarla gü
venlik güçleri tarafından saldırıldığını çok açık ifade etmişlerdir. 

Nitekim, ne olup bittiğini anlayabilmek amacıyla evinin penceresinden dışarıya bakan Hatice 
tgraç isimli yurttaş yaşamını yitirmiştir. Aynı şekilde Güzel Tüncer, Susan Tanrıkulu ve Mevlüt 
Tannkulu isimli yurttaşlar da yaralanmıştır. . 

iki işyeri tamamen yakılmış, 150 işyeri de tahrip edilmiştir. Evlerin büyük çoğunluğu bu 
saldırılardan payını almıştır. Bahçe duvarı ve evlerin bazıları tanklarla yıkılmıştır. 

Biri iki katlı üç otobüs ve bir özel otomobil, darbelerle ağır hasar görmüştür. 
Belediye binası ve Belediye Konukevi otomatik silahlarla taranmış, tahrip edilmiştir. Ara-

rat Oteli büyük oranda tahrip edilmiştir. 
Dışarda bulunan, kışlık hayvan yemi olarak toplanan ot ve evin yakacağı odunlar ateşe 

verilmiştir. 
Ağrı ANAP Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın babası Rıza Eryılmaz'a ait ev, gündüz gözüy

le, saat 07.00 sularında tank ateşine tutulmuş, delik deşik edilmiş, evin bazı duvarları tama
men yıkılmıştır. 

Sayın Eryılmaz'a ait ev, bir yamaçta bulunuyor. Yamacın 50 metre üst tarafı askerî mevzi-
lerdir. Ön tarafında askerî lojmanlar var; lojmanlarda ve mevzilerde çatışmayı gösterecek hiç
bir işaret yoktur. 

Evlerin çoğu saat 08.30'dan önce gündüz gözüyle taranmış veya topa tutulmuştur. 
Otobüsler sabah saat 06.00 sularında gündüz gözüyle tahrip edilmişlerdir. 
ilçedeki zarar ziyanın 90 milyardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
Halktan bir grup ileri gelen insan, bir heyet halinde Tugay Komutanını ve ilçe Kaymaka

mını ziyaret ediyorlar, kendilerine yapılan zulmü ve haksızlığı anlatıyorlar. Yetkililer, verdikleri 
cevapta; PKK'nın kamu kuruluşları ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıda bulunduğunu, dev
let güçlerinin de buna karşılık verdiklerini; ancak, daha sonra olayın kendi kontrollerinden de 
çıktığını, bundan dolayı, meydana gelen tahribatın arttığını ve bundan dolayı özür diledikleri
ni, zararın tespit edilip tazmin edileceğini ifade etmişler. 

Halkın ifadesine göre, zaman zaman PKK'dan resmî kurumlara yönelik saldırılar olmak
tadır; ancak, "25 Eylül gecesi bir çatışmaya işaret olacak hiçbir şey görmedik" diyorlar. 

Zira, hiçbir kamu kuruluşuna ve güvenlik güçlerine ait binada, çatışma çıktığına delil ola
cak işaret görülmemiştir. Buna kar$ılık, halka ait ev ve işyerleri ağır hasara uğramıştır. 

TBMM'nin duyarsız kalması halinde, çok vahim gelişmeler olabileceği ve bunların sonu
cunda parlamenter rejimin çok büyük yaralar alacağı tehlikesi açıkça görülmektedir. 

— 2d7 — 
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Bütün bunlar, siyasal şiddeti ve terörü ortadan kaldırmaya yönelik uygulanan yanlış poli
tikaların ortaya çıkardığı sonuçlardır. 

Halkın mal ve can güvenliğinden sorumlu olan devlet güçleri ile halkın karşı karşıya geti
rildiği bu sonuç, toplumun geleceği açısından son derece tehlikelidir. 

Devlet ile halkın arasında telafisi çok zor olan yaraların açılmasına neden olan bu olayla
rın gerçek sorumlularının belirlenmesi ve halkın zararlarının tazmini için, Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygı ile öne
riyoruz. 12.10.1993 

Remzi Kartal Nizamettin Toğuç 
Van Batman 

Muzaffer Demir , Orhan Doğan 
Muş Sımak 

M. Hatip Dicle Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır Diyarbakır 
Ali Yiğit Zübeyir Aydar 
Mardin Siirt 

Mahmut Uyanık Selim Sadak 
Diyarbakır Sımak 

Naif Güneş 
Siirt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

' 3. —• VanMilletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesine bağlı Altı-
nova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) < 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir süredir doğu ve güneydoğuda meydana gelen en Jcüçük bir olay bahane edilerek il ve ; 

ilçe gibi büyük yerleşim merkezlerinde halka ait işyerleri ve evler hafif ve ağır silahlarla taran
maktadır. 

Bu olaylardan biri de, 2 Ekim 1993 günü Muş'un Korkut İlçesine bağlı Altınova Beldesin
de meydana gelmiştir. Gün batımında güvenlik güçlerinin aldıkları bir ihbar sonucunda Bel
deye yakın bir yerde iki PKK militanıyla çıkan çatışmada karakol komutanı astsubay yaşamım 
yitirmiştir. Saat 19.00 sularında operasyondan dönen güvenlik güçlerinden bazıları, Belde hal
kından bunun hesabını soracaklarını açıkça söyleyerek tehdit etmişlerdir. 

Gece yarısından sonra saat 02.00 sularında tank ve panzer gibi zırhlı araçlar eşliğinde ka
labalık bir araç konvoyuyla gelen güvenlik güçleri, ev, dükkân, belediye binası ve araçlara yö
nelik ağır silahlarla ateş açmışlardır. 

Üç adet köy evi tamamen yanmıştır. Bu evlerden birinin sahibi olan Menmet Nasır öğüt 
(43) eşi Ayşe (40) ve çocukları Sevim (17), Sevda (12), Şakir (7) Ayçan (6), Mehmet Şirin 
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(5), Cihan (4) ve Cinar öğüt (1) yaşında olmak üzere, toplam 9 kişi yanarak ölmüştür. Pencere
den dışarı çıkmak isteyen çocuklara dışarda bekleyen görevliler ateş ederek mani olmuşlardır. 
Evin ahırında bulunan on baş hayvan da yanarak telef olmuştur. İkinci evin sahibi olan ANAP'lı 

* Belediye Meclis üyesi ve Başkanvekili olan İbrahim Sayılgan'a ait ev, tamamen yanmakla bera
ber, çocuklarını son anda kurtarabilmiştir. Evini yakanların uzun süre evin önünde bekledikle
rini bu yüzden dışarı çıkamadıklarını, kendisinden ümitlerini kesip gitmelerinden sonra ço
cuklarını dışarı çıkararak kurtulduklarını ifade etmiştir. 

15 adet olan sosyal konutlardan, öğretmen ve hemşirelerin kaldığı evler dışındaki, 13 ko
nutun içindeki tüm eşyalar yanarak kül olmuştur. 

Köy evlerinin önünde açıkta bağlı olan büyükbaş hayvanlar kurşunlanarak öldürülmüştür. 
Köye ait tüm ot tayaları yakılmış kül olmuştur. 
Evlerin önündeki kışlık yakacak olarak toplanmış odun ve tezek yığınları tamamen yakıl

mıştır. 
Kurutulmak amacıyla evlerin avlusunda asılı tütünler bütünüyle yakılmıştır. 
Belediye binası dışardan taranmış, içindeki tüm eşyalar tahrip edilmiş Belediyeye ait 49 

AP 643 plakalı makam arabası ile 49 AR 209 plakalı otobüs tamamen yakılmış yine, 49 AR 
689 plakalı otobüse ise darbelerle ağır hasar verilmiştir. 

Belediyeye ait tüm yakacaklar yakılmıştır. Bütün bunlar belediye bekçisi Cindi Tür'un gözleri 
önünde yapılmıştır. 

İki traktör römorku tamamen yakılmıştır. 20 dükkân S çay evi tahrip edilmiştir. 
Beldenin trafosu yakılarak çevre ile bağlantısı kesilmiştir. 
Aynı saatlerde beldenin hemen yanındaki Konakdüzü Köyü de aynı şekilde saldırıya uğra

mıştır. 
Ertesi gün televizyon haberlerinde Olağanüstü Hal Valiliğinin yaptığı açıklamalarda olay 

bir PKK baskını olarak kamuoyuna duyurulmuştur. ' 
Bölgedeki uygulamalarla, halk, devlete olan güvenini yitirmiştir. Ancak, gelişmeler, dev

letin de halka güvenmediğini, bu sebeple tüm halkı sorumlu tutarak cezalandırdığını göster
mektedir. 

Halkın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan devlet güçleri ile halkın karşı karşıya geti
rildiği, halkın karşı şiddete zorlanması gibi tehlikeli bir sonucu getiren bu olaylara TBMM ola
rak müdahale edilmesinin gerekli ve sorunlu olduğuna inanıyoruz. 

Gelinen noktada, bu müdahaleyi yapabilecek tek kurum olan TBMM'nin bu tarihî denet
leme görevini yapmaması halinde belki de çok daha büyük acıları yaşamamız kaçınılmaz ola
caktır. 

Halkın uğradığı zararların Parlamento tarafından oluşturulacak bir Meclis araştırma ko
misyonunca incelenerek tespiti, zararlarının tazmini ve sorumluların açığa çıkarılması için Ana
yasanın 98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması
nı saygı ile öneriyoruz. 12.10.1993 

Remzi Kartal Nizamettin Toğuç 
Van Batman 

Zübeyir Aydar M. Hatip Dicle 
Siirt Diyarbakır 

>» At\ 
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Muzaffer Demir 
Muş 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 
Ali Yiğit 
Mardin 

Mahmut Uyanık 
' Diyarbakır 

BAŞKAN -— Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. j 

Sayın milletvekilleri, gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Muğla Milletvekili Nevşat özer ve 39 arkadaşının, ormanların tahrip edilmesine yol 

açtığı ve bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Or
man Bakanı Hasan Ekinci hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/23) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 13.10.1993 tarihli 15 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Muğla Milletvekili Nevşat özer ve 39 arkadaşının, ormanların tahrip edilmesine yol açtığı ve 
bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Orman Baka
nı Hasan Ekinci hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeye baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Şimdi, gensoru Önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde basın yayın organlarında, kamuoyunu rahatsız edecek ve milletimizi devlete 
karşı güvensizliğe itecek boyutlarda gelişen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yanı sıra ülkemizin 
tabiî zenginliklerinden ormanlarımızın yağmalandığı yolunda haberler yer almaktadır. Ne va
himdir ki, bu yağmalamada, ormanlarımızı korumak, yaşatmak ve hatta orman alanlarının 
genişletilmesinden birinci derece sorumlu ve görevli olan devlet yetkililerinin de ortak duru
munda bulunduğu acı gerçeklerden birini teşkil etmektedir. 

Ormanlarımızın yağmalanması ve yok edilmesi için adeta yerel yönetimler ile bazı çevrele
rin elele verdikleri görülmektedir. 

İstanbul Beykoz İlçesine bağlı Çavuşbaşı Köyünde 229 hektar büyüklüğündeki Saip Mol
la özel Ormanı yüzde 11 oranında Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin de ortaklığıyla yağmala
narak inşaata açılmış, 550 adedi bitmiş 1 492 adet villanın yapılması planlanmıştır. Her ne ka
dar Orman Bakanı Hasan Ekinci burada villasının bulunmadığını, sadece 800 metrekarelik 
bir arsasının olduğunu beyan etmiş ise de tapu kayıtları bu beyanın doğru olmadığını orta-

Orhan Doğan 
Sımak 

Naif Güneş 
Siirt 

Selim Sadak 
Şırnak 
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ya koymaktadır. Sarıyer Noterliğinde düzenlettiği 4.3.1993 gün ve 8607 yevmiye sayılı ibrana
me ile bir miktar villaya karşılık 100 milyon liralık nakit olarak kendisine ait villa sayısında 
bir azalma olmuşsa da adı geçen Sayın Bakanın bu yerde villa yapılmak üzere 41 bin 602 met
rekare büyüklüğünde arsaya sahip olduğu ve 28 adet villa ruhsatı alındığı bu kayıtlardan anla
şılmaktadır. Sayın Bakanın bu araziyi hangi tarihte ve hangi şartlarla aldığı hususunda ciddî 
kuşkular vardır. 

Sayın Bakana, yapılmış bulunan 550 adet villadan tahsis yapılmamış olması, bu arsaya 
bir veya daha fazla sayıda villa yapılmayacağı anlamını taşımaz. 

Diğer taraftan, kanunlarımızda özel orman alanlarının yüzde 6'sına kadar bir bölümüne 
de yapılaşma olabileceği, bakiye yüzde 94'lük alanın ise yeşil alan ve orman bölgesi olarak 
korunması öngörülmüştür. Uygulamada yüzde 6'lik yapılaşma oranı, ilave müşterek tesislerde 
yüzde 6'nın çok üzerindeki büyüklüklere kadar ulaşmış ve ormanlar tahrip edilmiştir. Bu uy
gulamaya, ormanlarımızı korumakla görevli mahallî idarelerle beraber Orman Bakanı Sayın 

. Hasan Ekinci göz yummanın ötesinde bizzat takip ederek bu tahribat ve yağmalamaya ortak 
olmuştur. Orman sahiplerinin mağdur olmaması yanında ormanlarımızın korunması amacıy
la özel ormanlarda yatay alanda en çok yüzde 6'ya kadarlık bir bölümde yapılaşmaya gidilme
si için iyi niyetle kanunî bir düzenleme yapılmış ise de uygulamada bu kanunun orman ve or
man alanı tüccarlarınca kötü niyetle kullanıldığı görülmektedir. 

Göreve geldiği günden bu yana, Saip Molla özel Ormanı dahil, ormanlarımızın yok edil
mesiyle ilgili müfettiş raporlarını işleme koymamak suretiyle konunun faillerini saklamaya ça
lışan, hatta ortak olan bir kimsenin Orman Bakanlığı görevinde kalmasının sakıncaları açıkça 
görülmektedir. Son günlerde artan orman yangıları da bu zincirin bir halkasını oluşturmakta
dır. Gerek 19E0 öncesi bakanlığı döneminde ve gerekse Parlamento dışında kaldığı zaman içe
risinde özel ormanların satışında ve devamlılığının zedelenmesi ve ticareti konularında olağa
nüstü gayret göstererek orman zenginliğimizin heba olmasına, duygusuz kalmanın da ötesinde 
yardıma olan bir kimsenin Orman Bakanlığı görevini üstlenmiş olması düşündürücüdür. Böy
le bir bakandan ormanlarımızın korunmasını beklemek de mümkün değildir. 

Yurdumuzda ormanlarımızı korumakla birinci derecede görevli ve sorumlu olan Orman 
Bakanı Sayın Hasan Ekinci hakkında, görevini kötüye kullanarak bazı çıkar çevrelerine ve bu 
meyanda bizatihi kendisine menfaat sağladığı, başta İstanbul Beykoz Saip Molla özel Ormanı 
olmak üzere ormarlanmızm tahrip olmasına destek olduğu mer'i mevzuatımızı hiçe sayarak 
İcanunlann öngördüğü yüzde 6'lık limiti aşmak suretiyle açıkça ve fütursuzca kanunlarımıza 
muhalefet ettiği, kamuoyuna gerçek dışı beyanlarda bulunmak suretiyle milletimizi yanılttığı 
gerekçeleriyle Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Nevşat Özer 
Muğla 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti gruplan adına birer milletvekili ve hakkında önerge ve
rilmiş bulunan Sayın Bakana jsöz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve ilgili bakan için 20'şer dakikadır. 
Sayın Nevşat özer, önerge sahibi olarak siz mi konuşacaksınız? 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Grubunuz, Grup adına da konuşmacı olarak sizi göstermiş. 
Süreniz 30 dakikadır, buyurun. 

,.' ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; sözlerime başlamadan, önce, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, burada, ormanlarımızın tahribine neden olan, ormanların de
vamlılığını zedeleyen; özel ormanını, inşaat yapmak üzere arsa gibi satan ve bu yönde de tutar
sız davranışlar gösteren Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci hakkında, Anavatan Partisi Gru
bunca, Anayasamızın 99 uncu, İçtüzüğümüzün 107 ncı maddelerine göre verilen gensoru öner
gesini görüşmek üzere toplanmış bulunmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, bütün yanlışların ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, kamuo
yunun bilinçlendirilmesinde, kamuoyuna duyurulmasında daima en etkin rolü üstlenen değer
li basınımıza, onun çok değerli çalışanlarına ve yine, bu konuda da katkıları çok büyük olan 
tüm basın camiamıza huzurlarınızda teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, ülkemizde, özel ormanlarda yapılanma nasıl ve ne za
man başladı, bu konuyu izah ederek sözlerimi sürdürmek istiyorum. 

Ülkemizde ilk defa özel ormanlarda inşaat izni, 1986 yılında çıkarılan 3302 sayılı Yasanın 
52 nci maddesince sağlanmış bulunmaktadır. Bu kanun, tasan olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edildiğinde, 52 nci madde değişikliği tasanda yoktu. Bu değişiklik, Genel Ku
rulumuzda milletvekillerince verilen bir önergeyle gerçekleşti 1987 yılında, Orman Kanunu de
ğiştiren 3373 sayılı Yasa Tasarısı Meclisimize getirildiğinde, yine, 52 nci madde değişikliği, ta
sarıda yoktu ve Tanm Orman ve Köyişleri Komisyonunda, milletvekillerimizce verilen öner
geyle ve 52 nci madde değişikliği kabul edildi ve bilahara da yasalaştı. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, tümü 
üzerinde DYP Grubu adına Sayın Cafer Tayyar Sadıklar söz almış ve Sayın Sadıklar, kanun 
tasarısını takdirle karşıladığını ve Grupça beyaz oy vereceklerini ifade etmiştir. Yine, DSP Grubu 
adına Fikret Ertan, ile SHP Grubu adına Hüseyin Aydemir konuşmuşlar; ama, bu konuşma
larda 52 nci maddeye hiç deginmemişlerdir. Şahsı adına konuşan Tekirdağ Milletvekili Salih 
Alcan ve yine şahsı adına konuşan Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel, tasarıyı beğendikleri
ni, beyaz oy vereceklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra, Anavatan Partisi Grubu adına 
da Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Erol Bülent Yalçınkaya konuşmuş ve tasarıyı destekledik
lerini ifade etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının görüşülmesi sırasında, 52 nci maddeyi değiştiren 11 
inci madde değişikliğine sıra geldiğinde ve Başkanımız "52 nci madde üzerinde söz almak iste
yen milletvekilimiz var mı?" diye sorduğunda, hiçbir milletvekilimiz söz almamış ve 52 nci 
madde yasalaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 1986 ve 1987 yıllarında 3302 ve 3373 
sayılı Yasalarla değiştirilen 52 nci maddesiyle özel ormanlarda inşaat izni getirilmiştir. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi ve Türkiye Büyük Miİlet Meclisi tutanaklarından da anlaşı
lacağı üzere, bilhassa Doğru Yol Partisi Grubunca tasarının tasvip gördüğü ve kendilerinin de 
beyaz oy verdiği, Meclis tutanaklarında vardır. 

Değerli milletvekilleri, burada amaç, özel ormanlarda baş tacı gayemiz olan devamlılığın 
sağlanması olmalıdır. 

_ m _ 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, özel ormanlara ait 6831 sayılı Orman Kanununun 55 inci 
maddesi şöyle demektedir : -bilhassa özel orman sahiplerine hitap etmek istiyorum- " Hususi 
ormanların idare ve muhafazaları, devletin kontrol ve murakabesi altında olmak üzere, bu ka
nun hükümlerine göre, sahiplerine aittir." 

Nasıl ki, devlet ormanlarında, ormanların korunması, işletilmesi ve genişletilmesi mak
satlı inşaatlar yapılıyorsa, özel orman sahiplerine, orman sahiplerinin mağdur olmaması, or
manların korunması, işletilmesi, genişletilmesi ve hatta konut maksatlı inşaatlar yapılmak üzere 
52 nci maddeye göre izin verilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, burada görüşmelerini yaptığımız, tartıştığımız orman parçası devlete 
ait olmayıp, özel orman statüsündedir. Bu özel ormanda inşaat izni kanuna uygun olarak, ka
nunun tanıdığı limit kadar, 1987 yılında Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığınca verilmiş olup, olur tarihinde ben henüz Orman Genel Müdürlüğü görevine 
atanmamıştım; ancak, verilen izin, alınan karar doğrudur. 

Değerli milletvekilleri, sohbetin esasına dönmek istiyorum : Bahse konu Saip Molla özel 
Ormanı, 1979 yılında Modaköy A.Ş. tarafından satın alınıyor. Sayın Hasan Ekinci'nin Orman 
Bakam olduğu 1980 yılında yapılan orman kadastrosu, yani orman sınırlaması çalışmaları ne
ticesinde, bu orman parçasının, devlet ormanı hudutları dışında bırakılarak özel orman haline 
getirildiği anlaşılıyor. 

Değerli milletvekilleri, bunu nereden mi tespit ettim? Sayın Bakanın, imzalı en son yaptır
dığı teftiş raporundan tespit ettim.. Değerli milletvekillerimin tamamına bu vesikayı gösterebilirim. 

Bakan Sayın Hasan Ekinci, bu yetmiyormuş gibi, Orman Bakanlığından düştüğünün he
men ertesinde, 1980 askerî harekâtından sonra, bu özel ormanın sahibi bulunan Modaköy Şe
hircilik İşletmeleri Anonim Şirketine 1981 yılından itibaren hissedar oluyor. Sayın Bakan, Mo
daköy Şehircilik Anonim Şirketine ait, B 1-2 pafta, 6 parsel sayılı 229 hektarlık özel orman
dan, 1987 gün ve 1377 numara ile Beykoz Tapu Müdürlüğünden yüzde H'lik hisseli tapusunun 
devrini sağlıyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakana ait tapu da elimde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, mesele bundan sonra başlıyor. Bu özel orman sahiplerinin Beyoğlu 
13, üncü Noterliğinde 1987 tarih ve 28228 yevmiye numara ile Yaşar Keskin ve Handan AlbaP-
la düzenleme şeklinde satış vaadi ve inşaat sözleşmesi yaptıkları ve bu sözleşmenin karşılığın
da 1 milyar lira nakit bedeli peşin aldıkları anlaşılıyor. Bunlara ait belgelerin tamamı yananda
dır değerli arkadaşlar, biraz sonra onları da okuyabilirim. 

Yüzde 6 yapılaşma oranı dikkate alınarak, taks 80 bin metrekarenin üzerindeki, yani, ar
takalan 57 476 metrekare taks alanın yüzde 16'sına tekabül eden kısmında yapılacak villaların 
anahtar teslimi mal sahiplerine verilmesi bu mukavele ile sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu anlaşmayla, takriben, değişik tipte olmak üzere, satıcılar; yani, Hasan 
Ekinci ve arkadaşları, onlarca villalara sahip olmaktadırlar. Pazarlığın boyutunun takdirini 
sizlere bırakıyorum... 

Değerli milletvekilleri, bu anlaşmanın içinde 753 adet sosyal ve ticaret tesisi bulunmakta 
olduğunu da ilave ediyor; ancak, sözleşmeye göre bu tesislerin de alıcıya ait olduğunu huzurla
rınızda ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada bu rakamları ifade edişimin ana nedeni, bu yolsuzluk dosyası
nın boyutlarını tespit edebilmeniz içindir. 

— 253 — 



T.B.M.M. B : 17 19 . 10 . 1993 0 : 1 

Değerli arkadaşlarım, Saip Molla özel Ormanında Sayın Hasan Ekinci'nin, bu 6 parsel 
içerisinde kurulmuş kat irtifakına göre Beykoz Tlıpu Müdürlüğü kayıtlarında en son şekliyle 
11 180/615750 hissesi bulunduğu ilgililerce teyit ve ifade edilmektedir. Bu tapu elime geçmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, sebebi nedir bilinmez!.. Bu satış vaadi ve inşaat sözleşmesi, tüm 
maliklere yüzde 16 hisseye düşen villaların anahtar teslimi yapılamaması sonucu, varılan mu
tabakat neticesinde anlaşma bozulmuştur. Bu kez, Sayın Ekinci, Sarıyer noterliğinde, 1993 ta
rih ve 8607 yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde ibraname tanzim ettirdiği, Beyoğlu 13 
üncü. Noterde tanzim edilen sözleşmeden doğan haklarından feragat ettiği ve yeni şartlarda 
anlaşma yoluna gittiği anlaşılmaktadır. Sayın Hasan Ekinci, bu ibranameye göre, 100 milyon 
Türk Lirasını Yaşar Keskin'den aldığından; mukavele gereği anahtar teslimi yapması gereken 
villaların yapımı karşılığında arsa almış olduğundan; parasını ve hissesine düşen haklarını da 
tamamen almış olduğundan; kendi inşaatlarını kendi yapmayı kabul ettiğinden, Handan AI-
bal'ı, Yaşar Keskin'i, îsmet Acar'ı ve şirketlerini ibra ediyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Beyoğlu 13 üncü Noterliğince tanzim edilen satış va
adi ve inşaat sözleşmesine ve yine Sarıyer Noterliğinde tanzim edilen ibranamaye ilerde bir da
ha döneceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bu Sayın Bakan, 1980 yılında Orman Bakanıydı ve Bakanlık görevinin 
bitişinden hemen sonra özel orman ticaretine başlamıştır. Biraz önce de arz ettiğim gibi, bu 
özel orman daha önce devlet ormanıyla bütünleşmiş haldeyken, Bakanlığı döneminde orman 
rejimi dışına çıkarmıştır. Bu ticaretin en güzel kanıtını, biraz önce bahsettiğim Beyoğlu 13 ün
cü Noterliğince düzenlenen satış vaadi ve inşaat sözleşmesi ifade etmektedir. Onlardan bazı 
pasajları da sizlere arz edeceğim. 

Birçok bölümünü daha önce de arz ettiğim bu sözleşmenin 2 nci maddesi, Sayın Ekinci'
nin, ormanını sattığını ve,bu satış işlemlerinde ve inşaatların yapılmasında Orman Teşkilatıyla 
ilgili işlerden sorumlu bulunduğunu göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar ifade ettiğim özel ormana ait, villalara, inşaatlara 
ait ve bunların alış ve satışlarına ait bilgi ve bedeller, resmiyette bulunan bedellerdir. Gerçekte 
bu rakamların ne kadar büyük olabileceğinin takdirini yine sizlere arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Beyoğlu 13 üncü Noterliğince satıcılar ve alıcılar tarafından dü
zenlenen satış vaadi ve inşaat sözleşmesinin 5 inci maddesi aynen şöyledir : "Bu sözleşmenin 
2-b maddesinde belirtilen, Orman Teşkilatında yapılması gereken işlemler yapılmayıp, kesin 
inşaat izni ve ruhsatların satıcılar tarafından alınamaması veya iptali halinde, alıcılar işbu mu
kaveleyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidirler. Feshi halinde satıcılara ödenen meblağ -yani 
Hasan Ekinci'ye ödenen meblağ bilafaiz alıcıya defaten iade edilecek, alıcılar ve satıcılara ve
rilen suretler derhal iade edilecektir" 

Değerli arkadaşlar, bununla ifade etmek istediğim şudur : Satıcı da Sayın Hasan Ekinci'-
dir; bu konularda meselenin halledilmesi ve izinlerin çıkarılmasını üstlenen de, Sayın Hasan 
Ekinci'dir. 

Değerli arkadaşlar, satış vaadi ve inşaat sözleşmesinden anlaşılacağı üzere, Sayın Hasan 
Ekinci, Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlıkla ilgili izinleri taahhüt etmiş ve villaların pazar
lığını da bu hususun üzerine oturtmuştur. 

Değerli arkadaşlar, burada, huzurlarınızda Sayın Bakandan sormak istiyorum : Gerek Ba
kanlıkta, gerekse Orman Genel Müdürlüğünde kimlerle ilişki kurdu? Yine, burada, yasaların 
dışında yapılmış bir işlem olup olmadığını açıklamasını istiyorum. 
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Biraz sonra gerek iktidar partilerinin sözcüleri ve gerekse Sayın Bakan, bu yapılan işlem
lerin bizim dönemimize ait olduğunu ifade ederek, bazı savunmalara girebilirler. Şayet böyle 
bir konu varsa, mevcut statü içerisinde getirsinler, onları da görüşelim. Ben hayatımın hesabı
nı, salisesine kadar vermeye hazırım. Sayın Bakandan arzu ederim ki, benim dokunulmazlı
ğım maksatlı evrakları bu kürsüye getirsin, onun bir kez daha burada suyunu sıkayım... 

Değerli arkadaşlar, bu gensoruya olumlu oy verirseniz, bir taşla iki kuş vurursunuz; varsa 
suçluları, hem geçen döneme ait yöneticileri yani bizleri, hem de Sayın Bakanı sorgulamış 
olursunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletekilleri; genel olarak konunun açıklamasını yaptıktan sonra, 
Sayın Bakanın tutarsız davranışlarını ve tutumlarını ifade etmek istiyorum. Sözlerimin başın
dan beri izah edegeldiğim üzere, bu özel ormanda yüzde 6 yapılanma izni doğru verilmiştir. 
Ancak, bu yapılanmanın, imar planlarına göre yapılması gereklidir ve önemli nokta da bura
da bulunmaktadır. Zira, yüzde 6 inşaat izni, sadece 1 452 villayı kapsamaktadır. Halbuki bu
rada 753 adet değişik amaçlı sosyal tesisler için de izin alınmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu satışın başından sonuna kadar her noktasında bulunan Sayın Ha
san Ekinci, pazarlığını, bu imar planlarına, inşaat izinlerine ve ruhsatlara göre yapmıştır. Do
layısıyla, ormanların korunmasından, devamlılığının sağlanmasından sorumlu Orman Mühen
disi, geçmişin ve bugünün Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci, evvela aldığı eğitiminin, sonra 
da bakan olmasının ve devlet sorumluluğunun gereğini yapmamış olup, ormanları daha ve
rimli hale getireceğine, koruyacağına ve devamlılığını sağlayacağına, çıkarlarını düşünerek, or
manları arsa gibi satmış, tahribine yol açan tarzda davranmış olduğu bütün vesikalarla kanıt
lanmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çıkar ortaklığı öyle güzel düzenlenmiş ki, ormanlar ne olursa ol
sun, "imar hizmetleri ve bunun gibi konular alıcılara ait olacak; Orman Bakanlığından alına
cak izin de satıcılara ait olacak" denilip, Sayın Hasan Ekinci pazarlığı oturtmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar yaptığım konuşmada, mevzuat içeri
sinde Sayın Hasan Ekinci'nin yaptığı suiistimallerin ve çıkarları doğrultusunda neleri yapabi
leceğinin kanıtını ortaya koydum. 

. Değerli arkadaşlar, burada, bunlardan daha önemli olaylar da bulunmaktadır. Sayın Ba
kan, öncelikle Saip Molla özel Ormanındaki bu hissesini nasıl sağladığının izahinı Yüce He
yetinize yapmak durumundadır, öncelikle, 1980 yılında, orman rejimi dışına çıkardığı bir va
kıa. Ondan sonrasını da izah etmek durumundadır. 

öyle, orman müşavirliği yaparak, müteahhitlik karnesi işleterek, bu mülkün satın alın
masının ne kadar zor olduğunu takdirlerinize arz ederim. 

Burada, Sayın Hasan Ekinci'yif yaptığı işlerin beyanını vermeye, Orman Bakanlığı göre
vinden ayrıldıktan sonra yaptığı bu işlerden dolayı ödediği vergileri açıklamaya davet ediyo
rum. Burada, Genel Kurulumuza doyurucu bilgi vermesini beklemekte olduğumu huzurları
nızda ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir milletvekili arkadaşımız, bir gazetemizin Karadeniz sayısında 
ve yine bir başka gazetemizde, Sayın Hasan Ekinci'yi» mal varlığını açıklamaya'davet etmiştir. 
Sayın Bakan bu taleplere ilgisiz kalmış, nihayet, ikinci defa Bakan olduktan sonra, gazeteler
de, mal varlığını açıklamıştır. Ancak, 1980 öncesi mal varlığıyla bugünkü mal varlığı arasında 
büyük bir farklılık görülmektedir. Sayın Bakan bu farklılığı burada bizlere açıklamak duru-, 
mundadır. 
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Mal beyanında sözünü ettiği ETA İnşaat Anonim Şirketi ya hiç faaliyet göstermemiş ya 
da faaliyet göstermişse, az göstermiştir. Bu konuda da bu şirketin verdiği vergiyi beyan etmesi
ni beklemekte olduğumuzu söylüyorum. 

Sayın Bakan eğer kendine güveniyorsa, 12 Eylül 1980'den milletvekili seçildiği 1987 yılına 
kadar yedi yıllık, özel sektör, serbest ticaret ve bunlar gibi ne iş yapmış ise hepsini ortaya koy
sun, ödediği vergileri açıklasın. Biz eminiz ki, bunlann tümü, bugünkü mal varlığının yüzde 
5'i bile etmez. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın Kuşadası'ndaki, paha biçilmez denize sıfır tripleks 
villası 32 dönüm arsa üzerinde bulunmaktadır. Bunu ben söylemiyorum, bunu gazeteler yaz
maktadır. Yine, gensoru konumuz olan Beykoz Saip Molla Ormanındaki, kendisinin bile izah 
edemediği hissesiyle beyaz sayfa açılmaz; açılsa açılsa kirli sayfalar açılır... 

Değerli arkadaşlar, burada Sayın Bakanın diğer servetlerinden bahsetmek istemiyorum. 
Zaten bir gazetemiz Sayın Bakanın zenginliğini teşhir etmiştir. Tahmin ediyorum ki, Sayın Ha
san Ekinci bunca servetini Artvin İlimizin Erildi Köyünden getirmiş olabilir!.. Değerli arka
daşlar, buna dair bütün vesikalar yanımdadır, zaman kaybetmemek için göstermek istemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir gazetemizin köşe yazan tarafından ilk defa Bey
koz Saip Molla Ormanı konusu ortaya çıkarıldığında, Sayın Bakan, 27 Temmuz 1993'te basına 
verdiği cevapta kamuoyunu yanıltmak istemiştir. Yine aynı gazetemizin bir başka sayısında, 
"Sayın Bakanın, orman ticareti yaptığı, ortağı olduğu özel orman*karşılığında villalar ve arazi 
aldığı ve bu işleri kendisinin ayarladığı, kamuoyna yalan söylediği anlaşılmıştır. 

Ülkenin ormanlarını kendi ticareti doğrultusunda kullanan ve yağma edilmesini sağlayan 
Hasan Ekinci, ormanlardan sorumlu olamaz" denilmektedir. "Bunun anlamı, kediye ciğer, 
kurda kuzu emanet etmektir" denilmektedir. "Ormanlar yağmalanıyor; bizzat bundan pay alan 
Orman Bakanı bu gidişe son veremez. Böyle bir kişiye ormanlarımız nasıl emanet edilir? Bıra
kınız ormanları bir yana, devlet yönetimi hasıl emanet edilir?" denilmektedir. Daha sonra, 
gazetelerde "Sayın Bakan doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Mezkûr arsanın değeri 80 milyar 
Türk Lirasıdır ve Orman Bakanı istifa etmelidir" tarzında yayınlar kerre kerre bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakandan bu soruların da cevabını beklemekte olduğumu 
huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, yine bir gazelimizin başyazısında "Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin, 
orman yağmalayan bir takımın Ortağı olduğu anlaşıldı; ama, ormanlarımıza halen bu Bakan 
bakıyor. Orman yağmalayan bir adamdan Orman Bakanı olamaz, istifa et" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, basında çıkan bu yazı ve haberlerin tamamı doğrudur. Heyhat! Sayın 
Bakan istifa etmemiş, kendisini aklayamamış; her gün, bir gazetede, bir kenarda faturayı kese
cek yer aramaktadır, "bir yere nasıl fatura keserim'Mn peşinde gezmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Saip Molla özel Ormanının yağmalanmasından do
layı bir gazetemizde çıkan haber üzerine, ilk kez, Orman Genel Müdürlüğü, bir muhakkik he
yete bu konuyu incelettiriyor. Bu heyet, her şeyin nizamî olduğuna karar veriyor. 

Bu karardan tatmin olmayan Orman Genel Müdürlüğü, bu konuyu, ikinci defa, iki mü
fettişe incelettiriyor. Bu müfettişler, bazı konularda görevlileri kusurlu ve suçlu buluyor. 

Orman Genel Müdürlüğü, inceleme raporunu Orman Bakanlığına gönderiyor. Konu bu 
aşamada iken basına sızdırılıyor. Bu haberler üzerine, biraz önce de arz ettiğim gibi, Sayın Ba
kan kendisini savunamıyor. 
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Sayın Bakan, Orman Genel Müdürlüğünce yapılan bu incelemeyi, kendisini koruyabil
mek amacıyla, önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına -dikkat buyurun değerli arka
daşlarım, Meclisimizin Başkanına- Sayın Başbakana ve sayın parti başkanlarına gönderiyor. 
Kendisini savunamayan Sayın Bakan, kamu görevlilerinin arkasına saklanarak kendisini koru
maya çalışıyor. Hatta ve hatta, kamu görevlileriyle birlikte -ben de hoşuna gidiyorum- benim 
de arkama saklanmak istiyor. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan bu konuyu örtbas edebilmek için üçüncü kez incelettiri
yor ve her şeyin yerli yerinde olduğunu, bu aksamaları düzeltmek için bazı mevzuat çalışmala
rının yapılacağını basına ve kamuoyuna açıklıyor. , 

Burada, Orman Bakanlığının ve Orman Genel Müdürlüğünün, 52 nci maddeye göre bir 
yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur. Sayın Bakan, lütfen teşkilatımızı kandırmayınız; 6831 sayı
lı Orman Kanunumuzun ek 5 inci maddesi de buna amirdir; 52 nci maddeye göre yönetmnelik 
çıkarma keyfiyetiniz ve yükümlülüğünüz yoktur. Burada aslolan hadise imar planıdır, tmar 
planlarının hangi makamlar tarafından yapılacağı da ilgili yasalarda belirlenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın kendisini akmalak için yaptırdığı üçüncü teftiş raporu 
yanımdadır. Sayın Bakan, halen kamuoyunu yanıltmak istemektedir. Detaya girmeyeceğim. Tah
kikat sonunda, OGM'ye yerdiği talimatın -çok uzun bir rapordur- sadece 2 nci maddesini siz
lere okuyacağım; burada eksiklerini kendileri ifade edeceklerdir: 

"Madde 2. — Yüzde 6 dışında bırakılan sosyal tesisler ve ticarî tesislerin ya hiç yaptırıl-
maması veya yüzde 6'lık TAKS'ın içine çekilmesi halinde müsaade edilmesi..." Yani, biz bunu 
yanlış yaptık, bundan sonra düzeltiyoruz demek istiyor. 

Değerli arkadaşlar, bu konu basına intikal etmeseydi, bu konu bu kürsüye gelmeseydi, Sa-
yın Bakan neler yapardı; bunun takdirini yine sizlere bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, özel ormanlara getirilen yapılanma izni, ormanların talan edilme
si, yağmalanması ve ormanların devamlılığı zedelenmesi için değildir. Sayın Bakan, burada, 
çıkarları doğrultusunda, ormanların yağmalanmasına ve tahribine neden olmuştur ve suç işle
miştir. Orman ticareti yapan bir insanın, ormanların korunmasını sağlayamayacağı da ortadadır. 

Burada hiçbir zaman servet düşmanlığı yapılmamıştır ve ilanihaye de yapılmayacaktır. Her
kesin malına, mülküne ve tasarruflarına, şahsım olarak da grup olarak da sonsuz saygımız vardır. 

Batı âleminde, bilhassa iskandinav ülkelerinde, özel orman sahibi kamu görevlileri, ba
kanlar, her kesitten, her standarttan insanlar vardır. Ancak, bu uygulama, oralarda, ormanla
rın devamlılığını zedelemez, bilhassa verimliğini sağlar, korunmasını ve işletilmesini sağlar. Hatta 
bu ormanların işletilmesi ve korunması için inşaat da yapılır; ancak, bizde olduğu gibi, hiçbir 
zaman özel ormanlar yağma edilmez, talan edilmez, tahrip edilmez. 

Değerli arkadaşlar, mesele sadece bunlarla bitmiyor ki, konunun biraz sonra daha da arz 
edeceğim hususları var. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar konunun genel takdimini yaptım. Ko
nuyu toparlayarak sözlerimi sürdürmek istiyorum. 

6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesi, 1987 yılında en son değiştirildiğinde, "özel 
ormanlarda inşaat yapmak, imar planlarına göre olacaktır" esasını getirmiş bulunmaktadır. 
Değerli arkadaşlar, bu kadar büyük bir dosyada detaylara girerek zihinlerinizi karıştırmak is
temiyorum. 
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öncelikle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan Beykoz Saip molla (Paf
ta : 1-2 , Parsel: 6) özel ormanında, imar planı -daha önce de arz ettiğim üzere- maksimum 
TAKS (taban alanı katsayısı), Orman Bakanlığınca verilen izin miktarı kadar kabul edilmiştir. 
Orman Bakanlığının verdiği izin de 137 476 metrekaredir, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanımızın verdiği TAKS alanı da 137 476 metrekaredir. Dolayısıyla, Sayın Bakan ve ortakları 

J 452 villa planlamışlar ve bu yere oturtmuşlardır. 
Değerli arkadaşlar, şimdi izninizle planı göstereceğim. 
Arkadaşlar, meselenin can alıcı noktasına gelmiş bulunmaktayız. İstanbul Büyükşehir Be

lediye Başkanlığınca onanan imar planımızın TAKS bölümünü okuyorum : 137 476 metreka
relik alana, (A) tipi, (B) tipi, (C) tipi olmak üzere 1 452 adet villa yerleştirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, mesele bununla bitmiyor ki... Aynı belediyemiz, aynı şirketimiz, pla
na bir dipnot koyuyor ve mesele böylece başlıyor. 

Değerli arkadaşlar, imar planına göre verilen inşaat izni, Orman Bakanlığınca verilen yüzde 
6'ya aynen eşittir; limitler kullanılmıştır. Bu imar planı ve hesap edilen TAKS'a göre, bu yere 
1 452 adet değişik tipte villa yerleştirilmiştir. Aynı imar planının dipnotuna göre -değerli arka
daşlar, buraya bilhassa dikkatinizi çekiyorum- "sosyal tesisler, kültürel tesisler, kentsel hizmet 
alanları, dinsel yapılar, sağlık yapıları, kapalı spor salonları, ticaret mahalleri TAKS'a dahil 
olmayıp, mimarî avan projelere göre tanzim edilecektir" denilmektedir. Nereye?.. Yüzde 6'nın 
dışına. 

Değerli milletvekilleri, burada, bu imar planına ve verilen TAKS'a göre yapılacak en kü
çük bir .konut alanı bulunmamaktadır. Ayrıca, ister ormancılık hizmetleri için, yapılmış olsun, 
isterse imar amaçlı olsun, burada yapılan, çok ciddî miktarda yollar vardır. Bir an, yapılan 
bu yolları, imar planı içinde veya dışında düşünseniz bile, bu yollar için de, tıpkı inşaatlar gibi 
-Sayın Bakan çok iyi bilir- yine Orman Bakanlığından izin almak gerekirdi. Heyhat, yapılan 
yolların tamamı izinsizdir ve yüzde 6'nın dışındadır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başından beri açıkladığım üzere, gerek imar planına göre 
gerekse fiilen yapılan yollara göre, Orman Bakanlığınca verilen iznin dışına çıkılmıştır. Bura
da, satış vaatleri, inşaat sözleşmeleri, hatta hatta ibranameler, bu imar planına ve buradaki 
fiilî duruma göre yapılmıştır; çıkarlar, menfaatlar, ormanların tahribi, talanı ve yağmalanması 
bu pazarlık üzerine kurulmuştur. Bu pazarlığın da mimarı kimdir tahmin edersiniz? Sayın Ekinci. 

Değerli milletvekilleri, burada, yine bu dosyayla ilgili çok önemli gördüğüm birkonuyu 
da açıklamak istiyorum : İstanbul Büyükşehir Belediyesince onanan bu imar planlarının, İmar 
Kanununun -yanımdadır kanun- 8 inci maddesi (b) fıkrasınca, Büyükşehir Belediye Kanunu
nun 6 ncı maddesi (a) fıkrasınca -her ne kadar Sayın Başkan "yetkimi kullandım" dese bile 
-6831 sayılı Orman Kanununun karşısına çıkamaz plan onama yetkisinin belediye meclislerine 
ait olduğu ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, geliniz, görünüz ki, bu imar planı, bu esaslara uygun değildir. Ona
nan bu imar planının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmediği -tekrar ediyo
rum, jstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmediği- onanmadıgı, hatta kayıtlarında 
bulunmadığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkililerince de ifade edilmek
tedir. Bu dosyada, imar planının kuralları içinde oluşup oluşmadığı konusu da, araştırmaya 
değer bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, bu hususu da ayrı bir bölüm olarak dikkatlerinize arz ediyorum; 
zira bu imar planı dipten tırnağa yanlıştır; sadece ve sadece, hiç etkisi ve fonksiyonu olmayan 
ve eksik imzalı danışma kurulu raporuna -o da yanımdadır- müstenit olarak hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci'ye ait orman, 
cari mevzuat içerisinde, özel orman statüsündedir. Orman Bakanlığınca verilen izin, mezkûr 
kanunun ilgili maddesince doğru olarak verilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Hasan Ekinci, evvela şirket hissesi olarak, daha sonra da yüzde 
li'lik tapuyla sahip olduğu bu ormanı beş arkadaşıyla birlikte, Beyoğlu 13. Noterliğince satış 
vaadi ve inşaat sözleşmesi yaparak, 1 milyar lira peşin alarak, beş arkadaşıyla eşit bölüşerek, 
villaları da bölüşerek anlaşmış. 

Bir an için, bu bölüştüğü, bu hesap ettiği 137 476 metrekarelik alana (C) tipi villa koydu
ğunu düşünelim... Bu sahaya (C) tipi villa, 718 adet yerleştirilebilir. Bunun yüzde 16'sı, 115 
adet yapar, Sayın Bakana da 23 adet villa düşer. 

Değerli arkadaşlar, sohbet, konuşma bunlarla da bitmiyor... Orman Bakanı Sayın Ekinci, 
Mart 1993 tarihinde Acarlar Şirketine bir ibraname veriyor. Sayın Bakan, kendi hissesine dü
şen arsasının inşaatını kendi yapmak üzere, Acarlar Şirketinden 100 milyon Türk Lirası ola
rak, Acarlar Şirketini ibraz ediyor. 

BAŞKAN — Sayın özer, size 4 dakika daha süre tanıyorum. 
Buyurun efendim. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Hasan Ekinci *nin hem taahhüt ettiği 

inşaat sözleşmesi hem de verdiği ibraname, yani kendi villalarını kendisinin yapacağına dair 
tüm evraklar bendedir; istenilen yerde, istenilen şekilde verebilirim. 

Henüz daha hiçbirşeye başlanılmamışken, Sayın Bakan, ilk defa beş arkadaşıyla birlikte 
bir sözleşme imzalıyor, izinler ye imar planı çıkmışken ve proje yapılmışken; ama, gelin görün 
İd, ikinci ibranameyi veriyor. Bu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Burada, sözlerimin taa başından beri izah edegeldiğim ve ispatladığım üzere, bu izne, bu 
imar planlarına ve bu TAKS'a göre, bu özel ormanda tek bir santimetrekare dahi inşaat yap
mak imkânı yoktur. Kaldı ki, Sayın Bakan verdiği ibranamede, "benim villam yoktur, kendi 
villalarımı kendim yapacağım" diyor. 

Doğru... Sayın Bakan, ormanların tahribine alışmış, yüzde 6'yı tahrip etmiş, bitirmiş; "bu
nun yüzde 100'ü bitse ne olacak, oraya da ben villalarımı yaparım" diyor. Bu ibranameden 
o anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakana tevcih etmek istediğim bazı sorularım vardır, cevap 
alırsam mutlu olurum: 

Bir bakan düşünün ki, 1980 yılında, bakanlık görevi esnasında orman sınırı dışına çıkart
tığı orman parçasına, bakanlığı bittikten sonra ortak oluyor!.. Ortak olmakla kalmayıp, villa 
karşığı müteahhite verirken Orman Bakanlığı ve imar ile ilgili her türlü işlemi bizzat kendisinin 
yapacağını taahhüt ediyor. 

Değerli arkadaşlar, bu yönde, İngiltere'de, Amerika'da araştırmalar yaptım. Oradaki sa
yın bakanlar, bakan olarak atandıktan veya bakanlıktan düştükten sonra, kendilerini, kamu 
ve devlet menfaatları ile şahsî menfaatları çelişmeyecek tarzda düzenlerler. Hatta hatta -bilhassa 
İngiltere'de bu yönde çok ciddî çalışmalar olup- bakanlıktan düştükten sonra bakanların beş 
yıl süreyle kendi konularıyla ilgili işlerle ilgilenemeyeceklerine dair hükümler getirilmektedir. 
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Şimdi, bu kürsüden, Sayın Hasan Ekinci'ye, net olarak cevap vermesini talep ettiğim so
rularımı soruyorum : 

• 1.* Saip Molla özel Ormanının devlet ormanı sınırları dışına çıkarılması işlemi, sizin ba
kanlığınız dümeninde mi yapıldı? Evrak bende var... 

2. Villa karşılığı müteahhitle yaptığınız anlaşmada, Orman Bakanlığıyla ilgili bütün iş
lemlerin tarafınızdan yapılacağı garantisini vermediniz mi? 

3. 1980 yılında, bakanlığınız döneminde, Saip Molla özel Ormanı için, bu orman devlet 
ormanı sınırları dışına çıkarıldıktan hemen sonra, Modaköy A.Ş.'ye ortak olmadınız mı? 

4. Ticaret yaptığınız dönemde, şahsınızın devlete ödediği vergi miktarı ne kadardır? 
5. Milletvekili seçildiğiniz 1977 yılındaki mal varlığınız ile, bugünkü mal varlığınızı ger

çek değerleriyle açıklayabilir misiniz? 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi toparlamak istiyorum, " ' , 
Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci, özel ormanını tahrip etmiş, talan etmiş yağmalatmış 

ve ormanların devamlılığını zedelemiştir; kamuoyunu, yanıltmış, yalan söylemiştir. 
Sayın Hasan Ekinci'ye ikinci kez Orman Bakanı olarak atanarak, -tıpkı gazetelerin dediği 

gibi- ciğer kediye, kuzu kurda emanet edilir misali ormanlar emanet edilmiştir. 
Bu zat, bırakınız kendi ormanının tahribini, devletin hiçbir katında yöneticilik görevi da

hi yapamazl 
Değerli milletvekilleri, bu kürsüden Sayın Bakana son kez bir çağrı yapmak istiyorum : 

Bu dosyayla ilgili veya herhangi bir dosyayla İlgili benim kusurum veya suçum var ise, benim 
dokunulmazlığımın kaldırılması için gerekli evrakı sevk etsin. Sevk etmezse, kendisini namert 
ilan ediyorum! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, geliniz, bir taşla iki kuş vuralım; gensoru önergemize olumlu oy 
vererek geçmişi de, yanı beni de sorgulayalım. ' 

Anavatan Partisi Grubu olarak bu gensoruya olumlu oy vereceğimizi ifade ediyor, sabır
larınızdan dolayı teşekkür ediyor; Yüce Fleyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Dalan, yazınızı aldım, gereğini düşüneceğim. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi dışında, diğer gruplardan şu ana kadar söz 

talep eden olmamıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; Muğla Milletvekili Sayın Nevşat Özer ve 39 arkadaşının, Sayın Orman Bakaninın 
bazı uygulamalarına ilişkin, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi üzerinde Grubumuzun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada, grubumun görüşlerini dile getirirken, Meclisimizin içinde bulunduğu, ülkemizin 
konumuna, koşullarına uymayan, toplumumuzun özlemlerini dile getirmeyen, hiç hak etme
diğimiz bu ortam için, gerçekten, içtenlikle üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Ülkemiz çok ciddî sorunlarla karşı karşıya... Ülkemiz, ekonomisinden yaşamın her kesiti
ne kadar ciddî sorunlarla karşı karşıya... Mutfakta yangın var; doğuda, güneydoğuda yangın var... 

BAŞKAN — Ama, önerge onlar için değil. 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Azerbaycan'da, Bosna'da yangın var ve ormanda 
yangın var Sayın Başkan! (CHP sıralarından alkışlar) 

Ülkemizde -özellikle 1980'li yıllarda- değişen ahlak anlayışı, ekonomiye bakış anlayışı, ma
alesef, toplumumuzun temel değerlerini kökünden değiştirdi ve birçok insanımız, yöneticimiz 
ve maalesef bakanımız, bilerek- bilmeyerek, kendilerini yanlışlıklar içinde buluyorlar. Bu ülke 
bunu hak etmiyor değerli arkadaşlarım. 

Şöyle bir değerlendirme yaptığımızda görüyoruz ki, ülkemizde yıllardır, en yıllardır, ser
vet birikimi, üç temel alanda oluşuyor. 

Bunlardan biri, şu veya bu şekilde, değişik yasadışı kaçakçılık yöntemiyle, hiçbirimizin be
nimsemediği yöntemlerle oluşan servet birikimidir. 

Diğeri, kamunun, yaptırdığı işlerde, ihalelerinde ve kredi dağıtım sürecinde, kamu kay
naklarının, kamu olanaklarının, şahıslar tarafından, çeşitli siyasî baskılar ve ilişkiler kullanı
larak bireysel amaçlar için kullanılması, yani kamu kesiminin tokatlanması yoluyla oluşan ser
vet birikimidir. 

Üçüncüsü ise, kent rantları yoluyla oluşan servet birikimidir. 
Bugün, burada tartışmakta olduğumuz konu, bir boyutuyla, bir anlamıyla, kent rantla-

rıyla ilgili. 
tnsanlar, yoğun kentleşme sürecinde, köşede bucakta nerede arsa kalmışsa, köşede bucak

ta nerede arazi varsa, köşede bucakta nerede toplumun malı olan orman varsa, oraları kemir
mek ve oralardan kent rantları oluşturabilmek için biryarış halinde... (CHP sıralarından alkış
lar) Ve maalesef, bir nebze, 24 Ocak ve 12 Eylül anlayışının getirdiği, ülkede kuralsızlık, eko
nomide kuralsızlık ve hukuk düzenine, hukuk devletine duyarsızlık, insanlarımızı birçok alan
da yanlış yapmaya özendiriyor, sevk ediyor. 

Şimdi ben, benden evvel konuşan Sayın ANAP Milletvekilinin üslubu içinde olmama özeni 
içinde olacağım; ama gerçekten olay çok ciddî ve olay, bizim gördüğümüze göre, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun gözlemine göre öyle, tek boyutlu da değil. Olayın ekseninde başrolde 
tabiatıyla, günümüzün Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci var. O konuda, benden evvel konu
şan ANAP'lı milletvekili.arkadaşım çok ayrıntılı bilgiler verdi; ama, olayda, 30 Mart 1987'den 

- itibaren görev yapmış ANAP'lı Orman Bakanları var (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 30 Mart 1987'den itibaren görev yapmış ANAP'lı Orman Genel Müdürleri var (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ve gene, 1987 döneminden itibaren, istanbul Anakent 
(Büyükşehir) Belediye Başkanlığı yapmış, Beykoz Belediye Başkanlığı yapmış değerli arkadaş
larımız var(!..) 

Hadise burada da noktalanmıyor... Maalesef, kardeş partimiz SHP'nin Beykoz Belediye 
Başkanı var ve halihazırdaki Anakent Belediye Başkanlığının duyarsızlığı var. 

Bu kadar açıklıkla belirtiyorum ve ayrıntılarda bunlara değineceğim. Yani, ülkede, siya
setteki kirlenmenin, toplumun her kesimine bir yozlaşma, bir kirlenme olarak yansıdığı günü
müzde, bu olay, maalesef sadece bir partiyi veya bir şahsı değil, birçok partiyi ve kurumları 
kucaklamış haldedir. 

Değerli arkadaşlarım, belki bu kişilerin birçoğu, bunları bilerek yapmadılar; belki bunla
rın birçoğu, içinde bulunduğumuz ve derhal onarılması gereken, Türkiye'nin giderek çürümekte 
olan devletyapısının yarattığı koşulların sonucu bu hatalar içine düştüler; ama, maalesef hata
lar çok boyutlu. 
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Değerli arkadaşlarım, öncelikle, ANAP'ın, 1980'li yıllarda Orman Kanununda -belki de 
bir anlamda iyi niyetle- yaptığı; ama yapıldığı günden bugüne sürekli olarak ormanlarımızın 
tahribatına neden olan, ormanlarımızın imara açılmasına olanak veren değişiklik, hataların, 
günahların çıkış noktası... 

Orman alanlarında taban alanı itibariyle, oturma alanı itibariyle, yatayda, orman alanı
nın yüzde 6'sının imara açılabilmesine olanak veren yasa değişikliği, 1980'li yılların, kuralsız, 
toplumun sadece bir bölümüne yönelik ekonomik kararların yoğunca alındığı bir dönemin bir 
simgesi, bir ayıbı... Sayın Ekinci'nin hatalar zincirinin başlangıcı da o yasayla başlıyor... 

Benden önce konuşan sayın konuşmacının da belirtmiş olmasına rağmen, kendi senaryo
mu tamamlamam için, ister istemez, bazı tekrarlarla çatıyı çatmak istiyorum. 

Evet, Sayın Ekinci, Bakanlığı bıraktıktan sonra, 1980 yılında, Beykoz'daki bu malum or
man bölgesinin devlet orman alanından özel orman niteliğine dönüştürülmesi için, bir orman 
yüksek mühendisi olarak özel çabasını ve'Çalışmasını ortaya koyuyor. Ardından, bu orman 
arazisinin sahipliğini üstlenen şirketin yani Modaköy AŞ.'nin altı yıl süreyle genel koordinatö
rü oluyor. 

Yine, söylenti odur ki -basın toplantısında kendi ifadesiyle de belirttiği şekilde- o hizmet
leri karşılığı olarak kendisine o orman arazisinden yüzde 11 pay veriliyor.. Bunu kim yapıyor? 
Bunu, orman eski Bakanı yapıyor, 1980 dönemi Orman Bakanı... (RP sıralarından "Adı ne?" 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sonra, 30 Mart 1987'de, Orman Yasasının 17 nci 

ve 52 nci maddeleri çerçevesinde, bu araziye, daha evvel, ANAP döneminde getirilen yasa de
ğişikliği kapsamında, taban oturma alanı olarak yüzde 6'yı aşmamak ve hiçbir ifraz yapma
mak kaydıyla inşaat yapma ön izni veriliyor. Hangi amaçla?.. Bir aileye bağ evi, sayfiye evi 
yahut da turizm amaçlı bir tesis yapma amacıyla bu izin veriliyor ve maksimum yüksekliği 
6,5 metre olmak kaydıyla. Yani, iki katlı, standart bir yapı. 

Sonra ne oluyor?.. 22 Mayısta, yani bu karardan iki ay sonra, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 52 nci maddesi değiştiriliyor ve 5 Haziran 1987'de Sayın Ekinci'nin ortağı olduğu şirket 
ve kişiler, bir müteahhitle, Sarıyer'de 1980'li yılların bir başka projesinin, uyum projesinin de 
tesadüfen sorumlu müteahhiti olan bir kişiyle bir sözleşme yapıyor. Sonra, 25 Haziran 1987'de, 
yani sözleşmeden 20 gün sonra, elimde mevcut olan satış vaadi sözleşmesi kapsamında, Sayın 
Hasan Ekinci ve dört arkadaşı (Kadri Üstertuna, Zeki Duşi, Faik Yeğenoğlu ve David Nahmi-
yas; yani bunlar Sayın Hasan Ekinci'nin ortakları) adına düzenlenen satış vaadi ve inşaat mu
kavelesiyle, 1 milyar, artı, 1 452 villanın yüzde 16'sı karşılığında bir anlaşma yapıyorlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ticaret yapıyorlar; niye kıskanıyorsunuz?! 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sonra, 27 Ekim 1987'de, yani dört ay sonra, bu 
arazinin 1/25 000 ölçekli çevre düzeni nâzım imar planı Beykoz Belediyesince onaylanıyor ve 
zamanın Anakent Belediye Başkanı da o dönemde sık sık kullandığı tadil yetkisini bu defa 
kullanmıyor; fakat, belediye meclisi oraya bir not düşüyor ve normal uygulamanın dışında, 
burada, genel imar planı yapılmadan mevzii imar planı yapılabileceği anlayışı, bu 1/25 000 
ölçekli çevre düzeni nâzım planına getiriliyor. 
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Ardından•, 26.11.1987'de, dönemin Orman Genel Müdürlüğünün müdürünün onayıyla, bu 
arazide 1/1 000 yerleşim planı onaylanıyor. B^yerleşim planında, plandan alınmış olan elim
deki kopyadan da göreceğiniz gibi, ön izinden farklı olarak, olmaması gereken, alıcılara, satı
cılara haksız menfaat sağlayabilecek maddeler yer alıyor. Bunlar, benden evvel konuşan sayın 
sözcü tarafından da dile getirildi; ancak, bu maddelerin, o dönemde, genel müdürlüğü zama
nında, tarafından onaylandığının burada altını çizmek istiyorum. Zaman almamak için belirt
meyeceğim, benden evvelki sayın sözcü bunları belirttiler. 

Fakat, şu açık : Bu getirilen düzenlemeyle, o ön izinde yasa kapsamında verilen çerçeve 
aşılmıştır artık ve 22.12.1987 tarihinde, yine aynı Orman Genel Müdürlüğü, belediyeden, bu 
konuda, tmar Kanunu ve istanbul Nazım imar Planı ilkelerine uygun olarak hazırlanacak imar 
planının onaylanmasını beklemeden, her nasılsa, buraya kesini izin veriyor. Kim yapıyor bunu? 
Dönemin Orman Genel Müdürlüğü -ve tabiatıyla Orman Bakanının onayıyla- yapıyor. 

Sonra devreye, dönemin istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı giriyor ve dört ay evvel Bey
koz Belediyesince onaylanan 1/1 000'lik yerleşme planının onayında kullanmadığı tadil yetki
sini kullanarak; bu defa, konuyu Anakent Belediye Meclisinden geçirmeden, teknisyenlere in
celetmeden, hatta Anakent Belediyesinin kayıtlarından geçirmeden -bir anlamda belgelerde tah
rifat yaparak- yerleşme planını ve 1/1 OOO'lük avan projesini Başkanlık onayıyla uygulamaya 
koyuyor. Bunu, dönemin Anakent Belediye Başkanı yapıyor. (CHP sıralarından alkışlar) Bu
rada, TAKS 3'e, kat 12,5 metreye iki ve üçüncü derece kentsel iş merkezlerinin yapımına yöne
lik olanak... Ve çok enteresan; istanbul'un Levent bölgesi gibi birinci dereceden iş alanı olan 
bölgelerde uygulanan TAKS -yani oturma alanı katsayısı- düzeyi olan minimum yüzde 35 kat
sayısına olanak tanınıyor; yüzde 6 değil, yüzde 35... inanılmaz bir olay!.. 

HALlL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Kim, kim?.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Kimin yaptığını, kimlerin beraber hareket ettiğini 

söyledi. Sayın Kurulumuz, zannederim, isim kullanmamaya özen gösterdiğim konuşmamda 
kimleri tanımladığını çok iyi algılamaktadır. 

Sonra, 21 Nisan 1988 tarihinde, Beykoz belediye Başkanı, altyapı harcını da tahsil etme
den, inşaat ruhsatlarını veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu arada inşaat yürüyor ve bir başka enteresan olay meydana 
geliyor : 20 Kasım 1990 tarihinde, orman bölge müdürü yanlışlığı görüyor -o arada bazı geliş
meler oluyor- imar planının tadîlatını istiyor; ancak, günün Orman Genel Müdürü -yani, 1990 
yılı sonunda Orman Genel Müdürü her kimse,'11 Nisan 1991 tarihinde de aynı şahıs- 561 sayılı 
yanıtla, o ana kadarki uygulamanın bir kazanılmış hak olduğunu, dolayısıyla geriye dönük 
birdüzenleme yapılamayacağını, bunun böyle gidebileceğini belirtiyor; her nasılsa, eski bir or
mancı olarak bunu içine sindirebiliyor ve ormanın kıyımına göz yumuyor. Bunu da anlamak
ta, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak zorluk çekmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, çok açıkça -biraz evvel, benden evvel konuşan sayın sözcünün de 
söylediği gibi- biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Sayın Orman Bakanının, haliha
zırda bulunduğu konum ve mevkiyle hiç bağdaşmayan bir tutum ve tavrı, geçmiş meslek yaşa
mı içinde, daha evvelki bakanlığtndansonra uygulamaya koyduğunu görmekteyiz ve bunu içi-
,mize sindiremiyoruz. (CHP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) 
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Bunu, bize, kredilerden sorumlu, bankalardan sorumlu bir kişinin, bir sayın bakanın, son
radan, kendine bağlı bankalardan biriyle, kendi özel iş ilişkileri çerçevesinde ihtiyaç duyduğu 
krediyi aldığı ve borç içinde bulunduğu o bankayla, çok büjrük ölçekteki o kredi borçlarını 
konsolide edebilmek, azaltabilmek için, masaya oturmasıyla hiç farklı bir olay olarak görmü
yoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuyu da, en az o konu kadar, Yüce Meclisçe, 
üzerinde durulması gereken -her nasılsa, Yüce Meclisimiz, diğer konunun, üstünde gereğince 
durmadı- en az onun kadar önemsenmesi gereken birkonu olarak görüyoruz. (CHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kim bu beyefendi? Zabıtlara girsin, gençlik 

okusun. Kimdir yani? Bilmece söylüyorsunuz beyefendi; olmadı... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim, bizim hiçbir çekingenliğimiz yok. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Olur mu böyle şey beyefendi; Cumhuriyet Par

lamentosunda olur mu böyle şey? 
BAŞKAN— İki dakikanız var... ; 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, söz hakkı vermek istemiyo
rum; kim alınıyorsa, çıkar konuşur. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, evet, gerçekten, Sayın Orman Bakanı, korumakla mükellef olduğu 
ormanların talanına yol açmak için, özel çıkarlarını korumak için, -benden evvel belirtildiği 
gibi- yapmış olduğu sözleşmenin- kendisine, zamanının parasıyla 100 milyon nakit artı, 41 bin 
metrekare ifrazlı arsa üzerinde pay hakkı veren, üzerinde 28 adet çok konforlu villa yapılabile
cek arsa hakkı veren sözleşmenin- Orman Bakanlığıyla ilgili işlerini takip etmekle kendini gö
revlendirmiştir. Sözleşmede bu açıkça yazmaktadır. Bir eski bakan, orman üzerinde kendine 
hak temin eden bir sözleşme imzalıyor; o sözleşme uyarınca, kesin iznin temin edilebilmesinin 
sorumluluğunu da üstüne alıyor, "ben bu işi takip edeceğim" diyor, "ben bir takipçi Bakanım" 
diyor. Bu olmaz sayın arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu, 28 Ağustos günü, 1/1 000 ölçekli 
yerleşim planlarının iptalini istemiştir. 

BAŞKAN — Son sözlerinizi rica edeyim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Burada, Beykoz Belediyesinin -günümüz Beykoz Belediyesinin-1987 yılında verilmiş bu
lunan yetkinin, iznin uzatılması için, gerekli inceleme yapmadan, mevcut olan bu yetkiyi uzat
masını ve Anakent Belediye Başkanlığının, kendi kayıtlarından geçmiş olmakla beraber, yıllar
dır uygulamada olan bu projeye karşı duyarlılık göstermemesini de, sosyal demo' :at ahlak an
layışımızla bağdaştıramıyoruz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; maalesef günümüzde toplum kirleniyor diyoruz; ama, kirlenmeyi, 
öncelikle kendi içimizde, bu Yüce Mecliste ele almak, kendimizi bu kirlilikten arındırmak zo
rundayız; yoksa, bu ülkede demokrasiyi koruyamayız. Hepimize, her partiden milletvekiline 
-iktidarda olsun muhalefette olsun- bu sorumluluk düşmektedir. Bu konuyu, lütfen, Yüce Mec
lisimizin Başkanına bırakmayalım. Yüce Meclisimizin Başkanı, iyi niyetle bizleri bir araya 
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getirme çabası içinde; ama lütfen bu konulara el koyalım; tSKt'ye de el koyalım, ÎLKSAN'a 
da el koyalım; tüm diğer yolsuzluklara ve bugün burada tartışmakta olduğumuz sorunlara, 
açıkyüreklilikle, şeffaflıkla el koyalım. Her kim suçluysa, lütfen, özel konumuna hiç ayrıcalık 
tanımadan gereğini yapalım. Bu toplum bizden bunu bekliyor, demokrasimiz bizden bunu 
bekliyor. 

Bu duygularla, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP, ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; ormanların tahrip edilmesine yol açtığı, bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak göre
vini kötüye kullandığı iddiasıyla Orman Bakanı Hasan Ekinci hakkında verilen gensoru açıl
masına ilişkin önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Refah Partisi Grubu adına, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, yüzlerce sorunla uğraşmaktadır. Bu ülkenin insanları can derdindedir, mal der
dindedir, aş ve iş derdindedir. Vatandaşlarımız gözleri ve gönülleri Ankara'da, 49 uncu ve 50 
nci Cumhuriyet Hükümetlerinden, 19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinden aylarca 
çare aramış, umut ışıltıları beklemiştir. Maalesef, 20 Kasım 1991 günü göreve başlayan Doğru 
Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu, umutları yok etmiştir. Birinci DYP-SHP 
Koalisyon Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Çiller, ikinci DYP-SHP 
Hükümeti göreve başlarken, önceki yanlışlıklarla, başarısızlıklarla dolu dönemini yok saya
rak, beyaz bir sayfa açarak işe başladığını ifade etmiştir; âdeta, kötü gidişatını itiraf etmiştir. 
ancak, ikinci,DYP-SHP Koalisyonu dördüncü ayını doldururken, her şeyin daha da kötüye 
gitmekte olduğu artık ortadadır. 699 uncu gününü yaşayan bu Koalisyon, artık bitmiştir, tü
kenmiştir; açıklanan 1994 yılı bütçesiyle de iflasını ilan etmiştir. , 

Vatandaş hangi çilesini düşüneceğini, hangi derdine yanacağını bilemez haldedir; hayat 
pahalılığı altında ezilmektedir, işsizlikten kıvranmaktadır; kendi derdiyle uğraşırken Bosna-
Hersek'te yaşanan katliam haberleriyle sarsılmakta; Azerbaycan'ın ısdırabıyla yanmaktayken, 
her gün yaşanan terör olaylarıyla can derdine düşmektedir. Çare mercii olarak gördüğü Hükü
metin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde ise, yolsuzluklar, vurgunlar ve talanlar 
vardır. 

Milletin yıllardır içinde bulunduğu dertlerini azdırmaya, onlara yenilerini eklemeye bu Hü
kümetin hakkı yoktur. Bitmiş tükenmiş bulunan bu Hükümetin, görevi bırakmaya, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bir erken seçimle yenilenmeye ihtiyacı vardır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, burada yine neyi konuşuyoruz ve konuşmak zorundayız : 
İflas eden ekonomiyi canlandırmayı değil, dış politikadaki yanlışlıkları değil, terörü kurutma
yı, can güvenliğini sağlamayı değil; bizatihi, burada, Hükümetin kendi varlık biçimini konu
şuyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara çare bulması gereken Hükümetin bizatihi ken
disi sorun olmuştur. Bu Hükümetin varlığı, sıkıntı kaynağı olmuşture. Artık bırakmalıdır ve 
millete gidilmelidir. 

— îfiS —. 
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Bir ülkede hükümet etmek, bölüşümden, kanunî veya gayri kanunî pay almak yarışına 
dönüşmüşse veya dönüştüğü yolundaki söylentiler kamuoyunun değişmez gündem maddele
rinden biri haline dönüşmüşse, o Hükümet bırakmalıdır, millete gidilmelidir; Mart 1994 se
çimlerinde milletin önüne iki sandığı birden koymalıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Hiçbir hükümetin, hükümet anlayışını erozyona uğratma hakkı yoktur; Türkiye'nin gele-
•>• ceğini karartmaya, vatandaşın umutlarını kırmaya yetkisi yoktur, iktidarı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bu sözleri, memleketini ve milletini seven, dertleriyle dertlenmeyi 
bir görev bilen arkadaşınız olarak söylüyorum; bu Mecliste bulunan bütün arkadaşlarımın da 
ayni duygular içerisinde olduğuna inanıyorum; iktidarıyla muhalefetiyle. DYP'Ii arkadaşları
mın da bu Hükümetten memnun olmadığını biliyorum. ŞHP'li arkadaşlarımın da bu Hükü
metten rahatsız olduğunu görüyorum. Bir yanlışı devam ettirmenin anlamı yok; zararın nere
sinden dönerseniz, o kârdır. 

Kamu bankalarına milyarlarca lira kredi borcu olan birisinin, bankaların bağlı olduğu bir 
bakanlığa getirilmesini hiç düşünebiliyor musunuz?!. Yine düşünebiliyor musunuz; orman alan
larında alışverişi olan kişinin Orman Bakanı oluşunu?!. (RP sıralarından alkışlar) 

Hükümetler, şaibelerden uzak olacak biçimde kurulur; şaibelere mesnet olacak şekilde 
değil, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış sorunların ortasında hassasiyetin daha 
fazla olması gerekmez mi? ( 

Evet, Orman Bakanı hakkında gensoru açılmasına ilişkin bir Önerge üzerinde görüşme 
yapıyoruz, ormanların tahrip edilmesine yol açtığı, bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak 
görevini kötüye kullandığı iddiasıyla... Belirttiğim hassasiyete riayet edilmiş olsaydı, gündemi
mizi bir başka konu işgal etmiş olmaz mıydı ve bu, ülkemiz için daha faydalı olmaz mıydı? 

Gensoru açılmasına ilişkin bu önergeyi ortaya çıkaran olayların gelişimine bakıyoruz; du
rum, baştan sona, belirttiğimiz noktayı teyit etmektedir. 

önce, Orman Bakanının orman yağmasına ilişkin haberler ortaya çıkıyor. Orman Bakanı 
Hasan Ekinci'nin, Beykoz'a bağlı Çavuşbaşı Köyünde 229 hektarlık Saip Molla özel Ormanı
nın yüzde 11 hissesine sahip olduğu, bu ormanın -yasalara aykırı olarak- yüzde 35'inde inşaat 
bulunduğu, villalar yapıldığı, basında yer alıyor. 

Bunun üzerine, Sayın Bakan bir basın toplantısı yapıyor; yüzde 11 hissesine sahip olduğu 
iddia edilen Beykoz sırtlarındaki özel ormanda sadece 800 metrekarelik arsası bulunduğunu, 
villası bulunmadığını iddia ediyor; bu orman alanındaki yapılaşmanın, hukuken yüzde 6 ol
ması gerekirken, yasalara aykırı bir biçimde yüzde 30'lara ulaştığını da itiraf ediyor. Ayrıca, 
1981 yılından, milletvekili seçildiği 1987 yılına kadar, Saip Molla özel Ormanını elinde tutan 
Modaköy Anonim Şirketinin genel koordinatörlüğünü yaptığını belirtiyor. Bu ormanı, aslında 
çalılık olarak nitelendiriyor. 

Daha sonra, Sayın Bakanın açıklamalarında yanlışlıklar olduğu, yeni bilgilerle birlikte ortaya 
konuluyor. Tapu kayıtlarına göre, Bakan Ekinci'nin, Beykoz Çavuşbaşı Köyündeki 2 milyon 
300 bin metrekarelik özel ormanda bulunan yüzde U'lik hissesini, 1987 yılında 100 milyon lira 
nakit ve 28 villa karşılığında sattığı; ancak, arsayı alan Acarlar İnşaat Anonim Şirketinin, villaları 
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yapma karşılığında, 41 602 metrekare arsayı Hasan E kinci'ye verdiği; ormanlık alana 1 452 
villa yapan şirketin villa sahipleri listesinde Ekinci'nin adının da yer aldığı; Müteahhit İsmet 
Acar'ın, 1987 yılında ormanlık alanı satın almak için ortaklara 1 milyar lira para ile yüzde 
16 oranında villa verdiği; Ekinci'nin de, bu para ve villalardan payına düşeni aldığı; 1 4S2 villa 
inşaatını sürdüren şirketin bunlardan 600'ünün kaba inşaatını tamamladığı iler isürülür. Böy
lece, Sayın Bakanın, özel ormandaki yüzde 11 hissesini, 1987 yılında, 100 milyon lira nakit 
ve 41 602 metrekare -villa ruhsatlı- arsa karşılığı sattığı; Bakan Ekinci'nin 28 villa için inşaat 
ruhsatı bulunduğu ortaya çıkar. 

özetle: Sayın Bakan, 800 metrekare arsası bulunduğunu söylerken, Beykoz Tapu Müdür
lüğünün 21 inci sayfa, 1-2 pafta, 6 nolu parsel kayıtlarına göre, 41 602 metrekare arsasının bu 
bölgede bulunduğu ortaya çıkar. Tapu kayıtlarının ortaya çıkması üzerine, Sayın Bakan, tekrar 
bir basın toplantısı yaparak, 41 602 metrekare arsanın sahibi olduğunu itiraf eder. Daha sonra 
da, bir süre, Orman Bakanının, mal beyanının doğru olup olmadığı; gayrimenkul zengini ol
duğu; Hükümet, Orman Bakanlığı bünyesindeki ORÜS'ü özelleştirme kapsamına alırken, 2'si 
kendi seçim bölgesine olmak üzere 3 tane ORÜS fabrikasını açmaya çalışması; orman yağma
sını inceleyen müfettiş raporlarını basına sızdıranlar hakkında yaptığı araştırmalar, basında 
tartışılmaya başlanır. 

Sayın Bakan bu kürsüden iddialara cevap verecektir; ancak, buraya kadar, ben kendi ko
nuşmam içerisinde, daha önce kendisini savunma biçimini de ketmetmeden, olayları naklet
meye çalıştım. Aslında fazla yorum yapmaya gerek yok. Yalnızca olayların akışı bile, kendisi
nin istifa etmesini gerektirecek şaibeler bulunduğunu açıkça göstermektedir. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Eğer bu tavrı gösterselerdi, hem Hükümeti rahatlatırlar hem Grubunu teskin etmiş olur- ' 
lar hem de gündemimizi bir başka ülke meselesine ayırmamıza imkân sağlamış olurlardı; ama, 
bu imkân şu aha kadar sağlanamadığına göre, bazı noktalar üzerinde durmamız gerekiyor. 

Üzerinde duracağım birinci nokta şudur: Sayın Bakan, gerçek dışı beyanlarda bulunmak 
suretiyle, kamuoyunu, milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve denetim birimlerini yanıltma 
yolunu seçmiştir. Konuyla ilgili olarak yaptığı ilk basın toplantısında, orman bölgesindeki his
sesini 800 metrekare arsa karşılığında sattığını söylemiştir; halbuki, 4 Mart 1993 tarih, 737 yev
miye numarasıyla, toplam 41 602 metrekare, villa ruhsatlı arsası bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
Sayın Bakan, 800 metrekare ile 41 bin metrekareyi birbirine karıştırmamıştır muhakkak!.. 80 
milyar lira değerinde olduğu belirtilen arsanın değeri ve metrekare ölçülerinin, bir sıfır fazla
sıyla birbirine karıştırılmadığı da ortadadır!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Yüzde 6 inşaat izni ve yüzde 2-3 yapılaşmaya göre indirim yaptığını belirtmesi ise, doğru
dan doğruya bir aldatmacadan ibarettir, öyle olmasaydı, bunu ilk açıklamasında vurgulardı; 
aksine, gizlemeye çalışmazdı. 

Yolsuzluk iddiaları gibi ciddî bir konuda, dünyanın neresinde olursa olsun, bir bakanın 
yanıltıcı beyanlarda bulunması, üstelik bu yanıltıcı beyanların kendi ifadeleriyle kesinlik ka
zanması, onun istifasını gerektirir veya görevden alınmasını gerektirir. Bunu kendisi yapma
mıştır; o halde, Meclis yapmalıdır. (RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu durum, Sayın Bakanın mal beyanını da şüpheli hale getirmiştir, öncelikle, Sayın Ba
kan mal beyanını ne zaman verdi? tik kez milletvekili seçildiği 1977 yılına ait mal beyanı var 
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mıdır? tlcinci kez seçildiği 1987'de mal beyanında bulunmuş mudur? Bunu, bu kürsüden açık
lamasını bekliyoruz. Mal beyanı yasal bir zorunluluktur; mal beyanında bulunmamışsa, ka
nunlara muhalefeti vardır ve istifasını gerektirecek bir durum söz konusudur. 

Ayrıca, Bakan olduktan sonra basında çıkan mal beyanının gerçek rakamları yansıtmadı
ğı ile ilgili iddiaları cevaplandırmak durumundadır. 

Yine, Bakan olduktan sonra basında yer alan mal beyanında, eş ve çocuklarının üstüne 
kayıtlı mal varlığı açıklanmamıştır; kendi mal varlığını basına intikal ettirirken, aynı şeyi, ni
çin, eş ve çocukları için yapmamıştır? 

Bir başka nokta: 1980 öncesi milletvekilliği ve Orman Bakanlığı, 1980-1987 arasında tica
ret yaptığı bilinen Sayın Bakan, servet artışını açıklamalıdır. 1980-1987 arasında ticaret yaptığı * 
dönemlerde ödediği Gelir Vergisi miktarı, ne kazandığının da ölçüsüdür. Umarım, ödediği ver
giler, servet artışı gibi göz doldurur!.. 

Üzerinde durulması gereken ikinci nokta şudur : Sayın Bakanın, kendisi orman ticareti 
yapmıştır. Beykoz Çavuşköyü mevkiindeki özel ormandan arsa almış, nakit ve villa ruhsatlı 
arsa karşılığı olarak satmıştır. Türkiye'de bir orman yağması vardır, özellikle de istanbul or
manları tahrip ediliyor, inşaatlar dikiliyor, yasal sınırlar aşılıyor. Orman bölgelerinde binlerce 
dönüm arsası bulunan ve bu arsadan, yasal sınırları aşarak kullananlara satışlar yapan bir Ba
kan, orman yağmasıyla mücadele edemez; bu kişiye, ormanları korumakla görevli bir bakan
lık da teslim edilemez. 

Ayrıca, Sayın Hasan Ekinci, 1979 yılında da Orman Bakanı olmuştur. Daha önce Orman 
Bakanlığı yapmış bir kişi, sonradan orman ticareti yapamaz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Tatlı gelmiştir, tatlı!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) —• Üzerinde durmak istediğim üçüncü nokta şudur : 

Yasalara göre, özel orman alanının ancak yüzde 6'lık bölümünde inşaat yapılabilir; üstelik, 
6,5 metre yüksekliği geçmemek şartıyla, bir ailenin oturabileceği bağ evi ve sayfiye evi yapılabilir. 

Sayln Bakanın hissesi bulunan Beykoz sırtlarındaki özel orman alanında yapılaşma yüzde 
6'lık sınırı geçmiş ve yüzde 30'lara ulaşmıştır; bağ ve sayfiye evi özelliği aşılmış, bahsi geçen 
1 452 villalık inşaatlar, 4 katlı̂  6 yatak odalı, 3 banyolu, 3 salonlu, 3 mutfaklı saraylar özelliği 
almıştır; 6,5 metrelik yükseklik sınırı 10,5 metreye ulaşmıştır. 

Sayın Bakan, bu ormanın böylesine yağmalanmasında, o ormanın parsellenmesinde ve 
imar planına açılmasında, koordinatör olarak görev yapmıştır. Bunun da ötesinde, Beyoğlu 
13 üncü Noterliğinde düzenlenen ve Hasan Ekinci'nin satış vaadinde bulunan taraf olarak kay
dedildiği satış vaadi mukavelesinin 2/B maddesi aynen şöyledir : "1/1000 ölçekli ağaç rölövesi 
de ağaç çap listesinin hazırlattırılarak ilgili orman bölge müdürlüğüne onaylatılması ve Or
man Genel Müdürlüğünden inşaatların yapılması için kesin izin alınması, satıcılara aittir." Sa
tıcı olan Sayın Hasan Ekinci, Orman Genel Müdürlüğündeki işlemlerin yapılmasını da taah
hüt etmektedir! 

Ayrıca, madde devam ediyor ve kısaca, "ilgili belediyelerce yapılacak işlemlerin sorumlu
luğu alıcılara, orman teşkilatıyla ilgili işlemlerin sorumluluğu satıcılara aittir" deniliyor. 

Böylesine, devlet imkânlarını özel menfaatlar için kullanmak, gerçekten üzülünecek bir 
noktadır. Yani, bu mukavelenamede "orman tahribatıyla ilgili işlemlerin sorumluluğu, satıcı 
ve elan Orman Bakanı olan Hasan Ekinciye aittir" deniliyor. 
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Bu konu etrafında DYP, SHP ve ANAP arasında karışık bazı ilişkilerden de söz etmeden 
geçemeyeceğim, özel orman alanlarına yapılaşma izni Orman Bakanlığı tarafından verilirken, 
imar planı da belediyece onaylanmaktadır. 

Hasan Ekinci'nin özel ormanına imar planı izninin eski ANAP Büyükşehir Belediye Baş
kanı Bedrettin Dalan tarafından onaylandığı anlaşılmaktadır. Hem de, belediye meclisi tara
fından alınan kararları, yasaları çiğneyerek tek başına, yetkisini aşarak, meclise onaylatmaya
rak yapmıştır bunu. (RP sıralarından alkışlar) 

İlginçtir, SHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, orman yağması konusun
da Bedrettin Dalan'ı suçlayan açıklamalar yaptı; İSKİ konusunda sürekli Sözen'e yüklenen Sayın 
Bedrettin Dalan bu konuda genellikle konuşmamayı tercih ediyor. 

özel ormanlarda yüzde 6'ya kadar yapılaşma izni veren yasal düzenleme de ANAP döne
minde 1986 yılında çıkarılarak, orman yağmasına zemin hazırlanmıştır. Bu noktanın da önemli 
olduğu görüşündeyim. 

/ 
Ayrıca, istanbul Orman Müdürlüğünün 20 Kasım 1990 tarih ve 18034 sayılı yazısıyla, in

şaatların genel sahaya oranının yüzde 32'ye varması sebebiyle izin "o!ur"unun ve imar planı
nın tadiline ilişkin yazısına 11 Nisan 1991 tarih ve 561 sayı ile genel müdürlük, olayı, kazanıl
mış hak olarak yorumlayan yazı gönderiyor; yani, orman yağmasına izin çıkarıyor. Nereden 
çıkıyor bu izin?.. Orman Genel Müdürlüğünden. Genel Müdür de kim?.. Genel Müdür, Sayın 
Nevşat özer; yani, bu gensoru önergesinin sahibi, Anavatan Partisi Milletvekili Nevşât Özer. 

Sayın Hasan Ekinci'nin ilişkili olduğu ormanda, yine bu gensoruda imzası bulunan bir 
başka ANAP milletvekilinin ye villası bulunduğu yolundaki gazete haberlerine "benimki bin 
metre ileridedir" diye verilen cevabı da tatmin edici bulmadığımı burada ifade etmek istiyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) Hele hele, Orman Bakanı, DYP'li Hasan Ekinci'nin vaktiyle 
Modaköy Anonim Şirketinin Genel Koordinatörü olarak Saip Molla Ormanının imar planının 
onayını alırken, Anavatan Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'la nasıl bir ilişki 
kurmuş olduğunu anlamak da biraz zor "görünüyor. 

Ayni orman alanıyla ilgili yapılaşma izninin de Anavatan Partisi döneminde Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığından alındığına şaşmamak gerekiyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlamaya gayret edin. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Dolayısıyla, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi

nin içinde olduğu karmaşık bir olay karşımıza çıkıyor. Yani, şunu demek istiyorum özet ola
rak : Bu gensoru, yalnızca DYP'li bir bakanı değil, aynı zamanda ANAP'ı da hesaba çekmek
tedir. (RP sıralarından alkışlar) 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Kabul edin de görüşelim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Sahi, ben şunu anlayamadım; Anavatanlı arkadaş

larım, siz bu önergeyi hangi cesaretle verdiniz? Müsade ederseniz sorabilir miyim?.. Sizin, as
lında, meydanlarda yolsuzluklardan hesap sorma nutuklarınızı oldum olası da bir türlü anla
yamadığımı burada belirtmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu neye benziyor biliyor musunuz?.. Aynen, SHP'nin, aynen DYP'nin, 20 Ekim 1991 Se
çimleri öncesinde atmış olduğu yolsuzluklardan hesap sorma nutuklarına benziyor. Hani, sonra 
da, ilk düşen bakanları, yolsuzluk iddialarına dayanamayıp bırakıp gitmişti. Aynı vaziyet tekrar 
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yaşanıyor. "Hafıza-i beşer nisyan ile malûldür" derler ya, aslında ben, Anavatanlı arkadaşla
ra tavsiye edeyim, bu mısraya fazla güvenmesinler; millet sizi hiç unutmayacaktır. 

önergenin lehine oy vereceğimizi belirtir, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dalan, müracaatınıza gerek yoktur; size, Sayın Bakandan önce söz vereceğim. 
Sayın Cemal Şahin, söz sırası sîzde; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım; gensoru önergesi sebebiyle Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Parlamentomuzu saygı ve sevgilerimle selamlıyorum., 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi sebebiyle muhalefet kanadını oluşturan üç parti
mizin sözcülerini izlediniz, şimdi bizi izleyeceksiniz, bizden sonra da Doğru Yol Partisi Grubu 
sözcüsünü izleyeceksiniz, ondan sonra da vicdanî kanaatinizi elbette vereceksiniz. 

Ben, bu gensoru önergesiyle ilgili devletin resmî kayıtlarına dayalı olarak birtakım çalış
malar yapmıştım, aslında o çalışmaları bilginize sunacaktım ve meseleyi böylece kendi açım
dan tamamlamış olacaktım; ancak ne yazık ki, burada değerli sözcüleri dinledikten sonra, ne 
benim konuşmama gerek kaldı ne de o konuşmayla ilgili detaylı bir değerlendirme yapmama 
gerek kaldı diye düşünüyorum. Çünkü, öncelikle, çok dikkatimi çekti, önergeyi hazırlayan ar
kadaşımızın konuşmasını dikkatle incelersek, her şey onun içinden çıkıyor. Burada mesele çok 
enteresandır; suçladıkları kişinin, yolsuzluk iddia edildiği dönemde uzaktan yakından bir ilgi
si yok. Yani, öyle enteresan bir manzara çıkıyor ki, sanki bir görünmez el; eski bakan, birileri
ne, o zamanın iktidarına, o zamanın genel müdürlerine, o dönemin, belirtilen tarihte değişen 
üç bakana emrediyor ve bunlar da şimdiki Sayın Bakan Hasan Ekinci'nin emir ve talimatlarını 
-tabiî o zaman bakan değil, tam tersine, siyasî yasaklı- yerine getiren sanki birer devlet memu
ru ya da kul. 

Böyle bir mantık olur mu arkadaşlar? Çok ayıp. Burada konuştuklarınızla, gerçek tama
men birbirinden farklı. 

tşin bir diğer boyutu da var. Refah Partisinin değerli sözcüsü, burada tarihlerle, numara
larla, dönemlerle isim isim belirttiler; ama ne yazık ki, bir diğer partimizin sayın sözcüsü, san
ki, "siz benim gözüme bakın, benim ne demek istediğimi siz anlarsınız" misali, böyle çok ki
barca kendi açısından anlattı. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Anlamadın! 
CEMAL ŞAHİN (Devam) — Efendim, ne demek istediğimi bunlar anlıyorlar. Benim ka

nıma göre, önce, ne demek istediğinizi kendiniz bile anlamış değilsiniz. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Anladık anladık. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Niye anlamış değilsiniz? Sebep şu : Bir defa, bir olayı tah

lil ederken, olayın realitesiyle, dosyada mevcut, devletin resmî kayıtlarına geçmiş bilgi ve bel
geleri birbirinden ayırt etmek lazım. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Uyanın, uyanın! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — O zaman, o da bizim partimizdeydi 26 Mart 1989 seçimle

rinden sonra, biliyorsunuz, belediyeler el değiştirdi. Burada söz konusu Beykoz B.elediyesin-
den̂  o tarihten sonra bunlar tasdik edilmiş, onanmış ya da katılmış gibi bir ifade de çıkıyor, böyle 

— 270 — 



T.B.M.M. B : 17 19 . 10 . 1993 O : 1 

bir yorum da çıkabiliyor. Ben açık ve net söylüyorum; 26 Mart 1989 tarihinden sonra belediye 
idaresi el değiştirmiştir; ama burada konuşulan hiçbir konunun, hiçbir bilginin, hiçbir belge
nin ya da iddia edilen yolsuzlukla uzaktan yakından bu dönem belediyemizin hiçbir ilgisi yok
tur. (CHP sıralarından "var" sesleri) Varsa, çıkar söylersiniz. Siz "var" diyorsunuz, ben de 
"yok" diyorum. Tarih söylediniz, o söylediğiniz tarihlerden hiçbir tanesi bizim dönemimiz içi
ne gelmiyor; beraber tahlil edelim. 

ALGAN HACALOĞLLT (İstanbul) — 21 Mart 1993 'te Beykoz Belediyesi ruhsatı temlik etti. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ben sizi sabırla dinledim; dinlemenin bir sabır işi olduğu

nu lütfen öğrenelim. •* -
Mesele nedir arkadaşlarım?., önerge sahibinin ifadesinden anlıyoruz, tabiî öyle, zaten biz 

de öyle diyoruz, aksini iddia etmiyoruz; Türkiye'de özel mülkiyette bulunan ormanlarla ilgili 
herhangi bir yapılaşma söz konusu değilken, her ne hikmetse, 1986 yılında 3302 sayılı Kanunla 
gündeme gelmiş. Tarih belli; kimin dönemi? Kendi döneminiz. Benim fazla bir şey söylememe 
gerek var mı? Yok. 

3302 sayılı Kanunla istenilen maksat hâsıl olmamış, yeniden 6831 sayılı Kanunun Bazı Mad
delerini Değiştiren \asa Teklifi hazırlanmış; bu yasa teklifi de 3373 sayılı ve tarihi de22.5.1987'dir. 
Dikkatinizi bir noktaya çekmek için bunları söylüyorum. Sözkonusu bu yasaların kanunlaştığı 
dönemlerde, bugün itham edilen Sayın Bakan yasaklıdır; yani siyasî haklarını kullanmaktan 
mahrumdur. Düşünebiliyor musunuz, siyasî yasaklı olan bir insan, iddia edildiği gibi, o döne
min iktidarına karşı savaş açmış ya da bir başka partinin bünyesi içerisinde yer almış bir insan, 
sanki emretmiş, o emir de yerine getirilmiş ve bu yasalar da çıkmış!.. Böyle bir mantık olur 
mu arkadaşlar?!. 

O zamanın hükümetleri -kanunun gerekçesinde var- gerek görmüşler, bu yasaları çıkar
mışlar. Kanunu ve Meclisteki görüşme tutanaklarını inceledim. O zamanın siyasî partilerine 
mensup -ki ben Parlamentoda değildim, partim de veto edilmiş ve siyasete sokulmamıştı- mil
letvekillerinin, gerçekten bu getirilen yasayla ilgili menfi görüşleri yok. Bu doğru; ama bir doğru 
daha var ki, şimdi iddia edilen bu senaryonun temelleri 1986-1987'lerde atılıyor. Eğer bir se
naryo ise, beni bağışlamanızı diliyorum, bir yanlışsa, bunun temelleri 1986-1987'lerde atılıyor. 
Niye?.. Niyesi var mı?.. Sizin iddialarınıza göre, bu ormanların talanı, ya da başka bir ifadeyle, 
ormanların tahribi, bu yasaya göre yapılıyor, 3373 sayılı Kanunun 17 ve 52 nci maddelerine 
göre yapılaşmaya izin veriliyor. Oranı ne olursa olsun, önemli değil; yüzde 6'dır. Ö, sübjektif
tir; yüzde 6 olurdu, yüzde 3 olurdu, yüzde 10 olurdu... Mesele bu değil, mesele bu oran ise, 
yüzde 6 talanı öngören yasa sizin zamanınızda yasalaşmıştır. 

Dahası var, onu da ifade edeceğim. Bana sorarsanız, önemli olan bu değil, önemli olan 
şu : Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bir yasa çıkarmış; bu yasa, özel mülkiyet de -sadece 
özel mülkiyet de konu değil- devlet mülkiyetinde de olsa, özelde de olsa, özel orman alanları
nın ve genel orman alanlarının yüzde 6'sına kadar yapılaşmaya izin veriyor. Mesele budur. 

Şimdi deniliyor ki, yasa, her ne kadar yüzde 6 yapılaşmayı öngörüyor, izin veriyor; ama 
sonradan çevrilen bazı dolaplarla, karanlık ellerle yasanın maksadı aşılmış, yüzde 6 yüzde 30 
olmuş... 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Yüzde 30... 
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) —... Yüzde 30 da değil, biraz sonra ifade edeceğim, o yüzde 
30 değil. Önce, o oranı yanlış biliyorsunuz ve raporları okumamışsınız. Eğer şu mevcut plan 
tamı tamına uygulanmışsa -ki uygulanmamış, o ayrı bir konu- orman alanlarının yüzde 68'î 
talan ediliyor. Hangi yüzde,30'u?.. Raporu okumamışsınız. Yüzde 30 değil, yüzde 30, mevcut 
pozisyonda işlem gören alanda tahribattır; ama bu planın tamamı uygulanmış olsaydı, yüzde 
68'i talan edilmiş olacaktı. 

Bununla neyi arz etmek istiyorum? Demek ki, maksadı ve manası ne olursa olsun, yasa 
çıkarmak yetmiyor, o yasanın pratikte uygulanıp uygulanmadığı, yasal sınırlarının aşılıp aşıl
madığı da bir o kadar daha önem arz ediyor, bu mesele çıkıyor meydana. 

Mesele nedir arkadaşlarım?.. Mesele, kamuoyuna öyle sunuluyor ki, bu orman olayını sa
de vatandaştan kime sorarsanız sorunuz, sanki devlet ormanları tahrip ediliyormuş gibi göste
riliyor. 

Arkadaşlarım, önce doğruları konuşalım da, takdiri yine kamuoyu yapsın, o ayrı iş; ama 
biz doğruları konuşmak zorundayız. Eğer biz kamuoyunu saptıracak, kamuoyunu yanlış yön
lere çekecek, kamuoyunu mevcut hükümete, devletine ve milletine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine saygınlığını ve güvenini yitirmesine neden olacak eylemler içinde bulunursak, bundan 
herkes zarar görür. Olanı konuşalım, ama doğru konuşalım. 

Şimdi mesele nedir? Mesele, özel mülkiyete konu olan bir orman alanında çıkarılan bir 
yasaya uygun olarak yapılaşma yapılıp yapılmadığı sorunudur. Mesele bu kadar basit; ama* 
mesele böyle sunulmuyor... Sanki özel mülkiyet diye bir olay yok, tamamı devlet ormanı, ağaç
larla süslü, ağaçlar tahrip edilmiş; böyle bir manzara çıkıyor meydana ya da öyle sunulmak 
isteniyor. 

, Bunun böyle olmadığını söylemek istiyorum. Bu ihtilaf konusu alanın ya da gensoruya 
konu olan alanın, mülkiyet itibariyle -buranın altını çiziyorum- uzaktan yakından, devletle bir 
ilişkisi söz konusu değildir, ikincisi, çalılıklardan oluşan bir yeşil alandır. Planı da inceledim; 
tam tersine, burası çalılıktan ibaret bir alan olduğu için, plan belli alanda ağaçlandırılmasını 
öngörüyor. Gerçi, yapılmış bir ağaçlandırma çalışması söz konusu değil; ama, o plan içerisin
de bir ağaçlandırma alanı da var; çünkü, orada ağaç yok; yeşil alan, çalılık burası. 

Şimdi, bununla şunu demek istiyorum : Bir taraftan "tapuyu deldirmeyiz, biz liberaliz, 
mülkiyet kutsal haktır" diyeceksiniz, işinize geldiği zaman böyle diyeceksiniz; öbür taraftan 
da, işinize gelmediği zaman, kutsal hak olarak kabul ettiğiniz özel mülkiyeti inkâr edeceksiniz!.. 

Bu, dört dörtlük bir çelişkidir, bu, bir çifte standarttır, önce bilelim; siz özel mülkiyetten 
yana mısınız, yoksa mülkiyet düşmanı mısınız?.. Onu bir kabul edelim... Burası ucuz*değil öyle! 

1945'lerde, devletin bir yasasına göre -6831 sayılı Kanuna göre- burası devletleştirilmiş. 
Vatandaşın hakkıdır, vatandaş yasalardan doğan hakkını kullanmış, Danıştaya gitmiş, yargı 
yoluna başvurmuş, üç yıl süren bir yargılama sonunda, o zamanın hükümetlerinin bu işlemle
rinin yanlış olduğuna karar verilmiş. Hâkimi gitmiş, bilirkişiler dinlenmiş, tapu uygulanmış, 
keşif yapılmış; Danıştay tdare mahkememiz, üç yıl sonra bir karar vermiş -bu karar 1948'de 
çıkıyor- 1948'deki bu Danıştay kararma göre, devletin yapmış olduğu devletleştirme işleminin 
iptaline ve vatandaş lehine tesciline karar veriliyor. Şimdi, sizin buraya gelip, 1945'lerden beri 
tabiî -hatta öncesi var, bu işlemin tarihi itibariyle söylüyorum; aslında 1945 öncesi var- yakla
şık 100 yıldan fazla bir geçmişi içeren, bir vatandaşın çıplak mülkiyeti de olsa, özel mülkiyetinde 
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olan bir konuyu, bu kadar devşirerek, devlet malıymış ya da devlet ormanıymış diye ortaya 
sürmenizin anlamını izah etmekte zorluk çekiyorum. Bir defa bu yanlışlığı belirtelim. 

Bir sorun daha var : Bir arkadaşımız burada çıktı, "efendim, bakanlığın döneminde; siz 
1980'de bakandınız..." dedi. 

Pekâlâ, evet bakandı; ayıp mı bakan olmak?! Ya da özel mülkiyet sahibi olan bir kişinin 
bakan olması ayıp mıdır? Eğer bir kişinin, özel bir ormanın herhangi bir hissesinin sahibi ol
ması ya da belli oranda -o önemli değil- mülk sahibi olması için bakan olmaması gerekiyor 
ise -geçmiş dönemlerdeki tüm bakanlarımızın hepsini inceleyiniz; kimi sanayicidir, kimi işada
mıdır, kimi.serbest çalışır- o zaman bunların da kendi faaliyet alanlarında bakan olmaması 
gerekir diye bir mantık çıkar. Bu, mantık değil/mantıksızlıktır. Beni bağışlamanızı diliyorurn; 

'bu mantıksızlıktır. Bir sanayici düşünelim; sanayi bakanı olamayacak!., öyle mi?.. Sanayiniz 
var, fabrikanız var, iş alanınız var, ticaret yapıyorsunuz, şirketleriniz var, şirketler grubunuz 
var, hatta holdinginiz'var; ama Sanayi Bakanı olamayacaksınız ya da bir devlet bakanı olama
yacaksınız!.. 

Arkadaşlar, biz bu çatının altında doğruları konuşmak zorundayız. Bunların, ne pratikte 
bir geçerliliği var ne dünyada bir emsali var ne de bir mantıkî yanı var; bunun hiçbir mantıkî 
tarafı yoktur. Meseleyi çarpıtarak ortaya sürmenin bir anlamı yok. Burada bir olay var, olay 
açık ve nettir. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin çıkardığı bir yasa var, bu yasaya 
aykırı bir uygulama var; mesele budur, meselenin özü ve neti budur. Bunu öyle eveleyip gevele
meye gerek yok; şuna buna çamur atarak, "iz kalsın"'demeye gerek yok; kimse buna tenezzül 
etmesin. 

"Efendim, yasaya aykırı bir durum var" deniyor. Tamam, yasaya aykırı bir durum var; 
ne yapacaksınız?.. Vatandaş gidiyor -ben hukukçuyum, çok görmüşümdür- sokakta adam öl
dürür takır takır, gelir, biz yargılarız, "niye"öldürdün bu adamı? Sen öldürmüşsün" deriz; "evet, 
öldürdüm" der; "niçin öldürdün?" diye sorduğumuzda, "efendim; yeni bir tabanca almıştım, 
bu tabancamın gücünü ölçmek için bu adamı gittim vurdum." der. Var mı diyeceğiniz?!. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Beraat etmesi lazım! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ne ceza vereceksiniz?.. Türk Ceza Kanununun 448 inci 

maddesine göre 24 yıl hapis vermeye gücünüz yeter, başka hiçbir şeye yetmez. Şimdi "bu adam 
gitti, tabancasını ölçtü" diye başka bir ceza öngörüyor muyuz?.. Hayır. Burada şunu demek 
istiyorum : Yasayı ihlal varsa, onun yolu, burada birbirimize çamur atarak, bu Yüce Parla
mentonun çatısı altında olmayan şeyleri olmuş gibi kamuoyuna sunmak değil; bizim görevi
miz bü değil. Bizim görevlerimiz, doğruları olduğu gibi dürüst konuşmaktır, mesele budur. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, istirham ederek soruyorum ; Ben bir önerge versem -veya Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak bir önerge versek- 20 Ekim 1991 Seçimlerine kadar devlet mülkü veya özel mülk 
durmunda bulunan ne kadar orman alanının yapılaşmaya açıldığına ilişkin rakamları versem, 
acaba siz ne diyeceksiniz? Eğer bu mantıkla hareket edersek, hepinizin hakkında gensoru açılır. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Kimse "hayır" demez ona. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ben.size oranını söyleyeyim : Arkadaşlar, 20Ekim 1991 

seçimlerinden bugüne kadar Hükümetimizin tahsis ettiği arazi, sizinkinin 700'de l'dir. Evet 
700'de l'dir, bunu zabıtlara geçiriyorum. Şimdi, böyle bir Hükümetin bakanı hakkında gensoru 

— 273 — 



T.B.M.M. B : 17 19.10.1993 0 : 1 

veriyorsunuz; amâ diğerleri zemzem suyuyla yıkanmış, hiçbir kusurları yok!.. Bu, çok yanlış, 
çok ayıp olmuştur; vallahi çok ayıp olmuştur. 

Şimdi sizlere çok enteresan bir olay arz edeceğim : Ben avukatım, hukuk danışmanlığı 
yaptım; ama devletin yıllarca cübbesini taşıdım, devletimi savundum, milletimi savundum; dev
letimin menfaatlarım ve haklarını savunan bir insanım. A 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne ilgisi var bununla? Devleti savunmayan var mı 
burada? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım: 
CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Sen, devlet adına o cübbeyi taşıma şerefini almadığın için, 

senin için bu, böyle pırasa satmak gibi bir şey oluyor. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) 

CEM KOZLU (İstanbul) — Sayın Başkan, kalite çok düşüyor. 
BAŞKAN — Lütfen... 
CEMAL ŞAHtN (Devamla) T- Arkadaşım buraya çıkıp sizlere bir imar planı arz etti ve 

imar planı yapılmış bir dipnot okudu. Ne yazıyor bu dipnotta?.. Bunu arkadaşımız aynen okudu ̂  
ve bu benim notumda da vardı. "Not: tş yukarıdaki plan içerisindeki yüzde 6 yapılaşma izni
ne sosyal tesisler dahil değildir.'* Tamam mı?.. Tamam, önerge sahibi bunu okuyor; fakat bu 
dipnot üzerine neler yapıldığını hiç anlatmıyor. Bakın, neler oluyor? 

Bu dipnot, bazı bürokratlarımızın dikkatini çekiyor, "bu, yasaya aykırıdır, yasadaki lim t̂ 
aşılmıştır" diyorlar. Niçin?.. Deminki söylediğim olay... Eğer bu plan uygulanmış olsa, orman 
alanlarının, değil yüzde 6'sı, yüzde 68'i tahrip oluyor ve bu dikkatleri çekmiş, "bu imar planı 
yasaya aykırıdır" diyorlar. Orman Genel Müdürlüğünün hukuk müşavirliğinden mütalaa iste
niyor... Orman Genel Müdürlüğünün o mütalaasını ben okudum; 36 yıllık bir devlet adamı 
ve 15-20 sene hukuk müşavirliği yapmış biri olarak bundan utandım, yerin dibine girdim. Ne 
diyor, biliyor musunuz?.. "Efendim, her ne kadar 3373 sayılı Kanunun, değişik 6831 sayılı Ka
nunun 52 nci maddesine aykırı olduğu sabitse de, bu bir müktesep haktır." Burayı Çok iyi din
leyin; kim söylüyor bunu?.. Orman Genel Müdürlüğünün hukuk müşavirleri söylüyor. Kimin 
zamanında?.. Onu da ben söylemiyorum şimdi; onlar biliyorlar, şimdi başlarını sallıyorlar. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Benim zamanımda... 
CEMAL ŞAHtN (Devamla) —- "Benim zamanımda" diyor; evet doğru, sizin zamanınızda. 
İçimizde hukukçu olan arkadaşlarımız var; devletin içinden gelen insanlarsınız, çoğunuz 

devletin içinden geldiniz, umur görmüş insanlarsınız... Borçlar Kanunumuzun 19 uncu mad
desinde açık ve net bir hüküm vardır; "kanunu açıkça ihlal eden hususlarda müktesep hak 
iddia edilemez ve ileri sürülemez" der. 

Şimdi, bir yasa çıkmış yüzde 6 ile sınırlamış, siz bunu yüzde 68'lere çıkarmışsınız, diğer 
taraftan da, "ne yapalım canım, bu, kanuna aykırı olarak verilmiş, ama müktesep haktır" 
diyorsunuz!.. , 

Arkadaşlarım, böyle bir müktesep hak olur mu? "Bu, müktesep haktır" deniyor ve arka
sından da bu işlemleri hepsi yürümüş ve bu noktalara kadar gelmiş... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir noktaya geliyorum... Burada Sayın Bakanıma birtakım 
sorular soruldu, elbette Sayın Bakanım bunlara konuşmasında cevap verecektir; benim mak
sadım bu değil; ama soru sorarken bile onun adabını, onun ölçüsünü ve bu dozunu da çok 
iyi nazara almak zorundayız, aksi halde bize güven kalmaz. 
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Şimdi, Türkiye'de sanki bir yasa mı var?.. 
CEM KOZLU (tstanbul) — Olması lazım. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — "Efendim, siz bu malı nereden edindiniz, nerede buldu

nuz?.." Şimdi milletvekili arkadaşlarıma soruyorum, böyle bir yasa var mı? "Nereden buldunuz" 
diye bir yasa var mı? 

CEM KOZLU (Devamla) — Olması lazım. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bu soru olabilir mi, bunun soru olma niteliği var mıdır?.. 

Bir parlamenterin bunu burada söylememesi lazım. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Bakana soruyoruz, size değil. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Efendim, soruyorsanız ayrı, o beni ilgilendirmiyor, onu 

sorarsam, önce ben sorarım, sizin onu sormaya hiç hakkınız yok. önce yasayı çıkaralım; biz 
yasayı getirsek, inanıyorum ki, siz karşı çıkacaksınız. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Kanun yok diye hırsızlık serbest mi olsun?! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — "Nereden buldun?" kanununu getirelim. Geçmişte getir

dik biz onu; Allah rahmet eylesin, Sayın özal'ın mal varlığıyla ilgili, geçmiş dönemde biz bu
raya bir önerge getirdik, karşı çıktınız, reddettiniz. Şimdi, aynı insanlar buraya gelmiş, "Sayın 
Bakan, bu malı nereden buldun?" diye soruyorlar... Çok ayıp oluyor. Hepimiz bu memleketin 
insanlarıyız, elbette belli oranlarda hepimizin mal varlıkları vardır; ama, "Nereden buldun?" 
kanununu çıkarmadığınız müddetçe, böyle bir soruyu sorma hakkını kendinizde bulmanızı doğ
rusu ben çok yadırgadım. 

Arkadaşlar, bir husus daha var. Hani, burada konuşan birinin sözleri işimize geldiği za
man "Yahu, şu adam ne güzel konuşuyor; erkek gibi adam" deriz, bir de, bu kürsülere çıkıp 
meydan okurcasına, "Şunu şöyle yapmazsanız namertsiniz" gibi sözler sarf ediliyor... Ben bu 
sözleri söylenmemiş kabul ediyorum. Sayın milletvekillerinden de istirham ediyorum; hepimiz 
parlamenteriz, bu kürsülerden sarf edilen, "erkeklik", "namertlik" kelimelerinin zapta geç
mesini bile size uygun görmüyorum... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Gazeteleri takip etmiyorsunuz galiba sayın milletvekili! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ben gazeteleri de takip ediyorum, herşeyi de takip ediyo

rum. Türkiye'de, Türk hukuk sisteminde hak arama özgürlüğü vardır. Sayın Bakan size haka
ret etmişse yargıya gidersiniz; nitekim ben de gidiyorum, hakaret ediyorsa, siz de gidersiniz. 
Demin söylediğim "erkeklik" misalini onun için verdim. Türkiye'de hak arama yolları belli- , 
dir; onun kanunları vardır, onun yolları vardır; yeterki siz onu kullanmayı içtenlikle isteyiniz. 
Haksızlığa da uğramış olabilirsiniz, benim maksadım o da değil; ama, haksızlığa uğrayan ar
kadaşlarımızın buraya gelip birbirlerine, acemi pehlivanlar gibi, peşrev çekmesini ben anlaya
mıyorum; o yanlıştır, ona hiç gerek yoktur. Hepimiz dürüst insan olmaya çalışacağız, herkesi 
en az kendimiz kadar dürüst kabul etmek zorundayız. Aksi halde, herkes birbirinin altında 
bir şeyler arar da, "Ben daha dürüstüm, siz daha az dürüstsünüz" dediğinizde, bu yanlış olur; 
mesele budur. ' 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bu itham karşısında Hükümetin istifa etmesi lazımdı. ' 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı laf atmayalım efendim... 
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bana 20 dakikalık bir süre tanın
mıştır, bu süre içerisinde bilebildiklerimi, daha doğrusu notlarımın başlıklarını arz etmeye ça
lıştım. Elbette, konunun detayına girmek isterseniz, geliniz, odamda veya herhangi bir yerde 
de görüşebilirim, ya da sizin çağırabileceğiniz bir yerde görüşmeye hazırım, çayınızı kahvenizi 
içmeye hazırım ve konuyu size izah edebilirim. O zaman, bu gensoru talebinin hiçbir yasal ne
deni, hiçbir mesnedi, hiçbir objektif koşulunun bulunmadığını göreceksiniz. Olay bir tarihte 
olmuş, olayı yapanlar belli; devletin müfettişleri gitmişler, tahkikatlarını yapmışlar, suçlu gö
rülen devlet memurlarının tümü hakkında fezleke düzenlenmiş -bunlar basında çıktı- bu fezle
keyi düzenleyenlerin içerisinde sayın milletvekilimiz de var. 240 inci maddeden dolayı fezleke 
düzenlenmiş; ama milletvekili dokunulmazlığı var. Ne yapacağız?.. Ha, onun prosedürü de 
işler, o da ayrı bir konu. Onun prosedürü işler; ama, ben de şimdi bir şey söylüyorum, geliniz 
bu prosedür işlemeden, siz de parlamentersiniz, dokunulmazlık zırhına bürünmeden, gidin ak
lanın gelin. Ben de size bunu öneriyorum. * 

Bu vesileyle Yüce Parlamentoya saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Şart
lar gerçekleşmediği için, biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bu gensoru önergesine menfî 
oy kullanacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
DYP Grubu adına Sayın Baki Tuğ, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

, DYP GRUBU ADINA BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; Sayın Ekinci hakkında verilen gensoru önergesi nedeniyle Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorurn. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. . 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi ifade etmek zorundayım; Sayın Şahin'den önce konuşan 
sözcülerin çok talihsiz birer konuşma yaptıklarını vurgulamak istiyorum. Neden vurgulamak 
istiyorum?.. Değerli sözcüler olayın esasına inmemişler, gazete kupürlerinden elde ettikleri bil
gilerle bu Yüce Meclisi birbuçuk saat işgal etmişlerdir değerli arkadaşlarım... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Belge gösterdiler, belge... 
BAKt TUĞ (Devamla) — Buna, ne bizim ne de başka hiçbir milletvekilinin hakkı yoktur, 

hiçbir hakkı yoktur. O hakkı elde edebilmemiz için bu kürsüye geleceğiz, gerçekler neyse onu 
ortaya koyacağız. Bizim buradaki görevimiz, doğruyu, güzeli bulmak, yanlışa, "hayır" demektir 
değerli arkadaşlarım. Kim olursa olsun, hangi partili olursa olsun, bizim temel prensibimiz 
budur değerli arkadaşlarım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Aklınla çok yaşa Sayın Tuğ! 
BAKt TUĞ (Devamla) — Sen kendini düşün o yaşamaya. 
BAŞKAN — Lütfen... i 

BAKt TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, olay nedir? Olayın fotoğrafım ortaya ko
yuyor ve sizlerin vicdanlarına bırakıyorum olayın çözümünü. 

Yıl 1948, Modaköy A.Ş. Devlet kamulaştırmış. Dava üç yıl sürmüş ve neticede Danıştay 
buranın hak sahiplerinin kadim mülkü olduğuna karar vermiştir, değerli arkadaşlar. Burada, 
devletle ilgili hangi konu vardır? Adamların tapulu arazisi, kadim mülk... Bunun devletle ne 
ilgisi vardır? Burası, Sayın Şahin'in de söyledikleri gibi, orman değildir, çalılıktır, çalılıktır de
ğerli arkadaşlarım. 
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IBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Gözümle gördüm, ormanlık, ormanlık. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen dinlemesini öğrenin ki, burada konuşurken sizleri dinleyelim. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hak sahipleri, mülk sahipleri 1948'den 

1980 yılına kadar burayı kendi imkânlarıyla değerlendirmişler, korumuşlardır. 
Ben, Sayın Ekinci'nin çok zekî, çok akıllı bir arkadaş olduğunu biliyordum; ancak, gele

ceği bu kadar tahmin eden bir arkadaş olduğunu zannetmiyordum. Yıl 1948, Sayın Ekinci 9 
yaşindadır; yıl 1980, buranın teknik ve idarî müşaviridir değerli arkadaşlarım. Yine, bir şey 
daha söylemek istiyorum : Sayın Ekinci 2.1.1981'de bu şirketin teknik ve idarî yönden müşaviri 
olmuştur. Şimdi, Sayın Ekinci, burada bu tür bir müşavirliği kabul ederken, 1986, 1987 yılla
rında buranın yüzde 6 oranında yapılaşmaya açılacağını acaba nasıl tahmin etmiştir değerli 
arkadaşlarım?! Yani, bunu arkadaşlarımın insafına, izanına sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül 1980 sabahı Sayın Ekinci, diğer milletvekilleri ve senatör
ler gibi kapının önüne bırakılmıştır; emeklilik hakkı yoktur. Sayın Ekinci aile besliyor, çoluk 
çocuk geçindiriyor; bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızdır... Sayın Ekin
ci'nin hiçbir iş yapmaması mümkün müdür? Yani, orman yüksek mühendisini alacaksınız, efen
dim, bu orman yüksek mühendisidir, Orman Bakanı olamaz! O zaman, doktoru alacaksınız, 
bu doktordur, Sağlık Bakanı olamaz; bir tarımcıyı alacaksınız, bunun tarla tapusu vardır, Ta
rım Bakanı olamaz!.. 

Değerli arkadaşlarım, bu ne biçim bir mantıktır? Yani, bu mantığı değerlendirme imkânı 
var mıdır? Eğer, bizler birilerini suçlayacaksak, gerçekten birileri hakkında bir şeyler yapacak
sak, doğru dürüst bilgilerle bu kürsüye geleceğiz, hep beraber, yapılması gereken işlemleri gö
nül huzuru içerisinde yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, aksi takdirde, gelip burada yanlış beyanlarda bulunmayı ve birbiri
mizi karalamayı ve olayları bir yere götürmeye uygun görmüyorum, bulmuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizden önce konuşan sözcülerin, özellikle ANAP Grubu sözcüsü
nün, gerçekten talihsiz bir beyanda bulunduğunu, hem de bu önergeye birinci imzayı attığını 
yine vurguluyorum, bunu talihsiz bir olay olarak görüyorum. 

Sayın Ekinci, 1981 yılında söz konusu A.Ş'nin teknik ve idarî koordinatörü olmuştur. Bü
tün işlemler Sayın Ekinci'nin yasaklandığı, hiçbir imkânının olmadığı bir döneme tesadüf et
miştir. Sayın Ekinci, hangi sıfatıyla görevini kötüye kullanmıştır, devlet ormanlarının yağma
sına, tahribatına sebebiyet vermiştir? Şimdi soruyorum, bakan mıdır, milletvekili midir, yok
sa, çok etkili ve yetkili bir insan mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, siyaset yapması dahi -o zaman- yasaklıdır. Bu tür bir ortamda bu
lunan bir arkadaşımın, görevini kötüye kullandığını iddia etmek, akıl dışı olsa gerek. Bunu 
başka şekilde görmek mümkün değildir. Kaldı ki, 6831 ve 3317 sayılı kanunlar, 1986 ve 1987 
yıllarında değişmiştir. 52 nci maddeye yapılan ilave ile özel ormanlara yüzde 6 yapılaşma im
kânı tanınmıştır. 

Şimdi, bu değişikliklerde Sayın Ekinci'nin rolü nedir? Benim de aklıma bir şey geliyor : 
Acaba bu değişiklikler yapılırken, o günün siyasî iktidarı, bu değişiklikleri başka maksatlar 
için mi yapmıştır? Değerli arkadaşlarım, "yaprmşur" demiyorum, aklıma geliyor. Zannediyo
rum ki, bu değişiklikler yapılırken de, Türkiye'de güzel şeyler yapılsın diye düşünülmüştür. 1987 
yılından sonrasına baktığımız zaman, Marmara Bölgesinde, Akdeniz Bölgesinde bacası yük
selen çok güzel tesisler vardır. Bu ülke, o değişikliklerle de, çok güzel şeyler kazanmıştır. 
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Değerli arkadaşlar, öyleyse, geliniz, güzele, doğruya, hepimiz beraber, "evet" diyelim. Si
yasî rekabetimiz olabilir... Siyasî rekabetimizi başka sahalara çekelim, birbirimizi karalamak 
için kullanmayalım. Çamur at, tutmasa dahi iz bırakır... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — iyi kullanmıyor, kötü kullanıyor. 
BAKt TUĞ (Devamla) — Bu sizin sorumluluğunuzdadır Sayın özer. Evet, siz Genel Mü

dürsünüz; ormanları korumakla, tahribatı önlemekle mükellefsiniz. Evet, İstanbul Bölge Mü
dürü itiraz ediyor, siz hukuk müşavirliğinizle beraber, "evet her ne kadar bunlar yapılmışsa 
da, müktesep haktır" diyorsunuz. Hiçbir hukukçunun böyle bir şey söylemeye, böyle bir mü
talaa vermeye ne hakkı vardır ne yetkisi vardır. Bu tür bir mütalaayı veren bir hukukçuyu hu
kukçu kabul etmek için, onun aklından zorunun olması lazım değerli arkadaşlarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, müktesep hak, öyle kolay bir olay değildir. Ben, biraz önce de arz 
ettim, o dönemin iki tane Bakanı vardır: Sayın Doğan ve Sayın Kayalar, tki de Genel Müdürü 
vardır : Sayın Nevşat özer Ve Sayın Mehmet Ali Karadeniz. Arkadaşlarım bunu maksatlı yap
mıştır da demiyorum; ancak, bu önergeyi verirken, sizin çok dikkat etmeniz gerekirdi. Siz, öner
geye imza koyan arkadaşlara da gerçek bilgiyi vermemişsiniz; verseydiniz, inanıyorum ki, bir
çok arkadaşımız, o önergeyi imza etmeyecekti, etmesi de mümkün değildi. O nedenle, işlem 
yanlış yapılmıştır. , 

Değerli arkadaşlarım, ben burada diyorum ki, önergeye imza koyan arkadaşlar adına bir 
ANAP'Iı arkadaşım gelsin, Sayın Ekinci'den özür dilesin, önergelerini geri alsınlar. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Birinci bakanlığında böyle yapmış, ikincisinde ne yapıyor 
acaba? . ' • ' . ' 

BAKt TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, olayın A'sından Z'sine kadar 
tamamı kanunî prosedürler içerisinde geçmiştir. Sayın Ekinci, şirkete koordinatör olmuştur, 
şirketten yüzde 11 nispetinde hisse satın almıştır, şirket, bilahara, "Başka Bir Dost A.Ş.M is
mindeki bir şirkete, yüzde 16 kat karşılığında, araziyi devretmiştir. Sonradan, bu tahakkuk et
mediği için, herkese hissesi nispetinde arsalar iade edilmiştir. 

Bu olaylar yapılırken, Sayın Ekinci bütün bunların dışında olmasına rağmen, olayların 
bir dizi kanunî prosedürü vardır. İstanbul Anakent Belediyesi vardır, imar planı buradan geç
miştir; Beykoz Belediyesi vardır, aynı işlemi yapmıştır; Orman Genel Müdürlüğümüz öncelikle 
Ön izni vermiştir, ondan sonra da kesin izin vermiştir. Şimdi, Sayın Ekinci, burada hangi göre
vini kötüye kullanmıştır? İnanır mısınız, mantık süzgecimden geçirdiğim zaman, olayı çöze
miyorum; bu bir. 

İkinci konıjmuz olarak, burada arkadaşlarımızın -hukukçu olmamaları nedeniyle- yap
tıkları bir yanlış vardır : Kamu hukuku ile özel hukuku birbirine karıştırıyorlar. Burası kadim 
mülktür, özel hukuk sahasına intikal etmiş bir olaydır. Eğer burada devlet ormanı olsaydı, ka
mu hukukundan söz edecektik; devlet ormanı olmadığı için, burası tümüyle özel hukuk alanı
na girmektedir, özel hukuk alanına giren bir konuda, devlet ormanlarının tahribatından, dev
let ormanlarının yağmasından bahsetmeyi, çarpık bir mantık olarak ele alıyorum; bunu nasıl 
izah edeceksiniz? Hem tapunuz var, "tapuyu deldirtmem" diyeceksiniz, hem de gelip bu kür
süden bunları konuşacaksınız! Bu ne biçim tapudur? Yani, tapuyu anlamak da mümkün 
olmuyor. 
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Değerli arkadaşlarım, burada yapılması gereken bir olay vardır. Yüzde 6'yı aşan bir olay 
varsa, kanuna aykırılık söz konusudur. Bu aykırılık nedeniyle işlem yapmak mümkündür. Bu
nu da kim yapacaktır? O günün Orman Bakanlığının değerli temsilcileri, değerli bakanı yapa
caktır; ama, böyle bir şey de olmadığına göre, biz burada kimi suçluyoruz? Yani, o suçluyu 
beraber bulalım, beraber kolundan tutalım ve ilgili makam ve mercie beraber teslim edelim. 
Türkiye'de herkesin mülke saygı duyması gerektiği bir dönemde, burada mülk sahiplerine -
saygısızlık demeyeceğim de- yanlış bir imaj vermenin bir manasına da katılmamız mümkün 
değildir. 

Arkadaşlarım söylediler, Sayın Ekinci'nin 41 bin metrekarelik bir hissesi vardır. Burada 
yapılaşma oranı yüzde 6'dır„ Bu yüzde 6'nın yüzde 2'sini yola, yüzde 2'sini de sosyal tesislere 
aktarırsanız, arta kalanını 2 ile çarpın; 800 metrekarelik mülkü olduğu görülür. 

Değerli arkadaşlarım, o mülkün de tapusu vardır, yani tapuya tescil edilmiştir. Bu mülkü 
delmeye, ne burada gelip konuşan arkadaşlarımızın gücü ne de bizim gücümüz yetmez. Bu ta
pu, bu mülk, Sayın Ekinci'nin üzerine tescil edilmiştir. Sayın Ekinci'nin burada alın teri var
dır, bu mülke 33 milyon lira para ödemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, mülk alıp satmanın herkesin hakkı olduğu bir ülkede, Sayın 
Ekinci'ye mülk sahibi olmayı çok görmek, zannediyorum, iyi düşünce sahibi olmamak demektir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ormanı tahrip etmeyin. 
BAKÎ TUĞ (Devamla) — Sayın Ekinci, 1980 öncesinde bakandır, milletvekilidir. Sayın 

Ekinci 1987 yılına kadar da serbest teşebbüste çalışan bir arkadaşınızdır. Mal varlığını millet
vekili olduğu zaman açıklamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin dosyalan içerisinde mal beyanı 
vardır. Merak eden arkadaşlarımız, o dosyalar içerisinde Sayın Ekinci'nin mal varlığının ne 
olduğunu görebilirler. 

Değerli arlcadaşlarim, yine, Sayın Ekinci, bu anonim şirkete koordinatör olurken, bu anonim 
şirketle arasında sözleşme yapmıştır. Sözleşmesi gayet açık ve nettir. Sözleşme hükümlerinin 
gereklerini yerine getirmek onun en tabiî hakkıdır, görevidir; çünkü, kendisi bir şirketin çalışa
nıdır. Eğer, bu tür görevlileri araştırmak gerekirse, zannediyorum 1980'den sonra, Sayın Ekin
ci gibi, ihtiyaçtı.olan birçok arkadaşımızın da birçok şirketin koordinatörlüğünü veya müşavir
liğini yapmış olduğu görülür değerli arkadaşlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Ekinci Bakan olmadan önce ve Sayın Ekinci Bakan ol
duktan sonra, bu olayla ilgili olarak iki grup müfettiş görevlendirilmiş ve her iki müfettiş gru
bu da raporlarını, getirip, ilgili makam ve mercie tevdi etmişlerdir. Bu raporların muhtevasın
da, genelde, bu olayda suçluların kimler olduğu tayin ve tespit edilmiştir. Bu konuda fezleke 
de tutulmuştur. Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci-maddelerine göre yargılanması gereken 
arkadaşlar arasında Sayın Genel Müdür de vardır; ancak, milletvekili olduğu için İfadesi alı
namamıştır. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Soruşturalım canım. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Olay bu kadar açık ve net iken, tutup olayla uzaktan yakından 

ilgisi olmayan, fakat sonradan bakan olan bir arkadaşı suçlamanın hiçbir mantığı yoktur de
ğerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sözünüzü kesmiyorum, 2 dakika daha uzatıyorum. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek istiyorum : 

Bütün milletvekili arkadaşlarımın sorumluluğu, vebali, konuşmamın başında söylediğim gibi, 
güzeli aramak, doğruyu bulmak, yanlışa "hayır" demektir. Burada arkadaşlarım doğruyu, güzeli 
değil, yanlışı arıyorlar. O nedenle, "evet" dememiz mümkün değildir. 

Sayın Ekinci'nin mal varlığını soran arkadaşlarımdan ricam var. "Gelsinler, hep beraber 
bir kanun teklifi hazırlayalım; 1980 ile 1993 ylları arasında, 13 yıllık zaman süreci içerisinde 
kimler nereden ne almış, ne vermiş, ne kazanmışsa onun hesabını hep beraber soralım" diyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, yanlış bilgilendirme vardır, söz istiyorum. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'm, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in kendisine sataşmaları nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Dalan, her iki sözcü tarafından da adınızdan bahsedildi. Size, savun
mak için söz veriyorum; yalnız, yeni sataşmalara vesile olmasın. 

Buyurun. 

BEDRETTİN DALAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; öncelikle Sayın 
Başkana, söz hakkı verdikleri için teşekkür ediyorum. 

Burada, özellikle ilk konuşmacı sevgili arkadaşım Nevşat Beyi dinlerken, aklıma bir fıkra 
geldi: Cenabı Allah kıskanç bir adama sormuş; demiş ki, '.'Benden ne dilersen dile, sana vere
ceğim; ancak, komşuna iki katını vereceğim." Kıskanç adam da "Yarabbi, benim bir gözümü 
çıkar" demiş. Yani, bu iş buna benzedi; burada, bir göz çıkarayım derken, kendisinin iki gözü 
birden çıktı. 

Talihsiz bir önerge olmuştur. Müsaade ederseniz, benimle ilgili olan kısmı kısaca arz et
mek istiyorum. 

1986 yılında, benim de içinde bulunduğum ANAP İktidarı devrinde, Orman Kanununun 
52 nci maddesi değiştirilmiştir. Gerçekten o, orada yüzde 6 TAKS, taban alanı katsnyısıdır, ya
ni inşaatların oturacağı bölgedir. Bunu, imardan anlayan herkes bilir. Yollar TAKS'a dahil de
ğildir. Bazı arkadaşlar, özellikle ormancılar yanlış hesaplamalar yapıyorlar ve işte bir çok kav
ram kargaşası ortaya çıkıyor. 

Tabiî o bağ bahçe evi maddesi bu imar meselesine işlerlik kazandıramadığı için, 1987'de 
kanun koyucu o maddeyi yeni baştan değiştirerek bağ bahçe evi olma hadisesini kaldırıyor ve 
özel ormanlarda ifraz hakkını da tanıyor. İşte bahse konu Saip Molla özel Ormanı da bir şah
sın veyahut da şirketin malı olarak müracaat ediliyor o zamanki Orman Bakanlığına; yani, 
bizim arkadaşlarımızın iktidarda olduğu devirde. /• 

Kanunun ilgili maddesi aynen şöyle söylüyor : "Bu Kanuna uygun olarak imar ön izni, 
Orman Bakanlığı tarafından; kati izin de, Orman Bakanlığı tarafından verilir." Yani, başlangı
cı ve bitiş noktası, Orman Bakanlığına ait olan bir prosedür. Peki, belediyenin buradaki rolü 
nedir; belediye burada, teknik hizmet vermekle yükümlüdür; bir de, ilçe belediyesi, ruhsat harcı 
almakla yükümlüdür. 
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1580 sayılı Yasayı bilen arkadaşlarımız gayet iyi hatırlarlar, belediye meclisleri, yasanın 
öngördüğü hallerin dışında bir karar alırlarsa, otomatik olarak görevden düşerler. Nitekim, 
2960 sayılı Yasa ve ona bağlı olarak 3194 sayılı Yasanın 47 nci ve 48 inci maddelerinde, Boğazi
çi öngörünümüyle ilgili konularda da, konu, hiçbir şekilde, yasadan gelen hak olduğu için, 
belediye meclislerine götürülmez. Bu olay da aynı şekildedir. 

Yine arkadaşımızın iddia ettiği gibi, belediye meclisine gitmesi mecburiyeti de, bu anlam
da, kesinlikle yoktur. Artı, diyelim ki vardır; yine 3030 sayılı Yasanın 42 nci maddesine göre, 
anakent belediye başkanının tadilen imzalama yetkisi vardır; onu da istediğim an kullanırım, 
hiç kimse de karışamaz. Yasanın bana verdiği yetkileri kullanmakta hiçbir zaman için tereddüt 
etmem; yeter ki yasanın içinde olsun. 

Muhterem arkadaşlar, 1988 yılında gelen, bu ön izni alınmış planlar, tarafımdan imzalan
mış ve üzerlerine de aynen şu not konulmuştur : "Yüzde 6 içinde kalmak şartıyla, 1/1000'Iiği 
ilçe belediyesinde yapılmak, ve onaylanmak şartıyla imzalanmıştır." Bunun yasal olmayan hiç
bir tarafı yoktur. 

Ben, İstanbul Belediye Başkanıyken 5 200 dosyaya imza attım. Yerimize gelen arkadaşı
mız da, röntgenimizi çekmiştir; iç çamaşırımızın rengine kadar çıkarmıştır, her türlü iftiraları 
atarak bugüne kadar gelmiştir. Allah selamet versin, şimdi kendisi zor durumda kalmıştır; o ayrı. 

Size şu kadarını söylüyorum : Bugün dokunulmazlığım var; ama, herhangi bir müfettiş, 
devletin müfettişi, herhangi bir şekilde hakkımda fezleke tutsun, "Dalan yanlış yapmıştır" desin, 
sadece dokunulmazlığımın kaldırılmasını istemeyeceğim, buradan ilan ediyorum, istifamı ve
receğim, aklanıncaya kadar ben bu Mecliste yokum. Açıkça ifade ediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 
BEDRETTİN DALAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, son olarak bir şey daha ifade 

etmek istiyorum. "Talandır, talandır, talandır..." Neymiş talan; bir şirket, kendi arsası Üzerin
de inşaat yapmış. Neyle yapmış; yasalar gereği yapmış, yasanın verdiği haklarla yapmış. Şu 
andaki durumda da, iddia edildiği gibi, inşaatın tamamı bitmemiş, yarısı ancak yapılmış; sos
yal tesislerin falan hiçbirisinin daha temeli atılmamış. Peki arkadaşlar, size şu kadarını soruyo
rum : Taksim bir zamanlar orman değil miydi; Şişli bir zamanlar orman değil miydi; Kadı
köy'ün göbeği bir zamanlar orman değil miydi?.. Şimdi ben size söyleyeyim; şehir büyüyor; 
şehir büyürken, eğer siz büyüyen bu şehre bir yol açmazsanız, o, gelişigüzel ve gayri kanunî, 
gayri planlanmış olarak her şeyi önüne alır götürür. 

Nitekim, burada asıl konuşulması gereken husus şuydu, ben bunu bekliyordum : Devletin 
ormanları yağma edilirken neredeydiniz beyefendiler, neredeydiniz?.. Sultanbeyli'de yamyam 
gibi götürülürken; sadece devletin ormanları götürülürken değil, İstanbul'un içme suyuna ze
hir katılırken neredeydiniz?.. Sayın Ergüder'in dediği gibi... 

Bugün, 10 milyon insanın hayatı tehlikeye girmiş durumdayken, susup otururken, bilmem 
hangi şahıs şahsî malı üstünde imar yapıyor diye bu kadar kıskançlığa ne lüzum var? Allah 
için, eğri oturup doğru konuşalım, Türkiye'nin meselelerini tartışalım burada. Türkiye fevka
lade önemli bir noktadadır; içme sularımız, devletin ormanları yağma edilmektedir; bunları 
bir kenara koyalım, şahıslar, yasalar gereği hakkını kullanıyor diye etmediğimiz eziyeti bırak
mayalım... 
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-İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İktidardasınız, iktidarda. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — İktidarda olan sizsiniz. 
BEDRETTİN DALAN (Devamla) — Bakın, yasaya göre yapılan işleri bu kadar kötüler-

seniz, sonunda her şey kaçağa gider, nitekim gitmiştir. 
Hüsnü Doğan kardeşimize de buradan sesleniyorum - bilmiyorum aranızda mı- bizim vakfa 

tahsis ettiği orman arazisi 2 bin dönümdü, -üniversite yapmak üzere- o günün şartlarında siya
sî kavgalaştık, geri aldı; ama ne oldu biliyor musunuz o orman? Gidin bakın, yerinde tümüyle 
yeller esiyor, parsellenmiş, vıcık vıcık, yüzde 110'a kadar inşaat haline dönüşmüş. İşte bunları 
konuşalım beyler, bunları konuşalım arkadaşlar. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) —- önleyin... İktidarda sizsiniz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Koalisyon Hükümetinin kabahati o, bizim mi? 
BEDRETTİN DALAN (Devamla) — Evet, bizim zamanımızda oldu, bizim zamanımız

dan sonra oldu... -
BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim... 
BEDRETTİN DALAN (Devamla) — Hepsi devam etti geldi. 1989'da, 1990'da devam etti 

geldi. (DYP sıralarından alkışlar) Sultanbeyli'nin başlangıcı 1989'dur; ama halen devam et
mektedir, halen devlet ormanları orada cayır cayır yakılmaktadır. 

Sevgili arkadaşlar, sabrınıza teşekkür ediyorum; ama bu konu bir bardak suda koparılan 
fırtınadır. Müsaade edelim insanlar yasal haklarını kullansınlar; eğer yasal haklarını kullananlara 
"talan yapıyor" dersek gerçek talancılar ortalıkta görünmezler ve gölge altında kalırlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Ankara Milletvekili Baki Tlığ'un kendisine sa
taşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın özer, şu dakikadan sonra zabıtları getirme imkânı yoktur. Bir haksız
lık yapmamak için, size 2 dakika söz hakkı veriyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bravo Başkan. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, öncelikle bana bu güzel fırsatı verdiği için çok 

teşekkür ediyorum. Ancak, Sayın Baki Tuğ Beyefendi, Teftiş Kurulu Raporundan bahisle bana 
atfen bazı bilgiler verdi; ben, bu bilgilerin yanlış olduğunu ifade etmek için söz almış bulun
maktayım. 

Sayın Bakan Ekinci'nin, benim Grubuma gönderdiği rapor ektedir, yanıltıdadır. Sayın Ekin-
ci'nin gönderdiği raporuda tepeden tırnağa kadar okudum. Hatta Sayın Bakanın veya arka
daşlarının veya başkalarının -günahını almak istemiyorum- bir gazetede baha izafe ettiği fezle
ke de buradadır; dolayısıyla, bu fezlekeyi okuyacağım. Bu fezlekeyi ilgili gazeteye de gönder
dim. Üç günden beri âdeta meydan muharebesi verircesine "yayınla, şu hatayı düzelt" diyo
rum, düzelttiremiyorum. Eğer konuşmalarımda tandansı yüksek ifadelerde bulunuyorsam, bi
raz da bundan olduğunun bilinmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN -r- Lütfen vakti aşmayalım. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Gazeteye fakslarken de bu bölümlerini, "Önemlidir" diye 

yazdım. Ya gazetelere eksik bilgi verildi veyahutda gazetelerin farklı yorumu oldu. Okuyorum : 
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"Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz'ın, Orman Genel Müdürü Nevşat özer'-
in suç işlediklerine dair kesin kanaat hâsıl olmadığından, cezalandırılmalarına gerek bulun
madığı görüş ve kanaati hâsıl olmuştur. Sonuç : -geçiyor- Mehmet Yılmaz'ın Osman Çelik'in 
-vesaire- men'i muhakemesine karar verildi, Nevşat özer'in, milletvekili olduğu için ifadesine 
de gidilemedi, soruşturma da yapılamadı" diyor. Sayın Sözcü Baki Tuğ Beyefendi bunu kulla
nıyor. Dolayısıyla, bu,fezlekede benim kusurlu olduğum yer gösterilirse mütehassis olurum. 
Teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, ben sohbetimi... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — İmza ve tarihini söyleyin beyefendi, en mü
him mesele bu. , 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — tmza ve tarihini de vereyim efendim : 5.10.1993; Şuayip 
Balta, Hüsamettin Ata, Enver Palaşöğlu; Teftiş Kurulu başkanları. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, benim özellikle üzerinde durduğum konu, 

Sayın Bakanın, 1980 yılında Bakanlık yaparken, bu özel orman olarak tefrik edilen yerin or
man kadastrosu gördüğünü -Bakanlığı döneminde- ifade etmemdir. Bu da, Sayın Bakanın yap
tırdığı fezleke içindedir. Eğer dileyen arkadaşım varsa bunu her zaman kendilerine vermeye ha-
zurım; imza da Sayın Bakanın gönderdiği fezlekenin içindedir, bunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkana tekrar çok teşekkür ediyorum, sağolsun varolsun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Muğla Milletvekili Nevşat özer ve 39 arkadaşının, ormanların tahrip edilmesine yol 

açtığı ve bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Or
man Hakanı Hasan Ekinci hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/23) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakanın konuşmasıyla gensoru görüşmele
rini tamamlayacağız. Her ne kadar vakit yeterli gibi görülür ise de, herkese tanıdığım hakkı 
Sayın Bakana da tanıyacağım için, çalışma süresinin gensoru görüşmelerinin sonuna kadar uza
tılmasını teklif ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ekinci, buyurun. 

ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Anavatan Partisi Grubuna teşek- , 
kür ediyorum, böyle bir gensoruyu getirip bana konuşma fırsatını verdikleri için ve bunu ifade 
etmeyi de bir görev sayıyorum. 

öncelikle, bir tespit yapmak istiyorum : Bugün Yüce Parlamentonun gündeminde olan 
konu nedir, onu bir tespit etmek istiyorum. Saip Molla Çiftliği denen bu yer 1942 yılından 
tapulu, 4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş, sahipleri, süresi içerisinde itiraz ederek, mahke
me kararıyla, Danıştay kararıyla, yeniden, kadim bir mülk olarak tapuya tescil ettirmişler. Ya
ni, burada bugün görüştüğümüz yerin devletle, devlet ormamyla uzaktan yakından hiçbir iliş
kisi yoktur. Burada bir kadastro çalışması yapılmış da sonra çıkarılmış, diye bir başkası söylese, 
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ormancılık mevzuatını bilmiyor diye geçerdim; ama tapulu bir mülkü, orman kadastrosunun 
devlete dahil etmesi söz konusu değildir. O zaman, tapulu mülkün gasbı olur; bu mümkün 
değil. Yani 1980 yılında kadastro olmuş derseniz, buna gülerler. Bunu, ormancı olmayan her
kes -hukukçu olması da şart değil- bilir; çünkü, bu yer kadim bir mülktür, tapulu bir mülktür. 

Bu tespiti yaptıktan sonra, şunu söylemek istiyorum: Anavatan Partili arkadaşlarım beni 
bağışlasınlar; bu gensorunun adresi yanlış, bu gensorunun muhatabı ben olamam. Bakan, gö
rev yaptığı dönemin sorumluluğunu taşır. Ben, Anavatan İktidarının sorumluluğunu taşıya-
mam. Eğer yasa dışı bir şey varsa, bunun cevabını -o dönemin bakanları burada olmasa isim
lerini zikretmem, şimdi, isimlerinin de zapta geçmesi için ifade ediyorum gelip kendileri vere
cektir. Bu bakan arkadaşlarımız Parlamentoda olmasa, bunu söylemezdim. 

Bu gensorunun adresi yanlıştır; ne benim, ne benini Partimdir; bu gensorunun adresi 
ANAP'tır. Neden? 1986 yılında ben yasaklıyım, biz yokuz, bizim Doğru Yol da iktidar değil, 
siz iktidarsınız. Türkiye'de o tarihe kadar tapulu özel ormanlarda yapılaşma izni yok. Siz bir 
yasa çıkarıyorsunuz, yüzde 6 yapılaşma iznini getiriyorsunuz. Bu da yetmiyor, 1987'de bunu 
da değiştiriyorsunuz, hem de özel ormanların tahrip olması pahasına değiştiriyorsunuz ve bu 
konuda broşürler hazırlayıp reklamınızı yaparak bütün Türkiye'ye dağıtıyorsunuz, İşte, özel 
mülklerin, tapulu özel ormanların tahribine sebep olan bu broşürünüzü okuyorum : "Tapulu 
araziler üzerinde özel ormanlarda toplam tapulu alanın yüzde 6'sı nispetinde, izin almak, imar 
planına uygun olmak kaydıyla, yapılaşmaya imkân getirilmiş. Bu yapılaşma alanı üzerinde if
raz işlemine imkân sağlanarak, ileride olması muhtemel problemler de ortadan kaldırılmıştır." 

Özel ormanlardaki yüzde 6'lık alanda yapılaşma serbest hale getirilmiştir. Bunu getiren, 
Anavatan İktidarıdır; kat tahdidini kaldırmıştır, ifrazı getirmiştir. 

Siz yasa çıkaracaksınız, bu yasayla ilgili broşürleri de övünerek Türkiye'ye dağıtacaksınız 
ve reklam yapacaksınız, ondan sonra da gelip Hasan Ekinci'ye ve Doğru Yol Partisine gensoru 
vereceksiniz!.. Evet, adres yanlış. Bu gensorunun muhatabı, rahmetli özal'dır, onun bakanla
rıdır ye onun Hükümetidir. 

KEMAL NÂCt EKŞİ (İstanbul) — Yasayı kötü kullandınız : 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Ben 1986'da, 1987'de yokum; benim 

Partim de İktidar değil; onun için biz sorumlu olamayız. 
Burada mı kaldı?.. Bu yasa çıkar çıkmaz, tabiî ki, özel tapulu mülk sahipleri müracaat 

edecektir; yasa çıkmış, müracaat da etmişler. Ne olmuş? Saip Molla'nın sahipleri "bu yasa 
doğrultusunda izin verin" diye müracaat etmişler. İzni veren kim?.. Hasan Ekinci mi? Yok. 
Doğru Yol Partisi mi? Yok. Kim vermiş?.. Sayın Hüsnü Doğan. 

Ondan sonra kesin izin için müddet vermişler. Kesin izin nasıl verilir? Mahallî belediye 
başkanları, yaptırdıkları imar planını tasdik edecekler ve bu imar planını Genel Müdürlüğe, 
Bakanlığa getirecekler; Bakanlık da bunu uygun bulacak ve yürürlüğe girecek. 

Bakın şimdi, bu da kime rastlıyor? Sahipleri imar planını yaptırıyor, imar planlarını bele
diyeye tasdik ettiriyor. O zamanın belediye başkanı da demin konuşan değerli arkadaşımızdır. 
İmar planları tasdik ettiriliyor, geliyor Orman Genel Müdürlüğüne. O zamanın Genel Müdü
rü, belediyenin verdiği bu izne, "uygundur" diyor. Hem de neye diyor biliyor musunuz? Yüz
de 6'nın dışında, "sosyal tesisler de yapılabilir'" notu olan bir projeye "uygun" diyor. Bakın, 
yasa dışına taşmış olan bir projeye Orman Genel Müdürü... Kim?,. Kim?., önergeyi veren ar
kadaşımız tasdik ediyor veya sizden önceki bir arkadaşımız veriyor... 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yalan söylüyorsun... Devamlı yalan söylüyorsun... Yalan söy
lüyorsun... 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCİ (Devamla) — Sizinkini söyleyeceğim şimdi. Bakın, 

bunu kim tasdik ediyor? Orman Genel Müdürü... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen... Lütfen... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bakın, ben sizi dinledim. Ben sizi 

dinledim ve adap içerisinde konuşuyorum, bu Mecliste konuşulacak temiz dille konuşuyorum 
siz daha onu öğrenememişsiniz. Benim yanımda, benim emrimde memur olabilmek için, Muğ
la'da Başmüdür Muavini olabilmek için, benim Adalet Partisi İl Başkanım ve milletvekillerini 
kapımı aşındırdı ve ben de seni orada memur yaptım; ama, sen öğrenememişsin. Hiç değilse 
bu Parlamento adabını öğrenmek lazım. Bakın ben sizi dinledim... (ANAP ve CHP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar. "Bakan, böyle konuşma, ayıptır" sesleri) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yalan söylüyorsunuz, yalan... Devamlı yalan söylüyorsunuz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Böyle konuşmak ayıptır, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Lütfen... Lütfen... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şimdi bakın ne 

oluyor? Şimdi, proje tasdik ediliyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Proje tasdik ediliyor... Tasdik edilen 

proje... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Hakkı olana müdafaa hakkı veririm... Lütfen... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Kim tasdik ediyor projeyi, Genel Mü

dür. Şimdi, tasdik edilen projeye göre, uygulama devam ediyor. Yalnız, o sırada istanbul Or
man Başmüdürlüğü uyarıyor, "eğer bu proje uygulanırsa, yüzde 6'yı geçiyor; tahribat olur" 
diyor. Şimdi, verilen cevabı aynen okuyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Burada, bende bende... 
BAŞKAN — Efendim, şu noktaya kadar gayet güzel geldik. Lütfen... Arkadaşlardan rica 

ediyorum... 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, bir Orman Bakanı böyle söz söyleyemez. 

Orman Bakanı sözünü geri alsın. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Şimdi, Sayın Nevşat Özer'iri Orman 
Genel Müdürü olarak verdiği cevaba bakın, hukuk müşavirinin verdiği mütalaaya dayanarak, 
ekine de bunu koyarak şöyle diyor : "İnşaatlar için imar planı yapılmış, bu planın idaremizce 
onaylanmasından sonra, inşaatların ikmaliyle bitmek üzere olduğu kabul edildiğinde; ayrıca, 
mahkemece yapılan tespitte de bilirkişice bu inşaatların müktesep hak teşkil edeceği vurgulan
dıktan sonra, idaremizce yapılacak bir durum kalmamış demektir. Gerçekten izini takiben imar 
planının yapılmış olması ve bu planın da idaremizce onaylanmış olması nedeniyle inşaatlar 
yapıldığından, kişilerin kötü niyetinden bahsedilemez. Bir anlamda, bu inşaatların, idarenin 
muvafakatiyle yapılmış olması kabul edilmelidir. Nitekim, mahkemece yapılan incelemede, bi
lirkişiler, bu işlemlerin müktesep hak olması gerektiğini belirtmişlerdir, idaremiz imar planını 
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onayladığına ve inşaatların da büyük bölümü yapıldığına göre, uygulamanın, kişiler açısından 
müktesep hak olarak düşünülmesinin kabulünde yarar vardır." 

NEVŞAT ÖZER (Muğta) — Düşünülmesi... Düşünülmesi... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bunu kim söylüyor? Birinci Hukuk 

Müşaviri. Bunu da Sayın Nevşat Özer, kendi yazısına, "Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşa
virliğinin bu husustaki falan gün ve falan sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiş olup, 
bilgilerinizi ve gereğinin yapılmasını rica ederim. 

* Nevşat özer 
Orman Genel Müdürü" 

Diye ekliyor. (DYP sıralarından alkışlar) 
İşte, yüzde 6'yı geçiren bu. Bu nedenle de müfettişler şu fezlekeyi tanzim etmiş. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Doğruyu konuş. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Kaç villan var, onu söyle! 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Onu da söyleyeyim... 
AHMET KABİL (Rize) — Konuya gel, konuya. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Geleceğim, hepsine geleceğim, hiç 

merak etmeyin. 
Şimdi, fezlekeyi de aynen okuyorum : "İstanbul Beykoz'da bulunan Saip Molla özel Or

manına ilişkin, Orman Kanununun 52 nci maddesine aykırı olarak yapılaşmaya sebebiyet ve
renler -aşağı doğru yazıyor- Selahattin Kutlay, şube müdürü, Türk Ceza Kanunu 240; Hüseyin 
Yurttaş, Türk Ceza Kanunu 230; Erkal Kızılay, Türk Ceza Kanunu 240; Mehmet Yılmaz, Türk 
Ceza Kanunu 240; Osman Çelik, Türk Ceza Kanunu 240; Nevşat Özer, Orman Genel Müdü
rü, Türk Ceza Kanunu 240... "Ama, Anayasaya göre, milletvekili olduğu için ifadesi alınamadı" 
diyor fezlekede. -

NEVŞAT ÖZER (Muğla)— Hangi sayfasında? , • 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bu fezlekeyi aynen size verebilirim; 

bu fazladır, sizde kalsın. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bende var. Hangi sayfasında?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — İşte, aynen size veriyorum, sayfayı 

istemiyorum, ben size bırakıyorum. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Hangi sayfasında?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bu fazla, onu size bırakıyorum. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sonucunu getir, sonucunu... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Şimdi, bu fazladır, size bırakıyorum. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Hadiseyi saptırma, objektif ol... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, neden yanlış 

işlem varsa tedbir almamışsınız? Neden bugüne kadar inşaatın devamına kayıtsız kalmışsınız? 
Neden bir yönetmelik dahi çıkarmamışsınız? Neden bu broşürü Türkiye'ye dağıtıp, özel tapu
lu mülklere bu derece saldırılmasına imkân vermişsiniz? Hem suçlu hem güçlüsünüz! Ben bu
rada niye bu gensoruya muhatap olayım? Bana "Bakan olarak, geldiğin zaman ne yaptın?" 
diye sorunuz, buna, cevap vereyim. 
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Sayın LutfuIIah Kayalar, isminizi zikrederek zabıtlara geçiriyorum; bu müktesep hak sizin 
döneminizde verilmiş... Sayın LutfuIIah Kayalar, sizin Genel Müdürünüz bu müktesep hakla 
vermiş, siz buna seyirci kalmışsınız, durdurmamışsınız, Başmüdürlüğün teklifine rağmen bu
na kayıtsız kalmışsınız! Bunun hesabını bana soramazsınız; hak değil, adalet değil, vicdan de
ğil; bana, dönemimle ilgili hususları sorun. Biraz sonrada ne yaptığımı söylediğim zaman da
ha rahatlayacaksınız. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Daha söyletme bizi, bizim söyleyeceğimiz daha çok şey yar. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Hepsini anlatacağım. 
Değerli milletvekilleri, bu tespiti yaptıktan sonra, bakın, ne kadar açık, net ve düzgün 

hareket ediyoruz. Bu raporlar basında çıktığı zaman, bizim Parlamentoda grubu olsun olma
sın, genel başkanlara, bilgilensinler diye 3 dosyayı da gönderdim; açığız ya, şeffafız ya, bilgi
lensinler diye bütün siyasî parti liderlerine gönderdim, ki, grup sözcüleri, gidip devletin me
murundan bilgi almaya çalışmasınlar, bunlardan alsınlar diye.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Ama, doğru değil... 
BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen... 
ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCt (Devamla) — Bütün siyasî parti liderlerine de bunu 

gönderdim. 
Şimdi, ben size şunu tekrar sormak istiyorum : Bakın, kesin izin vermişsiniz, belediyenin 

verdiği yazıyı da tasdik etmişsiniz, "Uygundur" demişsiniz, uygulama devam etmiş... Nereye 
kadar? 1993'e kadar bu inşaat devam etmiş. Yani, yedi yıllık şeyin hesabını, "sen yoksun, ama 
sen cevap ver." diye bana soruyorsunuz. Onun cevabini, dediğim gibi, Sayın LutfuIIah Kayalar 
verirse iyi olur. 

Gelelim şimdi sizin de merak ettiğiniz benim bu tapu işime : Benim, Türkiye'de, sizlerin 
olduğu gibi, mülkiyet hakkımın olmaması diye bir şey söz konusu değildir; ben de mülkiyet 
hakkına sahibim, siz de sahipsiniz. Ben bu mülke nasıl sahip olmuşum, bakın : 12 Eylül önce
sinde bu Parlamentoda iki büyük siyasî parti vardı; o iki büyük siyasî parti ülke meselelerini 
buraya getirirdi. Demokrasiyi demokrasi yapan, muhalefettir. Muhalefetin en önemli silahı araş
tırma, soruşturma, gensorudur. Eğer gensoru gibi dev bir müesseseyi gelir de böyle size ait 
şeye kullanırsanız, size dönüp de, "sizin başka bildiğiniz bir şey yok mu?" demezler mi? De
mek ki, Doğru Yol Partisi için gensoru verecek başka bir şeyiniz yok. Ben şimdi, hemşerim, 
Genel Başkanınız Sayın Mesut Yılmaz burada olsa soracaktım. O "öyle dosya var ki elimde 
bir bakanı hapse attırırım." dedi. Sakın bu olmasın, diye sorarım ben şimdi! 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — O başka. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — O başka. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Gensoru denen müessese, ciddî mü

essesedir, çok ciddî müessesedir. 
Ben size bir şey daha söyleyeyim : Bakın, 12 Eylül olayı oldu, ben ihtilale muhatap ol

dum, yasaklı oldum. Rahmetli Adnan Kahveci bir gün beni dışarıda buldu ve bana, "Sayın 
hemşerim Ekinci, sizi kutlamak için aradım." dedi. "Niye Sayın Kahveci?" dedim? "Ben bu 
milletvekillerinin emekliliklerini araştırdım... 12 Eylül öncesinde, 22 yıl devlet hizmetin oldu
ğu halde... Bakan olarak 3 yıl borçlanıp emekli olma imkânın vardı." dedi. Bana geldiler, "sizi 
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emekli edelim; herkes emekli oldu" dediler. Niye emekli oldu? Herkes 3 yılı borçlanıp emekli 
oldu, sizi de emekli edelim" dediler. Ben ne dedim biliyor musunuz?.. "Ben bir yerde çalışma
dım ki, emekli olayım." 12 Eylül öncesinde, bu Parlamentoda bakan olarak bulunduğum hal
de, "kıyak emeklilik" dediğimiz emekliliği bile kabul etmeyen bir insanım. Bu Parlamentoda 
o emekliliği kabul etmeyen tek insanım. 

M. BAHRİ KİBAR (Ordu) — Saip Molla Ormanından bir villa da bize ver biz de emekli 
olmayalım. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — 12 Eylülden sonra, bütün milletvekil
leri gibi, sokağa düştüğümüz zaman, orman mühendisi olarak bir yerde çalışmam lazımdı. Ne 
yapmamız lazım?.. Kamudan yasaklıyız, kamu haklarından yasaklıyız, siyasetten yasaklıyız... 
Ben orman mühendisiyim; elbette, gidip de doktorluk yapamam, gidip de avukatlık yapamam; 
çünkü, benim ehliyetim orman mühendisliğindedir. Mesleğimle ilgili, sözleşmeli olarak bir ano
nim şirkette çalışmışım ve bu çalışma sonucu yüzde 11 hisseye sahip olmuşum... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Çekirdek parası gibi gelmiştir sana! 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Milletvekili olur olmaz bunu yukarı

ya verdiğim mal beyanında bildirmişim, 1991'de tekrar milletvekili olur olmaz verdiğim beyan
da var ve nihayet Bakan olduğum zaman, ertesi günü gene mal beyanında bulundum; adresiy
le, her şeyiyle mal beyanımda var beyler. Bu benim yasal hakkım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Vergisini ödedin mi? 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bu tapunun üzerinde de ne yazıyor 

biliyor musunuz? "Türkiye Cumhuriyeti tapusu" diyor. Bana bu tapu yasak mı, bunu almak 
bana yasak mı? Hem de ne zaman?.. Milletvekili değilim, bakan değilim ve kamu haklarından 
da mahrumum... Bunu yapmayın. Yaptığınız, bu Parlamentoya... Bu Parlamentonun görevi 
parlamenteri haksızlıklardan korumaktır. Böyle bir konuyu, benimle ilgili olmasa da buraya 
getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. 

Basında bir de şu çıktı : "Efendim, 41 bin metrekare imiş de 800 dedi." 
Bu hesabı İlkokul talebeleri dahi yapar. Bir basın mensubu "Burada sizin ne kadar hisse

niz var" diye bana sordu ben de; "111 080 taksim şu kadar" dedim. Çünkü hisse olarak yazı
yor tapuda. "Peki, metrekare olarak ne olur?" dedi, "ancak yüzde 6'sı inşaata müsait olduğu 
için, hani 41 bin hesap ederseniz, -demin sayın arkadaşım söyledi- yolu yüzde 2 sayarsanız, 
yüzde 2 de sosyal tesislere çıkarırsanız, yüzde 2 sizin TAKS'ınız kalır; yani sizin binanızın oturma 
alanı kalır. Gerisi inşaata müsait değil; yasal" olarak müsait değil. Dolayısıyla, benim TAKS 
olarak kullanabileceğim, yaklaşık herhalde öyledir" dedim. 

İlkokul talebesinin dahi hesap edeceği bir şey için, "efendim, yanıltmış" deniyor. Beyler, 
bu benim mülküm mü; 41 bin metrekare de olur, 441 bin metrekare de olur. Tahdit mi var, 
aşağısına, yukarısına, tahdit mi var?.. Yani, ne kadar çaresizliktir, ne kadar yokluktur, ne ka
dar bitmişliktir canım!.. Başka bir şey bulamıyorsunuz da "öyle demiş, böyle demiş" diyorsu
nuz. Olmaz böyle şey canım!.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanızı rahat bağlamanız için 5 dakika süre daha ve
riyorum. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)— Peki. 
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Değerli arkadaşlarım, Allah aşkına soruyorum size, ben burada neyle suçlanıyorum? Bu
rada bir uygulama var, ben yokum; burada bir izin var, ben yokum; burada bir şey var, o dö
nemde ben yokum. Benim siyasî yasaklılığım var, ben hiç yokum; benim partim de yok, o za
man iktidar değiliz. Peki, neyle suçlama yapıyorsunuz? Tapuyla. Burada 450 milletvekilinin 
de, bu tapu gibi tapusu var, üzerinde de "Türkiye Cumhuriyeti tapusu" diyor... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Şu anda sizin siyasî sorumluluğunuz var. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bunu, bir devlet ormanıyla, ormanla 

karıştırmak kadar haksızlık, adaletsizlik ve hatta hatta... Daha ilerisini de söylemeyeyim... Bu 
kadarı da olmaz yani!.. 

Ben size söyleyeyim. Burada bir şey var; "bizim var, sizin de olsun" diyorsunuz. Eğri otu
ralım doğru konuşalım; "bizim dosyalarımız var 150 tane, 135'i mahkemede, sizin de olsun." 
diyorsunuz. Sizin de olsun da, böyle boş dosya da olmaz canım, Allah aşkına!.. Üç tane dos
yada benim adım yok; sizin genel müdürünüzün adı var, sizin bakanlarınızın adı var; ama, 
gensoru önergesi kim için veriliyor? Doğru Yol Partisinin Bakanı Hasan Ekinci hakkında veri
liyor! Onun için, derim ki, değerli arkadaşlarım, eğri oturup doğru konuşalım; Allah var üs
tümüzde. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Çifte kavrulmuş... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Ben kamuoyu önünde şunu söyle

dim : "Bugün değil, burada değil, 30 yıllık devlet hayatımda, benim binde bir yasadışı bir işi- . 
mi ortaya koyun, milletvekilliğini de bırakacağım." 

Beni kirletmek istemekle ne kazanacaksınız, ne kazanırsınız? Ben şimdi düşünüyorum ve 
kendime de burada suç arıyorum, kendime ne bulayım diye. Kanunu çıkaran ben değilim, izni 
veren ben değilim, uygun olmayan yapılaşmayı tasdik eden, onaylayan ben değilim, uygulatan 
ben değilim; üstelik de o yerde benimki arsa olarak duruyor, yasal hakkım olduğu halde çöp 
de çakılmamış, çivi de çakılmamış, arsa, olduğu gibi duruyor. Ben bir türlü anlayamıyorum!.. 

Bir şey daha söyleyeceğim, bunu özellikle söylemeye mecbur kaldım. Bakın, yarın gelip, 
başka bir konuda da kendudöneminiz için hakkımda gensoru önergesi verebilirsiniz. Benim 
size itimadım kalmadı. Onun için, sizin döneminizle ilgili bir olayı anlatacağım; çünkü yarın 
gelip bu konu hakkında gensoru vereceksiniz. Bakın, ne olmuş : Çok, çok, çok enteresan bir 
olay, 1 178 557 dolara 542 adet telsiz, 270 adet sabit telsiz, 15 adet röle istasyonu telsizi ihale 
edilmiş. İhale bir Fransız firmasına verilmiş. Fransız firmasının Türkiye'de temsilcisi varmış. 
Yaptığınız sözleşmede "mal yüklendiği zaman parası ödenecek" denmiş ve bu telsizlerin kutu
ları boş çıkmış ve de maalesef, sözleşmede "mal yüklendiği zaman parası ödenecek" şartı ol
duğu için, sözleşmenin 6 ve 10 uncu maddesinde bu hüküm olduğu için, 1 milyon 60 bin dolar 
peşin ödenmiş ve bugün 13 milyar lirayı kimden alacağımızı kara kara düşünüyoruz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Kim yapmış bunu kim?.. 
ORMAN BAKANI. HASAN EKİNCİ (Devamla) — Ne olmuş bu şimdi? olayı mahkeme

ye vermişiz ve mahkeme "bunu ithal eden Türkiye'deki temsilcisinden tahsil edeceksiniz" de
miş. Türkiye'deki temsilci hayalî, yok. Şimdi, Türkiye'deki hayalî temsilciyi bulamıyoruz. Ha
ni, hayalî ihracat vardı da, hayalî ithalat yoktu; yeni bir şey çıktı!.. 

Mahkemenin verdiği karar şu : "Eğer o hayalî adam, şirketi feshetmişse, yoksa, bunu ilgi
lilerden tahsil edin." Bunun bugünkü değeri de 13 milyar liradır. 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Kimmiş onlar kimmiş?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Yarın kalkar, bunun için de hakkım

da gensoru önergesi verirsiniz diye bunu burada açıklamak durumunda kaldım!.. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bunların içerisinde acaba kendime bir yerden pay... (DYP sırala
rından "imza sahipleri kimler?" sesleri) ; 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — İmza sahibini açıklayın. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Onların dönemi canım... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — "Kimmiş?" diye arkadaşlarınız soruyor. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) — Sözleşmenin tarihini de arz ediyo

rum : Sözleşme tarihi 30.12.1986 ve 1987 tarihinde mal gelmiş. Sözleşmede, "mal yüklendiği 
anda parası ödenecek" dendiği için parası ödenmiş; ama, Türkiye'deki hayalî şirket buluna
madığı için, şimdi telsizsiz kaldık, giden 13 milyarımız da ortada yok. O zamanın sorumluları
na şimdi bunları teker teker bildireceğiz. 

Bunları açıklama fırsatını veren Yüce Meclise ve değerli ANAP Grubuna çok teşekkür 
ediyorum. Gerek sizin döneminizde, gerekse bu dönemde kendim için bir şeyler bulşaydım, 
ben de sizin doğrultunuzda rey verecektim. 

"Bakan olduktan sonra sen ne yaptın?" diye sorabilirsiniz. Ben şunu yaptım : Derhal bir 
soruşturma heyeti kurdurdum. Bu soruşturma heyeti, İçişleri Bakanlığından, teftiş kurulu baş
kanlıklarından... Bunlar bir rapor getirdi. Bu raporda deniliyor ki, "halen burada yapılaşma 
izni yüzde 2.1'dir, yapılaşmayı aşmamıştır. Ancak, eğer eski yönetimin müktesep hak saydığı 
sosyal tesisler de yapılırsa, yüzdeyi aşar." Ne zaman? Gelecekte aşar. Ben, derhal, büyükşehir 
belediyesine, Beykoz Belediyesine, ilgili genel müdürlüğe "yüzde 6 dışında hiçbir muamele ka
bul etmem. Geçmişte müktesep hak saymış olsalar dahi, sosyal tesisleri iptal edin" dedim ve 
iptal ettirdim. Ben görevimi yaptım; sizin yapamadığınızı, yapmadığınızı ben yaptım ve bun
dan da kusurlu olmamam lazım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) •—İyi ki gazeteler yazmış, yazmasalar cukka!.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) —. Değerli milletvekilleri, bu gensoru

nun, benim partimle, benimle hiç ilgisi yok, adres yanlış. Dediğim gibi, dönüp size tekrar so
rarlar... Kim sorar? Kamuoyu sorar? Kim sorar? Herkes sorar : "Muhalefet olarak getirdiği
niz gensoru bu muydu? Dosya dediğiniz bu muydu?" derler. Dosya dediğinizde yalnız sizinki-
lerin ismi var; benim ismim yok, benim partimin adı yok; ama, muhatap biziz!.. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) - - Sayın Başkan, söz istiyorum, zapta geçmesi için. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

3, _ Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'm, Orman Bakam Hasan Ekinci'nin kendisi
ne sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci hakkındaki gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır; ancak, oylamaya geçmeden 
önce Sayın Kayalar'a söz vereceğim. Buyurun efendim. 
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LUTFULLAH KABALAR (Yozgat) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşurken, yedi se
nelik dönemle ilgili sözlerinde benim ismimden de bahsederek cevap vermemizi ve savunma
mızı istediler. 

Olaylar benim Bakanlık dönemimde cereyan etmemiştir. Ancak, buna rağmen, kendi Hü
kümetimiz döneminde yapılan her olayı aynen kabul ederiz ve aynen de savunuruz. Benim dö
nemimde herhangi bir olay olmamıştır. Verilen bu müsaadeler benim dönemimde değildir. 

BAŞKAN — Peki, zabıtlara geçmiştir. Teşekkür ederim. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Muğla Milletvekili Nevşat özer ve 39 arkadaşının, ormanların tahrip edilmesine yol 

açtığı ve bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Or
man Bakanı Hasan Ekinci hakkında gensoru açılmasma ilişkin önergesi (11/23) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oyları
nıza sunacağım : Gündeme alınmasını kabul edenler... 

NECMİHOŞVER (Bolu) — Ayıp ayıp... 
BAŞKAN .— Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Teşekkür ederim. (ANAP sıraların

dan "Saydınız mı?" sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, kaç kişi olduğunuzu, oylamadan evvel saydım; şuradan bu tara
fa 118 kişi yar. (ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 20 Ekim 1993 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 
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VIII. — SORULAR VE CEVÂPLAR ; 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, restorasyon nedeniyle kapalı bulunan 

Şehzadebaşı Camii ve Külliyesinin amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Necmettin CevherVnin yazılı cevabı (7/1676) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
* Halit Dumankaya 

İstanbul 

Bazı basın organlarında İstanbul Şehzadebaşı Camii ve Külliyesinde acayip işlerin döndü
ğü bazı kadın ve erkeklerin bir arada kaldığı, cami külliyesinin amaç dışında ve pansiyon gibi 
kullanıldığı, Kur'an-ı Kerim okunması için ayrılan bölümün tuvalet haline getirilmek istendiği 
gibi iddiaların yer aldığı, oysa cami ve külliyesinin restorasyon amaayla yıllardan beri kapalı 

« , • - . 

durumda olduğu yolunda tarihî ve geleneksel değerlerimizle bağdaşmayacak şekilde haberler 
mevcuttur. 

Soru : 
1. Senelerden beri, restorasyon gerekçesiyle kapalı bulunan Şehzadebaşı Camii ve Külli

yesi ne zaman ibadete açılacaktır? ' 
2. Şehzadebaşı Camii ve Külliyesinin haberde yer aldığı gibi amaç dışı ve gayri ahlaki 

olarak kullanıldığı doğrumudur? Bu konuda ne gibi tedbirler alınmıştır? 
3. Restorasyon gerekçesiyle kapalı bulunan bu Camii ve Külliyesine girmek yasak oldu

ğu halde nasıl ve hangi gerekçelerle pansiyon gibi kullanılmaktadır. 
4. Giriş kapısına asılan "giriş yasaktır" levhası, pansiyon olarak kullananların rahatsız 

edilmemesi amacıyla mı konulmuştur? 
5. Ecdat yadigarı bu eserin amaç dışında kullanıldığı kabullenen Vakıflar Genel Müdür

lüğü sorumluları hakkında ne gibi bir işlem yaptınız? Veya ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
6. Ecdat yadigarı bu Camiin amaç dışı ve gayri ahlaki kullanılması ne zamandan beri 

devam etmektedir? Elde edilen paralar kimin cebine girmiştir? Bunlar hakkında ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.1.VGM.00.01/3400 R. 455 493 15.10.1993 
Konu : İstanbul Şehzade Mehmet Camii 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4.10.1993 tarih ve 
A.01.0.GNS.01.10.00.O2-7/1676-5504/24633 sayılı emirleri. 

b) istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 7/1676-5504 sayılı önergesi. 
tstanbul Eminönü Şehzade Mehmet Camii 1990-91-92 Yıllan Onarımı tşi Bayındırlık ve 

tskân Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Yılı Eski Eser Birim Fiyatlarına göre; 

I "»Ol 
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(1 750 000 000.-) TL. 1 inci keşif bedelli olup Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. adına 
olan ihalesi 8.6.1990 günlü makam onayı ile tasdik edilmiştir. Anavatan Partisi İktidarı döne
minde olan bu işe 16.7.1990 günü yer teslimi yapılarak başlanılmış ise de 1992 yılı sonuna ka
dar muhtelif imalatlar yapılmış, iş bitmemiştir. 

Büyük Türk Mimarı Koca Sinan'ın şaheserlerinden olan ve 1990 yılında Anavatan Partisi 
İktidarı döneminde başlayıp fazla birşey yapılamayan bu esere Hükümetimiz sahip çıkarak 10 
milyar 480 milyon liralık bir keşif hazırlattırılmıştır. 28.09.1992 tarihinde makam onayı ile ke
sinleşen ihalenin Sayıştayca tescilini müteakip 5.1.1993 günü işe başlanmıştır. 1200 gün olarak 
planlanmış olan restorasyon ve onarım süresi tarafından verilen bir bir talimatla ibadet edilen 
bölümün 1995 Yılı Ramazanına yetiştirilmesi ve bütün restorasyon işinin de 1995 yılı sonunda 
bitirilmesi planlanmıştır. 

Şehzade Külliyesi haberde yer aldığı gibi amaç dışı değil, tam anlamı ile amacına uygun 
olarak; başında değerli bir ilim adamı ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Turan Yazgan'ın da bulunduğu vakıf tarafından Türk Cumhuriyetlerinden gelen Türk asıllı öğ
retmenlere Türkçe kursları vermek üzere kullanılmaktadır. Herhangi bir gayr-i ahlaki durum 
bulunduğu sözkonusu değildir. 

Ekli olarak sunulan açıklamada Sayın Prof. Dr. Turan Yazgan iddialara net bir şekilde 
cevap vermiştir. Sayın Profesörün bu açıklaması Türkiye Gazetesinin 27.7.1993 günlü sayısın
da neşredilmiş Gazete sahibi Sayın Enver ören ve Gazetenin Genel Koordinatörü Sayın Prof. 
Dr. Nevzat Yalçıntaş bu asılsız yayın nedeniyle Türk Dünyası Araştırmaları Vakfından özür 
dilemişlerdir. 

Türkiye Gazetesi de yanlışını anlamış ve yayınını kesmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün ne bu restorasyonda ne de başka restorasyonlarında kişile

re haksız menfaat sağlaması söz konusu değildir. Esasen hükümet olarak da haksız kazanç 
sağlayanların peşine düştüğümüz bir dönemde böyle bir iddianın ortaya atılmış olması, ger
çeklerle bağdaşmayan bir talihsizliktir. 

Şu bilinmektedir ki, ülkemizin tapusu saydığımız ve insanlık tarihine otantik özellikleri 
ile sunmak istediğimiz bu yapılara hükümetimizin gösterdiği dikkat ve hassasiyet Sayın Du-
mankaya'nın iddialarını boşa çıkarmaktadır. 

Tarihi eserlerimizin restorasyonu, Ülkenin bir ucundan diğer ucuna bu anlayış içinde ya
yılmakta ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan 5 yıllık programda tüm eski eserlerin resto
rasyonu planlanmış ve 1993 yılı itibariyle de icraata başlanmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 
Not: Soruyla ilgili gazete kupürü dosyasındadır. 

2.— İstanbul Millevtekili Bülent Akarcalının, İstanbul Atatürk Havaalanının mekan ve 
hizmet yetersizliğine ilişkin sorusu ve TUrizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/1680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı

larımla arz ederim. 
v • ' Bülent Akarcalı 

' z İstanbul 
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Basın organlarında "Havaalanı Vahşeti" başlıklı İstanbul Atatürk Havaalanının mekan 
ve hizmet yetersizliği haberleri yer almaktadır. 

Sorular : 
1. Atatürk Havaalanında yurt dışına çıkışlarda Pasaport Polisinin yetersizliğinden kuy

ruklar oluşmaktadır. Bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyor sunuz? 
2. Yaz aylarında yoğun trafiği olan havaalanına ek tedbirler almayı düşünüyor musu

nuz? bunlar nelerdir? 
3. Havaalanının büyütülmesi projesi ne aşamadadır? 
4. Yeni havaalanı yapılacak mı? Projeleri ne durumdadır? 
5. Pasaport Polislerine özel bir eğitim veriliyormu? 

T . C -
Turizm Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 15.10.1993 
Sayı : B.17.HKM.O.O0.00.O0/1191-25678 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 gün ve GNS. 1680-5508/24637 sayılı yazınız; 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından düzenlenen 7/1680-5508 Esas sayı

lı yazılı soru önergesinin cevapları ilişikte sunulmuştur. 
Bilginizi arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

Önerge Esas No. : 7/1680-5508 
Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklarının ilgi ve görev alanı içerisinde bulunan havaalanları-

mızın yıllardır bilinen sorunlan üzerinde ayrıca Bakanlığımızca da özen gösterilerek durulmakta, 
dile getirilen yakınmaların ivedilikle sona erdirilebilmesi amacıyla başta İçişleri Bakanlığı ol
mak üzere Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları ile eşgüdüm içerisinde çözüm yolları aranmaktadır. 

Bu bağlamda da havaalanlarında görev yapan personelin desteklenmesi yanında "kapı 
ve el dedektörü", "X-ray cihazı", "havalandırma sistemi", "yürüyen merdiven", "konveyör 
ve bagaj taşıyıcısı", "kartlı ve jetonlu telefon ankesörü" ve benzeri gereçlerle donatılmaları 
olanağı kısmen de olsa sağlanmıştır. 

Ayrıca Bakanlığımızın havaalanlarında görev yapacak kolluk kuvveti personeli ile yolcu 
taşımacılığı hizmeti veren şoför esnafının eğitilmeleri amacıyla hazırladığı projenin uygulan
masına 1994 yılı içerisinde başlanacaktır. 

Abdulkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Vakıf bank Genel Müdürünün görev
den alınış nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1694) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 
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Bir gazetede yer alan Vakıfbank Genel Müdürü Yaşar Yılmaz Üzen'in görevden alınması 
ile ilgili yazıda Urfalı Petrolcü bir yakınınıza verilen kredi hakkında yapılan kanuni işleme en
gel olunmalını istemeniz ve uyulmaması neticesi görevden alma söz konusu olduğu yolundadır. 

Sorular : 
1. Bu olay doğru mudur? 
2. Olay doğru ise devletin hakkını arayan birine karşı yapılan hareketi uygun buluyor 

musunuz? 
3. Bu gibi hadiseler devlete olan güveni sarsmaz mı? 
4. Böylesi olaylar bürokratın çalışma azmini kırmaz mı? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 02.0.002/2.03/1678 14.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.01.GNS.0.10.00.02-7/İ694-5529/24746 saydı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in ilgi yazınız ekinde alınan şahsıma mu

hatap yazılı soru önergesi ile ilgili açıklamalar ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in Yazılı Soru önergesi Cevabı 
Bu olay tamamen yanlıştır, çünkü defalarca birkaç gazeteye gönderdiğim açıklamalardan 

da anlaşılacağı üzere: Bu kredi borcu 18.9.1991 tarih, 24/50789 sayılı karar numarası ile tah
kim edilmiştir. Karar tarihi olan 18.9.1991'de ANAP Hükümeti baştadır ve ben Millevtekili 
bile değilim. 

Adı geçen banka bana bağlı değildir. Bu banka kamu bankasıdır ve doğrudan Başbakan'a 
bağlıdır. Bu iddialarımla ilgili elimde 2 adet resmî belge ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı .' 

Genel Müdürlüğü 18.9.1991 
Genel Müdürlük 

. Krediler Koord. Kredi Ver. ve tz. Md. 
, No. : 24/50789 

İdare Meclisi Reisliğine -
Sayın Meclisinizin daha önceki kararlarıyla İskenderun Şubemizin 366 sabit sayılı müşte

risi Ağgöl Petrol Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi lehine, 5 500 000 
USD'hk akreditif taahhütleri (1 750 000 USD'lık kısmının gerektiğinde nakdî döviz kredisi 
olarak kullandırılması), 6 182 000 USD'lık da Yabancı Para Teminat Mektubu (Prefinansman) 
kredisi tespit edilmiş idi. 
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Firmanın uğraşı konusunu 1984 yılından 1990 yılına kadar Tüpraş'm Irak'tan (State Oil 
Marketing Ofganization-SOMO) ithal ettiği hampetrolün bir kısmının kara yoluyla Batman'a 
taşımacılığı ve 1987 yılından 2.8.1990 tarihine kadar da Irak'tan ithal ettiği fuel oil'in transit 
ticareti teşkil etmekte idi. 

Firmanın Irak'tan ithal edip Panama'ya ihraç edeceği transit ticarete konu fuel oil ile ilgili 
Bangue Parıbas nezdinde Irak'ın resmî şirketi olan Soma lehine 3 000 000 USD tutarında Te
yitli Gayri Kabili Rücu ve Otomatik (Her defasında 3 000 000 USDA tamamlanan) akreditif 
kredisi açılmıştır. Bu transit ticarete konu fuel oil, firma tarafından tankerlerle İskenderun li
manına taşınmakta, gümrükte yeterli fuel oil depolandıktan sonra gemi ile ihraç edilmek sure
tiyle transit ticaret gerçekleştirilmekte ve mal bedeli satıcı firmaya (Somo'ya), gelen ihracat be
delleri ile ödenmekte idi. • -, • 

İhracat bedeli dövizlerin çeşitli sebeplerden dolayı zamanında gelmemesi nedeniyle gayri-
nakdi ithalat kredisi zaman zaman nakit döviz kredisine dönüşmekte ve bu dönüşen meblağlar 
daha sonra gelen ihracat bedeli dövizlerden mahsup edilmek suretiyle kapatılmaktanken 2.8.1990 
tarihinden sonraki ithalat akreditifi kredisinin nakdi döviz kredisine dönüşen ve mahsup sure
tiyle kapatılamayan kısmı 4 122 371 USD'a ulaşmıştır. 

Firmanın 6 182 000 USD'hk Prefinansman kredisi de 28.6.1991 tarihinde faiziyle birlikte 
toplam 6 787 642 USD üzerinden nakde dönüşmüştür. 

Firmanın Bankamızdan kullandığı krediye karşılık yeni ekspertiz değerleri toplamı 
45 292 400 000.-TL olan (Bu değer inşaat maliyetleri dikkate alınarak bulunmuştur.) gayrimen-
kuller üzerinde 35 101 000 OÖO.-TL'Iık ipotek mevcuttur. 

Firma, taşımacılık faaliyeti ile ilgili olarak Bankamız kanalıyla 1985-1990 yılları arasında 
toplam 39 435 890, 45 USD, transit ticaret faaliyeti ile ilgili olarak 1988-1990 yıllan arasında 
toplam 8 595 892 USD'hk döviz girdisi sağlamıştır. ' 

2.8.1990 tarihinden sonra başka bir deyimle Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesinden ve 
Güvenlik Konseyi'nin Irak'a ekonomik ambargo kararı almasından sonra firmanın faaliyeti 
başkaca iştigal konusu bulunmadığından tamamen durmuş olup, firmanın döviz taahhütlerini 
yerine getirememesi nedeniyle Banlcamızca kullandırılan kredilere müeyyide uygulanması da 
sözkonusudur. 

Uğraşı konusu itibariyle Irak'a bağımlı olarak çalışan firma Bankamıza müracaat ederek 
4 122 731 USD'hk nakdi döviz ve 28.6.1991 valörü ile tazmin edilen 6 182 000 USD Prefinans
man kredisinden ve 605 642 USD Prefinasman kredisi ile ilgili faizden kaynaklanan toplam 
10 910 373 USD'hk borcuna karşılık ekspertiz değerleri toplamı 45 292 400 000.-TL olan ve V 
bankamıza toplam 35 101 000 000 TL'ye ipotekli bulunan gayri menkullerin Bankamızca dev
ralınması teklifinde bulunmuştur. 

Teklif incelenmiştir; 
1984 yılından bu yanya Bankamıza önemli ölçüde döviz girdisi sağlayan firmanın uğraşı 

konusu itibariyle tamamen Irak'a bağımlı olarak çalışmış olması nedeniyle halen başkaca bir 
işinin bulunmaması, / 

Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra mağdur olan firmanın daha önceleri kullandığı krediye 
ilişkin taahhütlerini zamanında yerine getirmiş ve Bankamıza büyük montanlarda döviz girdi
si sağlamış olması, ' 

Firmanın bugüne kadar Irak'tan Batman'a yaklaşık 350 000 000 USD'hk petrol taşımak 
* suretiyle, faaliyetlerinin Türk Hükümetinin Irak'a açtığı kredinin tahsiline yardımcı olduğu, 
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Esasen, kanuni takibe geçildiğinde sonuca ulaşılmasının fevkalade uzun süre alacağı ve 
belki de gayrimenkullerin icra yolu ile satışının mümkün olamayacağı, 

Hususları göz önüne alınarak, Bankamızın kayıtlı alacağı olan; 
Döviz Kredisi 4 122 731 USD 
Prefinansman 6 182 000 USD 
Prefinansman faizi 605 642 USD 

TOPLAM * 10 910 373 USD'ın 
a) Kredinin TL'sına dönüştürüldüğü 31.7.1991 tarihli Bankamız döviz alış kurlarından 

karşılığı olan 47 959 926 737.-TL üzerinden dondurulması, 
b) Döviz kredisinin tahakkuk ettirilmemiş 583 596 USD'lık faizi (1.7.1990 tarihinden iti

baren) ile prefinansman kredisinin tahakkuk ettirilmemiş 187 960 USD'lık komisyonundan sarfı 
nazar edilmesi, 

c) Kullandırılan döviz ve prefinansman kredilerinden dolayı müeyyide uygulanmayaca
ğı yolunda firmaca, Para Kredi Kurulu'dan yazı getirilmesi veya ileride uygulanması muhtemel 
müeyyideyi karşılamak üzere asgari 10 milyar TL'lık banka Teminat Mektubu alınması, 

d) Bankamıza ipotekli olan gayrimenkullerin; 

1. Şanlıurfa'da, toplam alanı 119 519 M1 olup, imar planında ticari bölgede bulunan ve 
5 kat müsaadeli % 30 inşaat ruhsatı verilen, % 35 oranında kat karşılığı müteahhite verildiğin
de M1 inşaat maliyeti 500 000.-TL hesabı ile 31 373 000 000.-TL değer takdir edilen arsaların 
(83-87-128-422 ve 481 No.lu parseller) üzerinde inşaat yaptırılacağı varsayıldığında inşaat bi
tim tarihine kadar değer artışı olacağından inşaat M1 maliyetinin 520 000.-TL olacağı hesabı 
ile 32 627 920 000.-TL ya, 

2. Şanlıurfa'da, toplam alanı 21 960 M2 olup, imar planında toplu konut alanı olan ve 5 
kat müsaadeli °/o 30 inşaat ruhsatı verilen, % 40 oranında kat karşılığı müteahhite verildiğinde 
M1 inşaat maliyeti 650 000.-TL hesabı ile 8 564 400 000.-TL değer takdir edilen arsaların (16-27-28 
No.lu parseller) üzerinde inşaat yaptırılacağı varsayıldığında inşaat bitim tarihine kadar değer artı
şı sözkonusu olacağından inşaat M2 maliyetinin 700 000.-TL olacağı hesabı ile 9 223 200 OOO.-TL'ya, 

3. 6.9.1991 tarihli Ekspertiz raporunda; 
Şanlıurfa'da, üzerinde 600 MJ lik 2 katlı bina bulunan, zemin 8 kat inşaata müsaadeli 

507 M^lık arsanın, % 50 oranı ile müteahhide verileceği ve zemin kata bodrum dahil 2 dük
kân, normal katlara, her bir kata lüks 2 daire yapılacağı ve Bankamız hissesine 8 daire, 1 dük
kân düşeceği, dairelerden her birinin 400 000 000.-TL, dükkânın ise 800 000 000.-TL değer ikti
sap edeceği belirtildiğinden, bu gayrimenkulun 4 000 000 000 .-TL'ye, 

4. Şanlıurfa Atatürk Caddesinde 4 No.lu parselde kayıtlı ekspertiz değeri 150 000 000.-
TL olan, 3. Kat 5 No.lu dairenin 225 000 OOO.-TL'-ya, 

5. Şanlıurfa Atatürk Caddesinde 4 No.lu parselde kayıtlı Mayıs-1990 tarihli ekspertiz değeri 
100 000 000.-TL olan dairenin 175 000 OOO.-TL'ya, 

6. Şanlıurfa Kıbrıs Caddesinde 72 No.lu parselde kayıtlı ekspertiz değeri 100 000 000.-
TL olan zemin katta dairenin 175 000 OOO.TL'ya, 

7. Şanlıurfa Kıbrıs Caddesinde 72 No.lu parselde kayıtlı ekspertiz değeri 130 000 000.-
TL olan 1. Katta dairenin 225 000 OOO.-TL'ya, 

8. Ankara, Kavaklıdere, Şili Meydanında 4433 ada, 2 parselde kayıtlı ekspertiz değeri 
500 000 000.-TL olan 230 M»lik büronun 843 000 OOO.-TL'ya, 
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9. Ankara, Dögol Caddesi, Meçhul Asker Sokakta 4262 ada, 15 parselde kayıtlı, eksper
tiz değeri 175 000 000.-TL olan 50 M2,lik işyerinin 175 000 OOÖ.-TL'ya, 

10. Ankara, tiler Sokakta 4256 ada, 3 parselde kayıtlı, ekspertiz değeri 200 000 000.TL 
olan, 120 M"lik dairenin ipotek miktarı olan 300 000 OOO.-TL'ya, 

Olmak üzere toplam 47 969 120 OOO.-TL'ya (Ekspertiz değerleri toplamı 45 292 400 000.-
TL) satın alınması, satın alma işlemleri sırasında oluşacak masrafların Bankamızca karşılan
ması, bu gayrimenkullerin firmanın 1 yıl içerisinde ödeme imkânları müsait hale geldiğinde 
Bankadan satın alınması taahhüdünde bulunulacağı, ancak Bankanın bu gayrimenkulleri fir
maya satıp, satmamakta serbest olacağı şeklinde firma ile protokol yapılması, gayrimenkulle
rin firmaya satılması halinde satış fiyatlarının Bankamızca TL. cinsinden satın alma bedelinin 
31.7.1991 tarihli yine bankamız döviz alış kurları üzerinden bulunacak $ değerine, gayrimen-
kuller için ödenecek alım satım ve katma değer vergilerinin ödeme günündeki döviz alış kurla
rı üzerinden hesaplanacak $ karşılıkları ilave edilmek suretiyle bulunacak meblağa, gayrimen
kullerin Bankamız kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren firmaya satış tarihine kadar geçe
cek süre için Genel Müdürlükçe döviz üzerinden uygun görülecek faiz oranının uygulanması 
suretiyle bulunacak faizin ilavesi, 

Suretiyle riskin tasfiyesi ve dosyanın kapatılması hususunu tasviplerinize saygı ile arz ederim. 

Genel Müdür 
Mehmet Buçukoğlu 

T,C, 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-383-8845 13.7.1993 

Devlet Bakanlığına 
Genelge 1993/19 
Başbakana doğrudan bağlı ve ilgili kuruluşlarla, Devlet Bakanı ve başbakan Yardımcılığı 

ile Devlet bakanlıklarına verilen görevler, Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlardan hangileri
nin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve devlet Bakanları tarafından yürütüleceği aşağıda 
belirtilen şekilde tesbit edilmiştir. 

Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller . 
1. Radyo Televiziyon Yüksek Kurulu 
2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu İdaresi 
3. Tanıtma Fonu İdaresi 
4. Yüksek Planlama Kurulu (Başkan) 
5. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (Başkan) 

(Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Yüksek Planlama Kurulu'na Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yayrdımcısı Erdal İnönü Başkanlık edecektir. YPK Toplantılarına Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarı da katılacaktır.) 
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Bağlı Kuruluşlar 
1. Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
2. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
3. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 
4. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) 
5. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (HDTM) 
6. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) 
7. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

İlgili Kuruluşlar 
1. T.C. Merkez Bankası 
2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 
3. Kamu Bankaları 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü 
1. Yüksek Planlama Kurulu (Üye) 
2. İç Güvenlik Koordinasyon Kurulu (Başkan) 
3. Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulu (Başkan) 

Bağlı Kuruluşlar 
1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) 

İlgili Kuruluşlar 
1. Millî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı 
2. Türk Standartları Enstitüsü Kurumu Başkanlığı 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 
1. Bakanîıklararası Uygulama ve Koordinasyon Kurulu (Başlcan) 
2. Kriz Koordinasyon Kurulu (Üye) 

*' 3. Hükümet İçi Koordinasyon 
4. Yüksek Planlama Kurulu (Üye) 

Bağlı Kuruluşlar 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı 
2. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

. Devlet Bakanı Yıldırım Ak tuna 

1. Kriz Koordinasyon Kurulu (Üye) 
2. Parlamento İle İlişkiler 
3. Hükümet Sözcülüğü 
4. İç ve Dış Basınla İlişkiler 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Jarihî cami ve binaların restorasyonuna 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1702) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Vakıflar'dan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

7 Halit Dumankaya 
İstanbul 

Restorasyon adı altında Devlet soyuluyor başlıklı yazılarda tarihi cami ve binaların resto
rasyonlarının müteahhitlerce geciktirildiği ve bu gecikmelerin devleti yüklü zararlara uğrattığı 
ve bu konularda tedbîrler alınmadığından bahsedilmektedir. 

1. Bu konuların doğruluk dereceleri nedir? 
2. Doğruysa müsebbipleri hakkında kanuni ve idari tahkikatlar neden yapılmıyor? 
3. Tarihi Cami ve binaların uzun süreli kapalı kalması maddî ve manevi zararlara sebep 

olmuyorum? 
4. Vakıflarca bu konuların tahkiki için Teftiş kurulları neden işletilmiyor? 
5. Maddî ve manevi zararlara sebep olan konuların acil halli için çalışm" varmıdır, en 

kısa zamanda önlem alınması düşünülüyormu? 

• T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.1.VGM.00.00.02/3400 R 456 (93) 15.10.1993 
Konu : Restorasyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4 Ekim 1993 tarihli ve 

A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1702-5545/24804 sayılı emirleri. 
b) İstanbul Milletvekili Sayın Halit dumankaya'nın T/1702-5545 sayılı önergesi. 
"Restorasyon adı altında devlet soyulacak" Başlığı altında İstanbul Milletvekili Sayın Halit 

Dumankaya'nın Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandı-
nlması istemine ilişkin cevabımız aşağıdadır : 

Sayın Dumankaya "Restorasyon adı altında devlet soyuluyor" diyorsa onun açıklaması ge
rekir, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bütün restorasyon hizmetleri Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile Vakıflar Genel müdürlüğünün birim fiyatları ve idari, teknik, fenni şartna
melerine göre Sapılmaktadır. Ayrıca bir eski eserin restorasyonu için o eserle ilgili rölöveler, res
torasyon ve retitüsyori pprojeleri hazırlanarak 2863 ve 3386 sayılı kanunlar uyarınca koruma Ku
rullarından onay alınmaktadır. Uygulamanın buna göre yapıldığı, şimdiye kadar bu restorasyon
larla ilgili olarak herhangi bir şikayet konusu olmadığı gibi, restorasyonların bitişinden sonra 
çevre halkının, camii görevlilerinin teşekkür ve minnet duygularını ifade ettikleri görülmektedir. 

Tarihî Camii ve binaların restorasyonlarında gerekli rölöveler, restorasyon ve retitüsyon 
projeleri çizilerek Kpruma Kurullarından onay alınmaktadır. Kullanılacak malzemeler labora-
tuvarda incelenmektedir. Koruma Kurullarında çoğu zaman meydana gelen yığılmadan dolayı .' 
projelerin tasdiki, kullanılacak malzemenin tesbitihde zaman zaman gecikmeler olduğu için 
restorasyonlarda yapım süresi bu nedenle uzamaktadır. ! 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, ilgili yönetmelik ve tüzüklerinde belirtilen şart- , 
lar dahilinde hem merkez hem de taşra birimlerini periyodik olarak teftiş etmektedir. Teftiş I 
kurulları hiçbir etki ve baskı altında kalmadan görev yapmaktadırlar. Yapılan tahkikatlarda | 
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müfettişlerce tdareye sorulan soruların içerisinde bahse konu engellemeye ilişkin bir pozisyona 
rastlanmamıştır. Sayın Dumankaya iddialarına mesnet teşkil edecek hiç bir örnek gösteremez. 

Eski eser onarımlarının harcamaları Kurum içi denetlemenin yanısıra hem ihale safhasın
da hem de işin bitiminde Sayıştay Başkanlığınca vize edilmektedir. Şimdiye kadar yapılan vize
lerde herhangi bir geriye dönüş vaki olmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 

5. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Genelkurmay Başkanının oğlu tarafından ya
pılan açıklamalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1712) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını talep ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Abdullah Gül 
Kayseri 

1.8.1993 tarihli Sabah Gazetesinde sayın Genel Kurmay başkanı'nın oğlu tarafından yapı
lan açıklamalar, şu kritik günlerde halkımızın Türk Silahlı Kuvvetlerine güvencini sarsıcı yön
de olmaktadır. 

İhtiva ettiği iddialarla ilgili ne gibi soruşturmalar başlatılmıştır? 

T. G. 
Millî Savunma Bakanlığı 

ı Kanun : 1993/886-TÖ 15.10.1993 
Konu : Yazılı Soru önergesi -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4 Ekim 1993 tarihli ve Kan. Kar. Md 

A.01.GNS.0.10.00.02.7/17İ2-5559/24903 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevap 

landırılması istenilen "Genelkurmay Başkanı'nın oğlu tarafından yapılan açıklamalara ilişkin1 

Yazılı Soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Savunma Bakanı 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
Genelkurmay Başkanı Sayın Doğan Güreş'in oğlu tarafından yapılan ve 1.8.1993 taril 

Sabah Gazetesi'nde yer alan açıklamalara ilişkin olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneks 
disiplin anlayışını zedeleyici davranışları tespit edilen bazı görevliler hakkında gerekli işlemi 
rin yapıldığını bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Savunma Bakanı 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, görevden alınan İSKÎ Genel Müdiı 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehn 
Moğultay'm yazılı cevabı (7/1716) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve, Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Süleyman Hatinoğlu 
'. ' Artvin 

Soru 1. Bazı basın organlarında, görevden alınan tSKl Genel Müdürü ile ilgili iddialar 
arasında; Müteahhitlerden toplanan milyonlarca liralık rüşvetin bir kısmının SHPye gittiği 
ve ihalelerin tarafınızdan tespit edilen müteahhitlere verildiği haberleri yer almaktadır. Şu ha
berler hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Soru 2. Müteahhitlerle işbirliği içerisinde bulunduğunuz doğru mudur? 

. " ' • • • . • T , C . 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sayı : B.13.0.BHİ.0.00.00.00.3.31/322 j 15.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: TBMM Başkanlığı'nın 4 Ekim 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1716-5563/24907 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun İSKt olayına 

ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bilindiği gibi, ISKl eski Genel Müdürü Ergün Göknel ile ilgili iddialar, hazırlık soruştur

masından sonra yargıya intikal etmiş bulunmaktadır. 
Partiye yapılan bağışlar ise benimle kesinlikle ilgisi olmayan bir konudur. 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti bu konuda, ülkemizde ilk kez şeffaf ve açık bir tutum izle

yerek, kurduğu bir komisyon aracılığı ile Partinin kuruluşundan bu yana yapılan tüm bağışları 
inceletmiş ve usulüne uymayan bir miktar bağışı da Hazineye devretme kararı almıştır. Ayrıca, 
Partilere bağış konusunun incelenmesi amacıyla bir Araştırma Komisyonu kurulması önerisi
ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürmüştür. ' 

İSKİ olayı ile ilgili olarak hakkımda basında ortaya atılan tüm iddialar asılsız olup, hiç 
bir delile dayanmamaktadır. Bunlarla ilgili olarak tarafımdan gerekli açıklamalar yapıldığı gi
bi, haberlerin yayınlandığı basın organları hakkında da dava açılmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Lütfı Esengün'ün, Erzurum'un kömür ihtiyacına ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1788) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Lütfi Esengün 

Erzurum 
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Soru : 
Malum olduğu üzere Erzurum, en ağır kış şartlarının yaşandığı, fakirlik ve işsizliğin önemli 

boyutlara vardığı bir kentimizdir. Kış mevsimi gelmeden halk kışlık yakacak ihtiyacını karşıla
ma telaşına düşmekte bu sebeplere yakacağa olan talep sonbaharda giderek artmaktadır. 

Şehirde kaloriferli bina sayısı hergeçen gün artmakta ise de halen soba ile ısıtma önemli 
bir yer tutmaktadır ve yıllık 50 bin ton civarında kok kömürüne ihtiyaç bulunmaktadır. Geçen 
yrl yeterli miktarda kok kömürü tahsis edilmediği gibi, bu yıl ise kok kömürünün hiç verileme
yeceği yolunda haberler alınmaktadır. Erzurum ve ilçelerinde ısınmada kullanılmak üzere kok 
kömürü verilmesi zaruridir. Hem halkın zor kış şartlarında rahat etmesini temin için hem kirli 
havanın bir nisbetde önlenebilmesi için herhalûkarda Erzurum'a kok kömürü verilmesi gerek
mektedir. -

Sobada kok kömürü kullanılmasının yanında kaloriferli binalarda da kaliteli linyit kömü
rü kullanımına keza ihtiyaç bulunmaktadır. 

Arz ve izah olunan bu durum karşısında : 
1. Erzurum'un kışlık yakacak kok kömürü ihtiyacının karşılanması için ne gibi tedbirler 

alınmaktadır, yerli veya ithal kok kömürü Erzurum'un merkez ve ilçelerine yeterli miktarda 
verilecekmidir? 

2. Kok kömürü fiyatlarının halkın alım gücünün çok üstünde olması sebebi ile sübvan
siyon uygulaması düşünülmektedir? ~ 

3. Hava kirliliğinin önlenmesi için kalorifer yakıtı olarak kükürtü alınmış, kaliteli linyit 
kömürü Cahsisi yapılacakmıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1829 15.10.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1788-5688/25513 sayılı yazınız. 
Erzurum Millevtekili Sayın Lütfü Esengün'ün tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ya

zılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
- ' • Ulaştırma Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Yazılı Soru önergesi ve Cevapları : 
Malum olduğu üzere Erzurum, en ağır kış şartlarının yaşandığı, fakirlik ve işsizliğin önemli 

boyutlara vardığı bir kentimizdir. Kış mevsimi gelmeden halk kışlık yakacak ihtiyacını karşıla
ma telaşına düşmekte bu sebeple de yakacağa olan talep sonbaharda giderek artmaktadır. 

Şehirde kaloriferli bina sayısı her geçen gün artmakta ise de halen soba iîe ısıtma önemli 
bir yer tutmaktadır ve yıllık 50 bin ton civarında kok kömürüne ihtiyaç bulunmaktadır. Geçen 
yıl yeterli miktarda kok kömürü tahsis edilmediği gibi, bu yıl ise kok kömürünün hiç verilmeyeceği 

— 303 — 



T.B.M.M. B : 17 19.10.1993 0 : 1 

: yolunda haberler alınmaktadır. Erzurum ve ilçelerine ısınmada kullanılmak üzere kok kömürü 
verilmesi zaruridir. Hem halkın zor kış şartlarında rahat etmesini temin için hem de kirli hava
nın bir nisbette önlenebilmesi için her halükârda Erzurum'a kok kömürü verilmesi gerekmektedir. 

Sobada kok kömürü kullanılmasının yanında kaloriferli binalarda da kaliteli linyit kömü
rü kullanımına keza ihtiyaç bulunmaktadır. 

Arz ve izah olunan bu durum karşısında : 

Soru : 
Erzurum'un kışlık yakacak kok kömürü ihtiyacının karşılanması için ne gibi tedbirler alın

maktadır, yerli veya ithal kok kömürü Erzurum'un merkez ve ilçelerine yeterli miktarda verile
cek midir? 

Cevap : 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 1993-1994 ısınma sezonunda da Erzurum'un yakıt ihtiyacının 

tam olarak karşılanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla, bu İlimize 60 000 ton ithal 
kömür, 25 000 ton da kok kömürü tahsis edilmesi uygun görülmüş ve karar istihsali amacıyla 
Yüksek Planlama Kurulu'na sunulmuştur. 

Soru : 
Kok kömürü fiyatlarının halkın alım gücünün çok östünde olması sebebi ile sübvansiyon 

uygulaması düşünülmekte midir? 

Cevap : 
tthal kömür için ton başına 150 000 TL., kok kömürü için ton başına 200 000 TL. sübvan

siyon uygulanması için de Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat edilmiştir. 

Soru : 
Hava kirliliğinin önlenmesi için kalorifer yakıtı olarak kükürtü alınmış, kaliteli linyit kö

mürü tahsisi yapılacak mıdır? , 

Cevap : 
Bu ilimizde kok ve ithal kömürün yanında alt ısıl değeri en az 4500 KCAL/kg. ve kuru 

bazda kükürt oranı en çok % 1 olan yerli kömürlerimizin kullanımına da devam edilecektir. 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan Un, izmit *tc meydana gelen Tbkele ait tütün depo-. 
su yangını ile ilgili olarak yürütülen soruşturmaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi 
Oktay'ın yazılı cevabı (7/1859) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. 19 Temmuz 1993 günü İzmit'te meydana gelen Tekel'e ait tütün deposu yangını ile ilgi

li tahkikat ne safhadadır? 
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2. Yangın olayı ile ilgili bilirkişi heyeti kimlerden oluşturulmuş ve nasıl bir rapor tanzim 
edilmiştir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı . 15.10.1993 

Sayı : 1508 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
İlgi: 4.10.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.77/1859/5799-26935 sayılı 

yazıları. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak ce

vaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 
Gereğini arz ederim. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Soru 1. 19 Temmuz 1993 günü İzmit'te meydana gelen Tekele ait tütün deposu yangını 
ile ilgili tahkikat ne safhadadır? 

Cevap 1. Kocaeli Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez müdürlüğünde meydana gelen 
yangın olayının soruşturması, görevli Cumhuriyet savcısı tarafından Emniyet Müdürlüğü ile 
işbirliği halinde bizzat yapılmış olup, olayın tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu meydana geldi
ği kanaatına varılarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 6.8.1993 gün ve 1993/3468 esas sa
yılı iddianamesiyle, tekel görevlileri Adem Çelebi, Mehmet Zeki Torun ve Nusret Karga aleyhi
ne mahalli Asliye Ceza Mahkemesine tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet ver
mek suçundan kamu davası açılmıştır. Sanıklar 23.7.1993 tarihinde tutuklanmışlar, 10.8.1993 
tarihinde tahliye edilmişlerdir. Mahkemece yapılan tensip sonucu ilk duruşmanın 22.11.1993 
günü yapılmasına karar verilmiştir. 

Soru 2. Yangın olayı ile ilgili bilirkişi heyeti kimlerden oluşturulmuş ve nasıl bir rapor 
tanzim edilmiştir? 

Cevap 2. Yangın olayı üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Teknik Üni
versitesinden bilirkişi talebinde, bulunulmuş, belirtilen üniversite tarafından ehil bilirkişi ola
rak görevlendirilen t.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Recepoğlu, 
l.T.Ü. Elektrik-EIektronik Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Kaymaz ve t.T.Ü. Makina 
Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Kıhç'a usulen yeminleri yaptırılarak, evrak 
kendilerine teslim edilmiş olup, heyetçe yapılan inceleme sonucundan tanzim olunan 2.8,1993 
tarihli bilirkişi raporuna dayanılarak kamu davası açılmıştır. Raporda, olayda kasıt bulunma
dığı, yangının tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatına varıl
dığı, yangına, başlangıcından az önce yapılmış olan ilaçlama sırasında, ilaçlama makinasının 
egzosundan çıkan sıcak gaz veya kıvılcım'ın yolaçmış olma ihtimalinin bulunduğu beyan edil
miştir. 
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9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'mm, İSKİ yolsuzluğu ile ilgili olarak yürü
tülen soruşturmaların selameti açısmdan Adalet Bakanının görevden alınıp alınmayacağına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçm'ın yazılı cevabı (7/1872) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Hemen hemen bir aydan buyana kamuoyunu meşgul eden İSKt yolsuzluğunda hakların
da soruşturma açılan ve ayrıca ifadelerine başvurulan zatlara siyasi kimlikleri itibariyle farklı 
soruşturma usulleri uygulanmaktadır. Diğer taraftan İSKt yolsuzluğunun tek sorumlusu ola
rak gösterilen Ergun Göknel'in ilk ifadeleriyle, sonraki ifadeleri arasında çelişkiler bulunmak
tadır. Her ne kadar Ergun Göknel'in ifadeleri kişisel ise de, gerek soruşturmayı yürüten Savcı 
ve gerekse Ergun Göknel'in ifadelerindeki değişiklik kamuoyunda kendilerine Adalet Bakanlı
ğınca bazı teminatların verildiği izlenimini uyandırmaktadır. Zira Adalet Bakanı SHP'lidir. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı SHP'lidir. Ergun Göknel SHP'ye büyük bağışlarda bu
lunmuştur. 

Olaya adı karışan ve tSKt'den ayda 150 milyon aylık aldığı iddia edilen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay SHP'lidir. SHP Kongrelerinin, özellikle Sayın Erdal İnö
nü'nün Genel Başkan adayı olduğu kongrelerde delegenin İSKİ kaynaklarından finanse edil
diği iddialan vardır. İSKİ yolsuzluğunun bütün bu boyutları SHP'nin bütünüyle hadisenin içinde 
olduğu kanaatini kuvvetlendirmektedir. 

Bu denli geniş boyutları bulunan bir yolsuzluk hadisesinin soruşturulmasında Adalet Ba-
kanlığfgörevinde bir SHP'li Bakanın bulunmasındaki sakıncalar ve uygulamadaki siyasî ta
raflılık ve korumacılık ortadadır. 

Soru 1. İSKİ yolsuzluğunun tahkikatının ve yargılamasının objektif hukuk kurallarına 
uygun olarak yürütülebilmesini temin açısından, Adalet Bakanı bugüne kadar istifa etmediği
ne göre gerek idarî ve gerekse adlî soruşturmanın selameti açısından Anayasal yetkiler kullanı
larak Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın görevden alınmasını düşünüyor musunuz? 

Soru 2. SHP'li Adalet Bakanı Bakanlık görevini sürdürdüğü müddetçe soruşturmanın 
bağımsız ve objektif yürütülebileceğine ne kadar inanıyorsunuz? 

Soru 3. Her ne kadar yargı bağımsızlığı var ise de netice itibariyle Cumhuriyet Savcıları
nın ve hâkimlerin de birer Devlet memuru olduğunu düşündünüz mü? 

Soru 4. İSKİ yönetim kurulu başkanı olan ve dolayısıyla yolsuzluk olaylarının içinde 
bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nurettin Sözen kendiliğinden istifa et
mediğine göre en azından soruşturmanın sonuna kadar bu zatı görevden almayı düşünüyor 
musunuz? -
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T.C. *• . 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : B.02.0.001.0.00.00.00/ 

Öz. Kal. Bür./003/03272 18.10.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00. 

02-7/1872-5815/26991 sayılı yazı. 
Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere, Art

vin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu tarafından yöneltilen yazılı soru önergesinin yanıtı ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Murat Karayalçın 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 

Sayın Süleyman Hatinoğlu 
Artvin Milletvekili 

ÎSKÎ yolsuzluğu ile ilgili olarak yürütülen soruşturmaların selameti açısından Adalet Ba
kanı Sayın Seyfi Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nurettin Sözen'in gö
revlerinden alınıp alınmayacakları ve SHP'Ii Adalet Bakanının Bakanlık görevini sürdürdüğü 
sürece soruşturmanın bağımsız ve objektif yürütülmesine olanak olup olmayacağı yolundaki 
sorulara ilişkin yanıtlarımız aşağıdadır : 

Yanıt 1. Anayasamızın 138 ve 139 uncu maddelerinde, mahkemelerin her türlü dış etki
den uzak olmaları amacıyla yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlıkları sağlanmıştır. 
Bu kapsamda olmak üzere, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanıl
masında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği; tavsiye ve telkinde buluna
mayacağı öngörülmüştür. Bunun yanında, hâkim ve savcıların özlük haklarına ilişkin düzen
lemeyle de kişisel bağımsızlık ve güvenceye kavuşturulmalarına özen gösterilmiştir. Atanmala
rının, niteliklerinin, meslekte ilerleme ve yükselmelerinin, aylık ve ödeneklerinin kanunla dü
zenleneceğinin emredilmiş olması, görevlerinde bağımsız olmalarını, hüküm verirken Anaya
sa, kanunlara ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlanyla başbaşa kalmalarını sağlama ama
cına dönüktür. Aynca kendileri istemedikçe belli bir yaştan önce emekliye ayrılamayacakları, 
azlolunamayacaklan ve özlük haklarından yoksun bırakılmayacakları yolundaki hükümler de 
hâkim ve savcıların güvenceye kavuşturulmasını sağlayan önemli düzenlemelerdir. 

İSKİ olayında yürütülen adlî soruşturma yönünden de, yukarıda belirtilen Anayasa ilke
leri doğrultusunda, hâkim ve savcıların, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas
larına göre görev ifa etmeleri söz konusudur. Herhangi bir etkilemenin söz edilemeyeceği bir 
hukuk düzeninde, Adalet Bakanının görevden alınmasını veya istifasını gerektirecek bir du
rum da söz konusu değildir. 

Yanıt 2. —Yanıt (1) de de ifade edildiği gibi, hâkim ve savcıların, mahkemelerin bağımsızlı
ğı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ettikleri bir hukuk düzeninde, Adalet Bakanı'nın 
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hangi siyasî partiden olduğu büyük bir önem taşımamaktadır. Çünkü, Anayasamızda belirti
len ilkeler ve buna dayanarak yapılan yasal düzenlemeler karşısında, kamu görevlisi olmakla 
birlikte özel bir statüye kavuşturulmuş olan hâkim ve savcıların yürütme erkinden etkilenme-

- meleri sağlanmıştır, Bu nedenle Adalet Bakanı'nın hangi siyasî partiden olursa olsun Yargıyı 
etkilemesi mümkün değildir. Aksi halde, her partili Bakan'm Yargıyı kendi partisinin çıkarları 
doğrultusunda etkilemesi olasılığı gündeme gelir ki bu durum Yargının bağımsız olmadığı so
nucunu doğurur. Gerek Anayasamız gerekse Hukuk sistemimizin işleyişi buna engel olduğun
dan, İSKİ soruşturması bağımsız mahkemelerce ve objektif olarak yürütülmektedir. 

Yanıt 3. Anayasamızın 159 uncu maddesinde, Yürütmeden ve Yasamadan tamamen ba
ğımsız "Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu" oluşturularak, Hâkim ve Savcıların mesleğe ka
bul edilmeleri, atama, nakil, yükselme ve ilerlemeleri, disiplin cezaları ve özlük hakları konu
larında karar verme yetkisi bu' kurula verilmiştir. 159 uncu madde incelendiğinde görüleceği 
gibi, bu kurul Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışında üç asıl ve Uç yedek üyesi 
"Vargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi de Danıştay Genel Kurulunun kendi üye
leri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl için 
seçilerek oluşmaktadır. 

Anayasamızda öngörülen böyle bir düzenlemeyle, hâkim ve savcıların idarî ve malî işlem-, 
lerinde karar verme yetkisine sahip olan bu kurul'un "Atama" yoluyla değil "Seçimle" oluş
turulması suretiyle, Yargının bağımsızlığı sağlanmak istenmiştir. 

Belirtilen hüküm karşısında, hâkim ve savcılar da kamu görevlisi olmakla birlikte diğer 
devlet memurlarından farklı bir statüye kavuşturulmuş olduklarından, yürütme erkinden etki
lenmeleri söz konusu olmamaktadır. 

Yanıt 4. Anayasanın 127 nci ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddelerinde, 
Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suç 
sebebiyle soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, İçişleri Bakanının geçici bir tedbir ola
rak, kesin hükme kadar bu organları veya organların üyelerini görevden uzaklaştırabilecekleri 
öngörülmüştür. Bu hükümler uyarınca, İSKİ'olayı ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Beledi
ye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması keyfiyeti, İçişleri Bakanı'nın kişisel takdir ve değer
lendirmesine giren bir husustur. Ancak, ortada soruşturma veya kovuşturmanın selameti açı
sından bir sakınca görülmediği hallerde bu yetkinin kullanılmayacağı da tabiidir. 

Saygılarımla. 
Murat Karayalçın 

- Devlet Bakanı ve 
* Başbakan Yardımcısı 

10. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Tarım ve Köyişleri Bakam iken özel danış
man olarak görevlendirdiği bir şahısla ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1879) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak ce-

vaplandarılması hususunda gereğini arz ederim. 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 
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Basın organlarında, Tarım ve Köyişleri Bakanı bulunduğunuz dönemde özel danışmanı
nız olan DYP Urfa ti Teşkilatı üyesi Hüseyin Polatkan'ın kredi çıkarmak vaadiyle bazı işa
damlarından rüşvet aldığı ve bu taahhüdünü de bir protokole bağlayarak 2 milyar liralık kredi 
karşılığında 50 şer milyonluk üç ayrı çekle 150 milyon lira rüşvet alarak ortadan kaybolduğu 
haberleri yer almaktadır. .. 

Sorular : 
1. Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yaptığınız dönem de özel danışman olarak gö

revlendirdiğiniz Hüseyin Polatkan'Ia siyasî ve insanî yakınlığınız nedir? Adı geçenin DYP Urfa 
İl Teşkilatı üyesi olduğu doğru mudur? ' . . 

2. özel danışmanınız Hüseyin Polatkan, danışmanlık yetkilerini aşarak nüfus ticaretimi 
yapmıştır? Aldığı rüşvetlerden partisine bağışta bulunmuş mudur? 

3. İşadamı Bekir Çopur'la yapılan rüşvet protokolü Ekim/1992 tarihli olduğuna göre 
o tarihten buyana özel danışmanlığınızı yapan Hüseyin Polatkan hakkında bugüne kadar ne 
gibi bir işlem yapılmıştır? Yapılmamış ise bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşü
nüyor musunuz? 

4. özel danışmanlığını yapan Urfa DYP İl Teşkilat üyesi Hüseyin Polatkan ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı döneminizdeki ilişkileriniz ne derecede idi? Adı geçenin özel danışmanlık 
adı altında iş takipçisi olarak mı görevlendirmiştiniz? Bu görevi yerine getirecek çap ve nitelik
te bakanlık personeli arasında kimse yokrhu idi? özel danışman seçiminde siyasî DYP'li ol
mak en önemli faktör olarak mı değerlendirilmiştir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.002-2.03/168 14.10 1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1879-5822/26998 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Bülent Atasayan'ın ilgi yazınız ekinde alınan şahsıma muhatap 

yazılı soru önergesi ile ilgili açıklamalarım ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ' * • • • . ' , . . ' 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Bülent Atasayan'ın Yazılı Soru önergesi Cevabı 

1. Yazınızda adı geçen Hüseyin Polatkan'ın yaptırdığım araştırmalardan, ne Şanlıurfa 
DYP İl örgütü ne de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Danışmanlığı ile bir alakası bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

2. Adı geçen şahıs Köy Hizmetlerinde 5 ay mevsimlik işçi olarak çalışmış ve bu süre için
de içkili olarak Köy Hizmetleri Lokalinde olay çıkardığı için görevinden uzaklaştırıldığı anla
şılmıştır. 
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3. Daha öncede belirttiğim gibi adıgeçen kişi ile yakından uzaktan hiçbir ilişkim yoktur 
ve ilgimin olmadığı bir kişi ile yapılan protokoldan da haberim olamaz. Bunlar tamamen bir 
uydurmadır ve şahsımı yıpratmak için yapılan bir düzenlemedir. 

4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığım sırasında bu isimde bir Danışmanım olmamıştır. Ayrı
ca adı geçen kişinin DYP ti örgütü ile ilgisi yoktur. Her iki husus hakkında da Tarım Bakanlı
ğının ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün DYP ile ilgili belgeleri ektedir. 

Arz ederim. 

••/ '. ' T . C . 

Başbakanlık 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
' Sayı : B021KHZ0710003131-15973 7.9.1993 
Konu : Hüseyin Polatkan 

Sayın : Nasır Vural 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Personel ve Genel Müdürü 

tlgi : 7.9.1993 tarihli notunuz. 
Bugünkü Milliyet Gazetesinin 1 inci sayfasında yayınlanan "Protokolle. Rüşvet" başlıklı 

haberde adıgeçen Hüseyin Polatkan'ın Genel Müdürlüğümüz Ankara Makina İkmal Müdür
lüğü emrinde 25.5.1992 tarihinden 30.10.1992 tarihine kadar mevsimlik işçi olarak çalıştığı tes
pit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Genel Müdür Adına Mehmet Çakıroğlu 

Genel Müdür Yardımcısı 

T.C. 
Şanlıurfa Valiliği 21.5.1993 

Yazı tşleri Müdürlüğü 
Sayı : B054VLK4630300.2820/5-4 , 

Konu : Parti Toplantısı. 
Valilik Makamına* 

'(Emniyet Müdürlüğü) 
ŞANLIURFA . 

İlgi : 11.5.1993 gün ve EGM. 4.63.00.12.15151-322-93 sayılı görevlendirme emri. 
Genel Merkezi Ankara'da bulunan Doğruyol Partisi Şanlıurfa ti Başkanlığı'nın olağan 

genel kurul 21.5.1993 günü çoğunluk sağlanarak yapılmış olup, toplantı sonucu : tarafımızdan 
hazırlanan rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. , 
M. Sait ipek M. Kamil Güler 

Yazı İşi. Müd. * İşlemler Şefi 
Hükümet Kom. J Hükümet Kom. 
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RAPOR 

Genel Merkezi Ankara tünde bulunan ve kısa adı DYP olan Doğruyol Partisi Şanlıurfa 
İl teşkilatının genel kurul toplantısı 21.5,1993 günü, saat 10.00'da kapalı spor salonunda yapı
lacağı ve bu toplantıda Hükümet Komiseri olarak görevlendirildiğimiz tarafımıza Şanlıurfa Va
liliği Emniyet Müdürlüğünün 11.5.1993 gün ve B.05.1.EGM.4.63.00.12.15151-32-93 sayılı emir
leri ile bildirilmesi üzerine, anılan gün, yer ve saatte hazır bulunarak toplantıya katıldık. 

Toplantının yapılacağının üyelere Güneydoğu Gazetesinin 5.5.1993 tarih ve 4202 sayılı nüs
hasında duyurulduğu görüldü ve gündem maddelerine geçildi. 

Yapılan yoklama sonucu partiye kayıtlı 645 delegeden 428 delegenin hazır olduğu ve ço
ğunluğun sağlandığı görüldü. -

Divan Başkanlığına Necmettin Cevheri, Divan Başkan Yardımcılığına A. Rezzak Yavuz, 
Aydın Mirkelam ve Uğur-Esat Akgöl, kâtipliklere ise İbrahim Aslan, Maksut Dellalbaşı ve Mus
tafa Hakkı Saraç oybirliği ile seçildi. Faaliyet ve gelir-gider raporu üyelere H. tlhan Cevher 
tarafından okundu. Rapor üzerinde Aziz Emektar, Faruk Pınarbaşı, Mehmet Çağlayan, Lütfi 
Küçükbayrak ve Abdurrezzak Yavuz söz aldı. Başka söz alan olmadığından delegelerin ibrası
na sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi. Raporun ibra edilmesi üzerine ti Başkanı H. İlhan Cev
heri söz alarak teşekkür konuşması yaptı. Başka söz alan olmadığından ilçe seçim kurulu ne
zaretinde saat 12.00'de seçimlere başlandı. Yapılan gizli oy, açık tasnif sonucu : 645 delegeden 
342 üyenin oy kullandığı ve 342 oyun geçerli olduğu görülerek : 

Doğruyol Partisi İl Başkanlığına : 
Halil İlhan Cevheri : 342 oy alarak, 

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Velit Aba 
Mehmet Aksoy 
Mustafa Atlı 
Halil Badılh 
Abdulkadir Barut 
Mustafa Badılh 
Sabahattin Cevheri 
Fuat Çiriş 
Niyazi Çiloğlu 
Yaşar Çulcu 
Mehmet Dcmirkatv 
Adil Dedecan 
Halil Delen 
Hakkı Diş 
Vedat Ebe 
Fuat Ebe 
Ferruh Gerger 
Kâzım Güven 
Ferit Hamevioğlu 
Münir tdemen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Nazif Yavuz 
Ahmet Cevheri 
Sait Badılh 
Halil Evren 
Mehmet Sak 
Hadi Çelik 
Halil Karabulut 
M. Nesip İlhan 
Mustafa Akyüz 
Recep Subaşı 
Emin Dindaroğlu 
Hulisi Izgördü 
Halil Dağ 
Halil Demir 
Sinan Kamer 
Ahmet Süzen 
Remzi Şıhanlıoğlu 
Mahmut Ağıldağ 
Berho Çiftçi 
Cafer Bugenç 
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21. Kemal Kapaklı 
22. Mahmut Kaplan 
23. Fevzi Karataş 
24. Abdurrezzak Kaya 
25. Hüseyin Keşküş 
26. Fethi Kırmızı 
27. Ali Köseoğlu 
28. Ömer Kürkçüoglu 
29. Mahmut Müdürogtu 
30. Fethi Nimetoglu 
31. M. Aliöge 
32. Reşit Öcal 
33. Bozan Sarı 
34. Savak Şimşek 
35. Hakkı Tahtasız 
36. Mehmet Salih Yasak 
37. thsan Yetkin 
38. Mustafa Hatipoglu 

342 oy alarak, 

Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine 

1. Ahmet Aydoğdu 
2. M. Necip Şeyhanlıoğlu 
3. Hüseyin Yıldırım 
4. Cuma Büyük 
5. Salih Türkmen 
6. Aziz Emektar 
7. HalafKubacık 
8. Mehmet Nuri Basmacı 
9. Ahmet Şenbahar 

10. Ömer Erişmiş 
11. Hasan Arıkan 

342 oy alarak, 

19 . 10. 1993 O : 1 

21. Halil Yıldız 
22. Ali Mol 
23. Hasan Esin 
24. Mustafa Agıldag 
25. Hasan ökte 
26. Fendo Gümüşlü 
27. Veysi Bal 
28. Ömer Yılmaz 
29. tsmail Narin 
30. Ahmet Kaya 
31. Mehmet Moğol 
32. Mehmet Rıfat Akyüz 

* 

' 

Disiplin Kurulu Yedek Üyeliklerine 

1. Necmi Yıldırım 
2, Hanifi tpar 
3. Naci Saraç 
4. Şeyho Kayabaşı * 
5. Halil Alay 
6; Hakkı Yılmaz 
7. tsmail Narin 
8. Hasan Arusoğlu 
9. Osman tsmailoğlu 

10. Mustafa Aksoy 

, 
Büyük Kongre Delegeliklerine -

.Asil Üyeliklere 

1. Halil tlhan Cevheri 
2. Ahmet Necati Akgöl 
3. Muharrem Şıhanlıoğlu 
4. Mustafa Bayık 
5. Mehmet Atilla 
6. İbrahim Gündoğan 

Yedek Üyeliklere 

1. İbrahim Aslan 
2. Salih Aksu 
3. Mithat İdemen 
4. Hasan Arıkan 
5. Mehmet Ali Cevheri 

' • • . 
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7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Faruk Pınarbaşı 
Hasan Şıhanlıoğlu 
Mustafa Hakkı Saraç 
Sinan Bugenç 
Ahmet Bayık 
Şükrü Yüksel 
Mustafa Karakaya 
342 oy alarak seçildiler. 

Tüm konuşmalar kayda alınmış olup, yapılan toplantının 2820 Sayılı Kanuna, Parti Tü
züğüne ve gündem maddelerine uygun olarak yapılmış ve toplantı süresince asayişe müessir 
bir olayın meydana gelmediği ile herhangi bir itirazın söz konusu olmadığını arz ederiz. 

• ' . ' . . . 21.5.1993 

M. Sait İpek M. Kâmil Güler 
Yazı işleri Müdürü İşlemler Şefi 
Hükümet Komiseri * Hükümet Komiseri 

11. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, Giresun İlindeki Batlama-Bektaş Yayla
sı yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Tlirizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı 
cevabı (7/1909) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
Rasim Zaimoğlu, 

,Giresun 
Giresun İlinin Batlama-Bektaş Yaylası turizm yolunun, bölgedeki turizmin gelişmesi için büyük 

önem taşıdığı ortada olup, yöreye gelen yabancılar ulaşım imkânsızlıkları nedeniyle yaylaya 
gidememektedirler. Buna göre : . 

Sorular : 
1. Bakanlığımız tarafından Batlama-Bektaş yayla yolunun altyapı çalışmaları için gön

derilen 1 milyar liranın nerelere harcandığını açıklarmısınız? 
2. 27 kilometrelik bu yolun yapılması için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 

TC. 
Turizm Bakanlığı 18.10.1993 

Sayı : B.17.HKM.O.00.0O.0O/12O0-25796 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.10.1993 gün ve GNS./1909-5995/27632 sayılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu tarafından düzelenen yazılı soru önergesinin 

cevapları ilişikte sunulmaktadır. • 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Turizm Bakanı 
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önerge Esas No : 7/1909-5995 
Bakanlığımızca önerilmesi üzerine Bakanlar Kurulu'nun 18.1.1990 gün ve 90/70 sayılı ka

rarı ile "turizm merkezi*' olarak ilan edilmiş bulunan Giresun Bektaş Yaylası TUrizm Merkezi 
yolu için; 

1991 yılında 400 000 000 TL. 
1992 yılında 1 000 000 000 TL. 
1993 yılında ise 237 000 000 TL. 
olmak üzere toplam 1 637 000 0P0 TL. tutarında ödenek ayrılarak Giresun Valiliği ti özeL 

İdaresi emrine gönderilmiştir. . 
Giresun Valiliği ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile toplam 

55 km. uzunluğunda inşa edilecek söz konusu karayolunun yaklaşık 28 km. lik kısmının as
faltlanması işi gerçekleştirilmiştir. 

1994 yılı bütçesi elverdiği ölçüde de geri kalan 27 km. lik kısmının asfaltlanması^çalışma-
• lan başlatılacaktır. 

* ' ' Abdülkadir Ateş 
. TUrizm Bakanı 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İller Bankası Yönetim Kurulu üyelerine iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1934) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Mehmet. Seven 

Bilecik 
Bakanlığınıza bağlı tiler Bankası Yönetim Kuruluna partili arkadaşlarınızın dolduruldu

ğu söylenmektedir. Bu iddia doğru mudur? ' -
—%tiler Bankası Yönetim Kurulu hangi isimlerden oluşmaktadır? 
— Eğer bu iddia doğruysa; bu insanlar bankaya katkısı olacak nitelikli kişiler midir? 

TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 19.10.1993 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2.A/3250 
Konu : Bilecik Milletvekili MehmetvSeven'in 

Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.10.10.00.02-7/1934-5939/27401 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "tiler Bankası Yönetim Ku

rulu üyeleri"ne ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
— İller Bankası Yönetim Kurulu dört kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda üye ola

rak görev yapan Sayın Aziz Konukman (ODTÜ tdarî İlimler Fakültesi mezunu), Sayın Ayhan 
Fırat (İTÜ Elektrik Fakültesi mezunu), Sayın Halit Toraman (AtTİA Mezunu) Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığını; Sayın Hasan Lay (1İTİA mezunu) ise Maliye Bakanlığını temsil etmektedir. 
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— Banka denetçileri olarak da Bayındırlık ve tskân Bakanlığını temsil eden Sayın Sahir 
Koçak (SBF mezunu) ile Banka genel kurulunca seçilen Sayın Fikri Gökçeer (SBF mezunu) 
görev yapmaktadırlar. ' 

— Devlet memuru statüsünde olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin hiçbiri herhan
gi bir siyasî parti üyesi değildir. 

— Gerek yönetim kurulu üyelerinin gerekse denetçilerin, eğitim durumları, geçmiş hiz
met yaşamları ve çalışma deneyimleri gözönüne alındığında tiler Bankamızın yönetimine önemli 
katkılar sağladıkları açıktır. . 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

13, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in; DYP'sine katılan bir milletvekiline 
ilişkin sorusu ye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk 'un yazılı cevabı 
(7/2516) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz . 

ederim. 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 

Anavatan Partisinden istifa ederek Milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdüren Gire
sun Milletvekili Sayın Ergun özdemir; Adalet Partisinin yeniden açılması dolayısıyla 19.12.1992 
tarihinde toplanan kongresini müteakip Doğru Yol Partisinin üyeliğine doğrudan kabul edil
miştir. Giresun Milletvekili Sayın Ergun özdemir 19.12.1992 tarihinden önce Doğru Yol Parti
sinin üyesi olmadığı gibi 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra kapatılan Adalet Partisinin üye
si ve delegesi de değildir. Esasen adı geçenin 1980 öncesi memur olması dolıyısıyla herhangi 
bir siyasî partinin üyesi veya büyük kongre delegesi olması düşünülemez. 

Diğer taraftan, 19.12.1992 tarihinden önce Adalet Partisine üye kaydı yaptırmış olması da 
düşünülemez. Zira Adalet Partisi 19.12.1992 tarihinde aktedilen kongreden önce açılmış olma
dığı gibi üye kaydı yapması da mümkün görülmemektedir. Ayrıca söz konusu tarih itibariyle 
de kendisini feshederek Doğru Yol Partisine iltihak etmiştir. Bu durum muvacehesinde Gire
sun Milletvekili Sayın Ergun özdemir'in bağımsız Milletvekilliği döneminde de Adalet Partisi
ne üye kaydı yaptırmış olması hukuken ve fiilen mümkün görülmemektedir. 

Anayasanın 84 üncü maddesi ise Partisinden istifa eden bir Milletvekilinin diğer bir parti
ye geçmesine cevaz vermemektedir. 

Bu durum muvacehesinde; 
Sorular : ' ' ' 
1. Giresun Milletvekili Sayın Ergun özdemir, 12 Eylül 1980 müdahalesi sonucu kapatı

lan ve ,19.12.1992 tarihinde açılarak aynı gün feshine karar verilen Adalet Partisine üye midir?, 
Üye ise hangi tarihte ve hangi ilde üye kaydı yaptırmıştır? 

2. Kapatılan siyasî partilerin yeniden açılmasına izin veren kanun hükümleri çerçevesin
de aynı gün açılan Doğru Yol Partisi ile birleşme kararı alan Adalet Partisine kongre hazırlık 
çalışmaları sırasında Sayın Ergun özdemir'in üye kaydı yaptırması hukuken mümkün müdür? 
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3. Giresun Milletvekili Sayın Ergun özdemir'in kongre anında Adalet Partisine veya kong
rede birleşme yönünde karar alınan Doğru Yol Partisine üye kaydı yapılması hukuken müm
kün müdür? 

4. Giresun Milletvekili Sayın Ergun özdemir şu anda Doğru Yol Partisinin üyesi bulun
duğuna göre hangi partinin üyesi sıfatıyla Doğru Yol Partili olmuştur? 

5. Adı geçen üyenin Anayasanın 84 Üncü maddesi muvacehesinde durumu nedir? Bu 
konu ile ilgili olarak bir inceleme ve araştırma yapmayı veya yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02- 18.10.1993 
7/2516-3450/16254 

Sayın Halil Orhan Ergüder 
İstanbul Milletvekili 

.ilgi : 12.1.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Doğru Yol Partisine katılan bir Milletvekiline ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız 

aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Anavatan Partisinden istifa eden ve bir süre bağımsız kaldıktan sonra Doğru Yol Partisine 
giren Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in hukukî durumunun, Anayasanın 84 üncü mad
desi kapsamına girmediğine dair, Başkanlık Divanının 7.7.1993 tarihli 48 numaralı kararı, İç
tüzüğün 113 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyona gönderilmiştir. 

14. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Ulaştırma Şube Müdürlüğündeki) 
araçlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Hüsamettin Cindoruk'un ya
zılı cevabı (7/2517) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başkanlığınız tarafından.yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 
S. Osman Sevimli 

Karaman 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Şube Müdürlüğüne bağlı kaç araç vardır? 
2. Bu araçlardan kaç tanesi ara hizmet aracı olarak görev yapmaktadır? 
3. Şube müdürlüğünde kaç adet şoför istihdam edilmektedir? 
4. Ara hizmet araçları hangi hizmetlerde kullanılmaktadır? 
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5. Çalışma sistemleri nasıldır? 
6. Kontrol mekanizması var mıdır? Varsa çalışıyor mu? Çalışıyorsa nasıl çalışıyor? 
7. Bunun sorumlusu kimdir? Hiç kontrol edilmiş midir? 
8. Devletin malı deniz darb-ı meselenin en çarpıcı örneği yoksa Türkiye Büyük Millet 

Meclisi çatısı altında mıdır? 
9. Bir milletvekiline gönderilmeyen araç kimler tarafından kullanılmaktadır. 
10. Milletvekiline araç yok diye yalan söyleme cesaretini bulan personele bu cesareti kim 

vermektedir? ] 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.İ0.00.02-
7/2517-5208/23544 

Sayın Osman Sevimli 
Karaman Milletvekili 

ilgi : 29.6.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Ulaştırma Şube Müdürlüğündeki araçlara ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşa

ğıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. • ' *• • 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1. TBMM Ulaştırma Şube Müdürlüğünde 102 otomobil, 11 minibüs, 4 ambulans, 5 kam
yon, 7 pikap, 25 otobüs ve 1 traktör olmak üzere 155 araç vardır. 

2. Bu araçlardan 75 tanesi makamlarda (Başkanlık Divanı, İhtisas, Araştırma ve Ulus
lararası Komisyonlar ve gruplar hizmetindedir.) Geri kalan 80 araç TBMM Başkanlığı Genel 
Sekreterliği idarî hizmetlerindedir. 10 tanesi ise ara hizmetindedir. 

3. Ulaştırma Şube Müdürlüğünde 115 kadrolu ve 13 geçici görevli şoför istihdam et
mektedir. , 

4. Hizmet araçlarının görevleri : ' 
a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği İdarî Teşkilatındaki mevcut 36 birimin günlük 

mutat resmî hizmet ihtiyaçlarında, 
b) TBM Meclisi'nin davetlisi olarak gelen yabancı heyetlerin karşılanması ve uğurlan

masında, 
c) Yurt dışında hava yolu ile giden milletvekillerinin hava alanına transferlerinde, 
d) Milletvekili ve personelin eş ve bakmakla yükümlü bulunan bireylerinin ölüm, sağlık 

ve nikah hizmetlerinde, 
e) tdare amirleri ve Genel Sekreterin emri uyarınca milletvekili ve personelin acil resmî 

işlerinde, 

18.10.1993 
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5. Çalışma sistemi: Gece ve gündüz (24 saat) görev ifa etme esasına göre ve TBMM Sa
yın Başkanı ve İdare amirlerinin verdikleri emirler doğrultusunda. . 

6. Kontroller Ulaştırma Şube Müdürlüğünce, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 
Genel Sekreterlikçe, Sayın idare amirlerince, TBMM Başkanlığınca ve TBMM Hesapları İnce
leme Komisyonu Başkanlığınca yapılır. 

7. TBMM İçtüzüğüne göre bu hizmetlerin sorumlusu Sayın İdare Amiridir. Hizmetlerin 
yürütülmesi Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve 
Ulaştırma Şube Müdürü hiyararşisi içinde gerçekleştirilir. 

Araçlar TBMM üyelerine tahsisli değildir.*4 üncü suale cevap verilirken ifade olunduğu 
gibi Sayın milletvekillerine hizmet Sayın İdare Amiri ve Genel Sekreterin emirleri doğrultu
sunda gerçekleşir. İhtiyaç olupta bu ihtiyacı karşılanmamış Sayın milletvekilimiz yoktur. An-
fiak 10 araba ile hizmetlerin eksiksiz karşılanması mümkün olamayacağıda açıktır. 

-B i r Sayın Milletvekiline Ulaştırma Şube Müdürlüğü personelinden hiç kimsenin yalan be
yanda bulunması düşünülemez. Bir anda mevcut olamayan araç imkânının bir anda olur hale 
gelmesi bu hizmetin özelliğidir. Talep anında mevcut bulunmayan araç bir süre sonra birbaşka 

; hizmeti tamamlayıp Ulaştırma Şube Müdürlüğündeki hizmet bekleme yerine geldiği için farklı 
yorumlarla karşılaşılmaktadır. 

15, —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, milletvekili lojmanlarına ve personel 
fazlalığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 
yazılı cevabı (7/2518) « 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun TBMM Başkanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru : 
Dar boğazda olan ülke ekonomimize yük olan kuruluş ve kurumlarda bazı reformlar ya

pılması gerekir, öncelikle ise en etkili yerden başlamak lazımdır. 
1. Milletvekili lojmanlarının masrafları devletimize çok pahalıya malolmaktadır. Bunla- * 

rın satılması düşünülüyor mu? 
2. Satılması düşünülmüyor ise, alımlarda özellikle yakıt alımlarında kamuoyunda kötü 

söylentiler vardır. Biran evvel doğalgaz şirketiyle görüşüp doğalgaz bağlatmayı düşünüyor 
musunuz? • . • * ' - ' ' • 

3. Evlerindeki beyaz eşyaların değişeceği yolunda.bir söylenti vardır. Beyaz eşyaların ev
lerde en az 10-15 sene kullanıldığı düşünülürse bu da büyük bir israftır. Böyle bir karar alınmış 
mıdır? Beyaz eşyalı ve mobilyalı ev konusu kamuoyunda Milletvekilleri aleyhinde çirkin söy
lentilere nedeni olmaktadır. Bundan böyle bu uygulamadan vazgeçme konusunda Başkanlığı
nızın bir çalışması var mıdır? 

4. Meclis'te yoğun ve işsiz bir kadro ve personel mevcuttur. Bu konuda işi olmayan, hat
ta oturacak koltuğu olmayan bu personeli daha verimli kılmak için ne gibi çareler düşünülmekte? 
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5. Meclis'te çalışan personelde bir kıyafet anarşisi vardır. Çalışanlara Meclis'e yakışır 
tek tip bir kıyafet yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

6. Verimsiz olduğuna kanaat getirilen geçici veya kadrolu personelin başka kurumlarda 
görevlendirilmesi ne şekilde yapılmaktadır? Mevcut olan bu personel şişkinliğini azaltmak için 
bir çalışma var mıdır? 

TC. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- ' 18.10.1993 
7/2518-5229/23658 

Sayın Halit Dumankaya 
İstanbul Milletvekili 

ilgi : 1.7.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekili lojmanlarına ve personel fazlalığına ilişkin önergenizdeki sorularınız aşağıda 

cevaplandırılmıştır. 
- Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

1. Milletvekilleri lojmanlarının satılması hususu tüm kamuya ait lojmanlarla birlikte ele 
alınması gereken bir olgudur, özel olarak bir çalışma yapılmamaktadır. 

2. Milletvekili lojmanlarının doğalgaza dönüşümü; ilgili EGO Genel Müdürlüğü ile ya
pılan görüşmede Milletvekili lojmanları sitesinin 1994 yılı Dikmen doğalgaza dönüşümü pro
jesi ile birlikte ele alındığı öğrenilmiştir. 

3. Milletvekili lojmanlarında kullanılan beyaz eşyalar lojman yönetmeliği çerçevesinde 
değiştirilmektedir. Değiştirme dönemlerinde azamî titizlik gösterilmektedir. Bu uygulamadan 
vazgeçilmesi hususunda bir çalışma yapılmamaktadır. 

4. Personel istihdam sorunu yalnız Meclis'in değil, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
sorunudur. 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan personel ilgili yönetmelik hükümelerine göre 
giyinmektedir. Yönetmelik hükümlerine uygun giyinmeyen personel hakkında gerekli disiplin 
cezaları uygulanmaktadır. 

Tek tip kıyafet uygulamasına geçilmesi düşünülmemektedir. 
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu hükümleri gereğin

ce yapılmaktadır. 
Böyle bir çalışma yapılmamaktadır. 
16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, TBMM personel lojmanlarına ilişkin sorusu 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/2519) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun tarafınızdan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Seven 
• , • Bilecik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin faydalanması amacıyla yaptırılmış olan, gerek 
Meclis Kampusu içerisinde bulunan lojmanlar ve gerekse Dikmen'de bulunan lojmanlardan 
personel ne şekilde faydalanmaktadır? 

1. Lojmanlarda oturma süresi kaç yıldır. 
2. Oturma süresi geçmiş olduğu halde, halen lojmanda kalmaya devam eden personel 

var mıdır? 
3. Lojmanların personele dağıtımında ne şekilde bir prosedür uygulanmaktadır? 

TC. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

' Sayı : Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- İ8.10.1993 
7/2519-5723/26709 

Sayın Mehmet Seven 
Bilecik Milletvekili 

îlgi : 27.8.1993 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi personel lojmanlarına ilişkin önergenizdeki sorularınız aşa

ğıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli; TBMM Kampusu içerisindeki ve Dikmen tlker 
Mahallesindeki lojmanlardan, görev ve hizmet durumlarına göre fadalandırılmaktadırlar. 

1. Lojmanlarda oturma süresi : 
a) Görev ve hizmet tahsisili konutlarda; 
Bu konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin ve hizmetin son bulduğu tarihten itibaren 

en geç iki ay içerisinde konutu boşaltırlar. 
b) Sıra tahsisli konutlarda; 
Bu konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin biliminden bir ay sonra konutu bo

şaltırlar. 
• 8 

2. Görev ve sıra tahsisli konutlarda oturma süreleri sona erdiği halde, oturmaya devam 
eden personel bulunmamaktadır. 
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Hizmet tahsisli konutlarda oturanlardan, yeni Başkanlık Divanının teşkili ile tahsise esas 
hizmeti sona eren beş personel bulunmaktadır. Bunlara da iki ay içerisinde konutu boşaltma
ları için tebligat yapılmıştır. 

3. Lojmanların personele dağıtımında, TBMM Başkanlığı Konut Yönetmeliğinin 13 ün
cü maddesi hükümleri uygulanmaktadır. 

"Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi 
MADDE 13. — Durumu bu yönetmeliğe uygun ve kendisine konut tahsisini isteyen TBMM 

Genel Sekreterliği Teşkilâtı personeli örneği bu yönetmeliğe ekli beyanname ile bağlı bulundu
ğu en yakın sicil amirine başvurur. Bu amir tarafından beyanname incelenerek bir yazı ile Ko
nut Dağıtım Komisyonuna sunulmak üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilir. 
Burada, beyannamedeki bilgilere göre ekli (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınmak sure
tiyle her yıl Ocak ayı içinde veya ilan edilen tarihte gerekli değerlendirme yapılarak, toplam 
puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurul
mak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve belgeler dosyasında saklanır. 

Göreve yeniden veya ilk defa atananların kânut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde 
yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut bulunmaması halinde müteakip yılda değerlendirilir 
ve puanlaması yapılır. 

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanunî kovuş
turma yapılır ve bunlara konut tahsis edilmez, özel tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsi
sinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise, beyanname alı
narak, yetkili makamca değerlendirilir. 

Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu 
değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek 
beyanname ile ilgili amire bildirilir." 

:«EE^: 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
17 NCİ BİRLEŞİM 1 9 . 1 0 . 1 9 9 3 SALI Saat: "15.00 

' 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• - ' • . 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Muğla Milletvekili Ncvşat Özer ve 39 arkadaşının, ormanların tahrip edil
mesine yol açtığı ye bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla Orman Bakanı Hasan' Ekinci hakkında Anayasanın 99 uncu, 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/23) 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA • • 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3 . — Ankara Milbtvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız: ödemeler yaptığı iddialarım açıklığa kavuşturmak: amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

4. - - 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 mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

5. — Çorum Milletvekili Muharrem vŞemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

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

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

9. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 
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10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve ?03 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11. — Sakarya Milletvekili Çevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

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

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olayiar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/9) 

14. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına'ilişkin önergesi (10/26) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
lihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin, önergesi (10/27) 

16. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı Konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmeli amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

18.'— Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca' bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 
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20.,'— Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına Miskin önergesi 
(10/32) 

21. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

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

24. — Ankara Milletvekili i. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 

' açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 
25. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 

Radyo' Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

26. — istanbur Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

27. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının teinini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin inergesi (10/37) 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri \almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. :— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ye 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) " ' • 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes-
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pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

31'- —• Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin-neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

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

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

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

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

36. — Sakarya Milletvekili Cevaıt Ayhan ve 24 ankadaişının, sanıayıil&şme 
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

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

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde 
alkol tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenme
si için alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

, 3 9 . — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin 
İli Savur-İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddialarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 9,8 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

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

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

42. .— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul 
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par
lamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
macı açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkin 
Emek Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasan.ın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

44.j — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyar,ınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Ma
yıs 1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'm 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırmas,ı açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

47. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili 
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/67) 

48. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin ta
raflı ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarımı araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/68) 

.49. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 



& 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

50. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda 
ve özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

51. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koo
peratiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca.bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

52.: — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve. 22 arkadaşının, Ankara'nın 
Samanpazan Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

53.—İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini 
canlandırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

55. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 Arkadaşının,, Kayseri Ka
palı Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti 
ve çözüm yollarının bulunmas,ı amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan ' Dikici ve 18 arkadaşının, or
manlarımızın 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 öenrgesi (10/79) 

5,7, — 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 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

58. —• Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkis
tan'daki insanhk dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Diktici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis -araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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6Q,: r— Erzurum Milletvekili Oktay Oztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 dönemin-
deiki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
yılmasına ilişildin önergesi (10/85) -

61..— Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu-cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
yılmasına ilişMn önergesi (10/86) • 

62. — Kahramanmaraş Milletvelkili Hasan Dikici vs 28 arkadaşının, yurt dışında 
bulunan öğretmenlerimiz ve , öğrencilerimiain problemlerinin tespiti ile bu problem
lerin, çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmeik amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/88) 

63. — İstanbul Milletvelkili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHFnin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak' amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/91) 

64. — Manisa Milletvelkili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugos
lavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları 'hakkında ileri sürülen 
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

65. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyüfcşehir Be
lediyesince yapılaeı çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan halksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşjitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

67,— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine taftısıis edilen kadroların İllere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgjili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) . 

68.J — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması .açiimasına ilişkin önergesi 
(10/97) . • . ' . 

70. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli 'bir trafilk düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

71: — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

72. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel ve 
yerci, nitelikli sorunlarım araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 -inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis arajtırması açılmasına ilişkin önergesi ı(10/100) 

73. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında'bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iiişkin önergesi (10/101) 

74. — İstanbulMilletvekili Mehmet Sevi gen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

75. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu-
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşnıe açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

•'..- 76i— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

77. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü 
iddiasını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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' 78. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve te
rör olayları konusunda Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

• 79 — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü iıle sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

80. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örü.ç ve 23 arkadaşının, 14. Mayıs 1993 ta
rihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapıiaı ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasın ilişkin önergesi (10/105) 

81. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) ' -

82. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli-
tikalann belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

84d — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

86. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşını^ Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

87. —Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde.cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü-
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züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

89,, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6<, kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin 
saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
"(10/120) 

90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili 
ihmal iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121)' 

91. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa-
anın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

92. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - 'Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

93. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip' Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın Di
yadin İlçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/125) 

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

95. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

96. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının "nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 :"nci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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97.] — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya 
biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın .98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/129) 

98.—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

99. — Konya Milbtvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar- . 
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin, belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca'bir Meclis araştırma-

' sı açılmasına ilişkin, önergesi (10/131) 

100. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri, uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133) 

101. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukur
ca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarımca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

102.. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu- * 
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. •(10/135) 

103. — İstanbul Milletvekili Sabrı' öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir 'kuruluşu olan 1GDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve l'l arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırarak, sorumlularını ortayla çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasınıa ilişkin önergesi (10/13.7) . / . ' » . 

105. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait ar'aç ve işyerlerinde maddî zararlara. 
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neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ÎO/138) 

106,: — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 15 arkadaşının, siyasî partilerin 
. mal varlıkları ve malî kaynakları ile 'ilgili olarak ortaya aMan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

107,; — Adıyaman Milletvekili "Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri-Yük-
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve '103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
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1. —Karaman Milletvekili S. Osman Seyimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin. Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*2sı — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3Ö2) 

*3L — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka- -
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

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

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

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

i ' 

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

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

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, 
Andırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve 
gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hü-
yüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık,Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

*1T. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

/•(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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12. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

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

*İ4. — İstanbul Milletvekili Halit Dıırnankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*15. — İstanbul Milletvekili Halit Dıırnankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/366) 

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

*18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerges (6/368) 

*19. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önerges (6/374) 

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

*2L — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan «Yüz
süzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

*22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

23j—-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) ' 

*24. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) * ^ ' 
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25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman 
tapulanmasmdan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine iliş
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A:Ş. 
'niu özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Tcaret Bakanından sözlü sora 
önerges (6/530). (1) • , 

*27. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejk Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

28. — tstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'uri, Amasyalı markası ile üretilen.bo
zuk fırın ve ocakların GIMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin. Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/417) 

*29. —Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan • sözlü soru önergesi (6/419) 

31. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkattruş'ın, 900Tü telefonlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*32. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*33., — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422); "" . 

*34. —'.Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet 
Teşkilatının personel ve araç -gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/424) 

,36. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçı
rılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tari
hinde düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/443) 
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38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı ban
kalar tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/444) 

39,1 — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine bask,ı yapıldığı iddialarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

40; — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutuk
lanan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

41. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

42.'—İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, îlhami Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan «Hayali İh
racat Komisyonu, Sağlar'ı gündemine aldı» başlıklı habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/449) 

*44.; — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel. 
müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/544) (1) 

. . *45. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında 
esas alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili vAlgan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

47. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seç
tiği iddiasına ve Michael Jacksön'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin veril
memesinin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

48. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü-' 
dürü Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürüt
meyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/452) 
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49. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliya
tına Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/454) 

50.;—Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

51. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

53. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin 
kültürümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*54. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

**» 
55/— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş

kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/461) 
56. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun de

pozito uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/462) , 

*57. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

58. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım 
işlerinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/465) 

59i — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

60. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi .(6/469) 

*61. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son on yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

62. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

*63. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 
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*64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'rtun, fındık üreticilerinin sorunlarına . 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

65. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP 
Aydın eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/477) 

• *66. -T- Kocaeli Milletvekili' (Bülent Atasayan'ın, Adana Belediye Sinyalizasyon 
Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) . • 

67. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları 
ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü. soru 
önergesi (6/480) 

68. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ay
çiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*69.< — Manisa Milletvekili Faruk Sâydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına.ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

70. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/485) 

*71. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada önce
likli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/487). - ' 

72. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) ' 

*73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göıktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Tür'k Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davot edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

74. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nlin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı- iddialarına ilişikin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

75. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan ha'kediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık- ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ert'ekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye. seVkedildikleri şeklinde basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

77. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

— 19 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

*78.j — Trabzîon 'Milletvekili Ali Kemal 'Başaran'm, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» 'başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişiklin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

79. — Sivas Milletvdkili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/494) 

80. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

81.,— İstanbul Milldtvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman Ha
nımın Ruhu DemireTi izliyor» 'başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) " 

82. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına.ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) 

83. —r İstan'bul Milletvekilli Gürhan Oeldbican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/49?) 

84. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/500) - • . ' . 

85. — İstan'bul Milletvekili Gürhan Çeie'bican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

86̂  — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dölkülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) •. 

87.. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak hasında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık, ve İskân 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

*88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

*S9. — Bayburt Milletvdkili Bahattin 'Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine» ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

*90. — IBayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette 'bulunan «İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»ria İlişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 
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91. — Sakarya Milletvekili Mustafa -Kılıçaslan'm, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

92. —• İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal'edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önerges'i (6/507) 

*93. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcüar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) ı(l) 

94. — Bayburt Milletvekili Ba'hattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/508) 

*95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
İsparta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/5019) ' 

96. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir 'beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

97. —- İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, T.M.Ö. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma ' yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi 
İpekçi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili 'bazı İddialara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

100. — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddliasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

101. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

103,; — İstacıbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

104. —• İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve 
ihracatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/518) 
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105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/519) 

106. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK. Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya ' çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddasma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan 
borçlarına 41 işkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

110. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) 

İli;. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

112. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

113. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki 
sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/586) (1) 

1İ14. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

115. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) 

116. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alman geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

117. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

119̂  — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş 
uygulamasına ilişkin Turizm Bakanından soru önergesi (6/539) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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120. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

121. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

122. — TokaJ; Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi 
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/589) (1) 

123. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Mü
dürlüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/548) * 

124. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

•125. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Karaca İlçesi Dandalaz 
sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

126. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

127i — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Buharkent İlçesi Yenice-
saray Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/552) 

128. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) • ' • 

130. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

•13'1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

132. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

133. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 
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135̂  — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde ve
rilen sağlık hizmetlerine ilişkin- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/560) 

137.— Kocaeli Milletvekili, Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

138. ••— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

140. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber 
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/564) 

141. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

142. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ* 
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

143.; — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

144. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) . 

145. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alım,ı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

146. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

147. —• Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

148. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
f 

ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1) 

149. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in,- Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/574) 
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150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) . 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak si
yaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) ' 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/576) 

154. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde-«Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

157. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

158. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

159. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli -
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

160. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

162. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

163. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

• 164. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yap,ıldiğı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
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165. —'- Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

166. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

167.; — Bolu Milletvekili Abbas İnceyan'ın, Dempa A.vŞ.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

168. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan 
kadrolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

169. —Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim've Terbiye Kurulu üyeliğinden 
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

170. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin baz,ı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve «Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

171. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların istanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi(6/594) 

173. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

174. — Artvin Miltetvdkilıi Süleyman Hatlinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu 'ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

175. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlıı'nım, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi (6/597) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları- ' 
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

177. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıliı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) • (.1) 
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178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/599) 

179. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

180. — İstanbul Milletvekili ITalit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

181. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id-
diasınailişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

183J — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

184. — İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

185. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddias'ına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) ' >_ 

186. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, IDPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

187. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

188. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcali'nın, belediyelerin doğa*lgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

189. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve 'bu liselerden 
mezun olanlara ilişkin 'Başbakandan söz'lü soru önergesi (6/791) (1) 

190. — İstan'bul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnafc olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) . . " , • 

191ü — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi '(6/607) 

192. — Kayseri Milletvekili Seyfj ^a'hin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler 'birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 
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193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/795) (1) ' 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet 'bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişierii Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) -

196. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, i. Ü. Botanik Ana Bilim Dalma 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin, boşaltılması istemine ilîsjkin Devlet ''Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

197. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddialarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/611) 

198. — 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) 

199J! — İstanbul ıMıfletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesÜ (6/801) (1) 

200..— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim İlam yapılmayan' ite
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân (Balkanından sözlü soru önergesi 1(6/803) (1) 

201. — 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) 

202. — İstaribul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından 'bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü 
sofu önergesi (6/613) 

203. •— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nıın, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) ' 

204. -r- Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

205. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satış
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

206. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca 
satın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 
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207.;. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

.208. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

209. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

210. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

211. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

212. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

213. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

214. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

215. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

216. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) . 

217.' — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6'/625) 

218. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

219. — 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) 

220. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/815) (1) 

221. — 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) 
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222. — 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) ' " ! • • • " • 

223j — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

224. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddias,ına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, • cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

227. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

228. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) ' 

231. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

232. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

233. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) 

234. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

235. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

236. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 
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237. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

238. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

239Ü — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) -

240. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

241. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

242. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

243. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

244. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

245. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/8İ8) (1) 

246. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

247S' — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

248. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

249. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için 
Çay - Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/653) 

250. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

251. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün ban
kalara ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 

252. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) * 
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253. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/321) (1) ' 

254. —-İstanbul'Milletvekili Elaattin Elmas'ın,.. Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

255.; — İstanbul Milletvekili Elaatin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

256. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

257. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Baka
nından sözlü soru önergesi (6/660) 

258. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

259. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından" sözlü soru önergesi (6/661) 

260. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

261î — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

• 262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) ,.• • . 

263: —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) • „ . • . ' 

265. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667)' 

266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 
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267. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.İC.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek. kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve,Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/669) 

268. — 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) " 

269. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan İşçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

270. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez îlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

271. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

272. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/673) 

273. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

274. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825).(1) 

275. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

276. — Konya Milletvekili Mehmet. Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) ' 

277. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırna'k eski Valisine illi'şkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) . • 

278. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan im^m-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678), 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakart'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/679) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/681) 

281. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 'bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneregesi '(6/682) 
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282. —- Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu 'Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasındla tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

283. •— İstanbul Milletvekili Ziyaeddlin Selçuk Maruf lu'nun, «görev verme sözleş
mesi» imzalayan 'bir firmaya ilişlkin Enerji ve Tabiî 'Kayna'klar Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

284. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

285. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlılk Balkanından sözlü soru önergesli '(6/686) 

286. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı i'ddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) 

287. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis-Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/688) -

288. — İstanbul Milletvekili Halit Dumianlkaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

289. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişlkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

290. — İstanbul Milletvekili Halit Dumaeıkaya'nın, Kartal-Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

291. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

292. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişiklin Çakışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) . 

293. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köylşleri Babanından sözlü soru önergesi 

. (6/694) 
294. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban

kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) 

295. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verÜldiği iddiasına ilişlkin. Devlet Ba&anından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

296. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 
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297. —•' Ordu 'Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/698) 

298. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa-
hipienine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

299. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

300. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rimde etken olacı nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/70,1) 

301. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

302. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından 'kredi açılıp açılmadığına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

304. — İstaııbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

305. — îstan'bııl Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî. Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

306. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köylşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

307. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamaların
da partizanlık yapıldığı iddiasına (ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

308. — Artvin Milletvekili Süleyman Hafcinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

309. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko- . 
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişikin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

310. — İstanbul Milletvekili. Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan 'borcuna ilişikin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

311. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

312. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan- , 
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

313. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 
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315. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silali bürosu açılıp, açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/739) 

.316. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit Kö
mürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapdıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) _ . x 

317. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) ' 

318. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

319. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) . 

320. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

321.—-Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) . - , * - . 

322. —-Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına • ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yard,ım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) , 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir'devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751) 

328. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar-yapılan 
yatırım ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi"(6/845) (1) , 

329. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından'sözlü soru öner
gesi (6/752) 

— 36 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

330. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

331. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) ' -

332. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

333. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

334. -=- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/757) ' : • 

335. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

336. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) . 

337. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hine bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/760) 

. 338. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline bağ
lı koy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

340. —. Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/763) 

341. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

342. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü som önergesi (6/765) ; 

343. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

345. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
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346. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey K,ıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alman ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmachğı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769) 

347. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflıı'nun, İstanbul ve Ankara'da 
ki hava limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) • • • ' • • • 

348. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

349. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

350. -— istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

351. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ntn, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

353. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

354. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yı
lında esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınma
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

356. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

357. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

358. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.SJIC'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

359. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

360. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
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361. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) 

362. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlulularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

363. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

• 364. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

365. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

366. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

367. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

368. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

369. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim eleman
larınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

370. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/806) 

372. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

373. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü sorou önergesi (6/808) 

374. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

375. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, MGK'nun YÖK ve üniversitelerde res
mî görüş doğrultusunda yayın yapılmasını öngören bir genelge yayınladığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

376. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 
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377. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ar
dıç Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) J ' • 

378. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

379. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Giresun İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

380. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

381. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan -Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/890) (1) 

382. — izmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan IBartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) , 

383. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nındansözlü soru önergesi (6/892) (1) 

384. — HConya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

385. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

386. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

387. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

388..— İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

389. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) ' - . ' . . • • ' * •• 
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390. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

391. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

392. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

393. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşlkıiîaıtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

394. — Biledik M ille t vekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına d'iişjkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) . 

395. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

• (6/852) 

396. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

397. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

398,; — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, Erciycs Üniversitesi Hastanesinde 
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sağ
lık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi -(6/856) 

399. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857) -

400. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

401. — Manlisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Mamsa-Saruhanlı'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/859) 
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402. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkim Tarım Bakanından sözlü sora önergesi (6/860) 

403.'— İstanbul.Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorunlara 
ve polis- teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/861) 

404 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Diklici'nin, Salip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

405,— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiei'nin, Şanlıurfa'n bir partiliye 
Vakıf bank'tan kredi kullandırılmasında aracı.olduğu "iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) 

406. •— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzeniemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

407. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve 
iş merkezlerimin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

408. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bjir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

409. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirci'm Şekerbank'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soaı önergesi (6/867) 

410. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/868) . 

411. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

412 —• İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

413. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maraflu'nun, tarihî Güzeihisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) . 

414. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 'bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik' Balkanından sözlü soru önergesi (6/872) 

415. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî ih
racatçılar haik'kında bugüne İcadar yapılan işlemlere ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 
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416. — Tunceli Milleitıvckili Vahdet Sınan Yertifcaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yalkıldığı üddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

417. — Diyarbakır MIMlöbvelkiii M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 

418. — Diyarbakır Mıilfetveikili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü knamınm işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) ' 

419. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

420. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü' soru 
önergesi (6/878) . 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret (Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka- . 
nunida Değişiklik Yapılmasına ilişiklin 436 Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi. Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Da
ğıtma 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 Mad
delerinde Değişiklik-Yapılmasına İlişkin 470 .Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütiçe Komisyonu Raporu (1/20L, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'c 1 ineli Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

3# — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Biir Maddesinde Değişik
lik. Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı :• 111) (Dağıtma taılihi : 6.7.1992) 

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

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hüianünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (Ü/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 Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. •—• Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis • Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) -

X 10. — Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 
357) (Dağıtma tarihi : 15.7.1993) 

İh — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile'İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi :• 1.3.1993) 

X .13. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

14. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) " 

15. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

16.' — 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'el inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993) v 

17. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. —Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı • 285) (Dağıtma tarihi : İ 2.2.1993) 

\ 19. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 20. — 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) 

21. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi' ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

22. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine'Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) \ 

25. — 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 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının. Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) ' ' \ 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) 

31. — 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 32.: — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mjllî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

37. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 38. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
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Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 39. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (Ş. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 40. — Uluslıararaısı Demiryolu Taşımıalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayıs,ı: 248). (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 41. —Eşyaların Karayolundan, Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi, 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

X 43. —Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma.ta
rihi : 25.3.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25.2,1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) . 

X 47. — 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 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, îrnar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (î/453) 

. (S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 
50. —Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

. Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve-Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayisı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.Î992) 

53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

54. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Saydı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
mına Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

55. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu R.aporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 56. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

57. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi 
14.5.1992) 

58. — Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşmın 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde-
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sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : Î96) (Dağıtma tarihi : T 1.11.1992) 

X 59. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

60. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarhı: 30.6.1992) .' • . 

61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

62. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) ' ' . < 

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

64. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin-Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1,1992) 

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

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.^.1992) 

67. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 
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68. — Tababet ve Şua'batı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

69. — Manisa Milletvekili Tevfik Dilcer'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğkı, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

72. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

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

74. _ Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 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) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

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

76. — Denizli Milbtvekili Adnan Keskin/in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Rapora (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

81. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve îflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi 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) 

85. — 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 Ka
nuna -Jîir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi- ve 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5,10.1992) 

87. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (3. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

88. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının,' Tiiıik Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine-Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

89. — Yozgat Milletvekili Mahmut ürhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat. 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

90. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı"Kanun ve Anayasanın 89 uncu 'Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmelk Üzere Geri Gönderme-Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) -

91. — Gütharie Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerimde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1'992) 

92. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu .Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

93. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve "2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişlerli Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi: 5.11.1992) 

94. — Tüılkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

95. — Askerî Oeza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahİn'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

%, — izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil 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) 

97. __ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdekii Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-
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riik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve •Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S, Sayısı: 197) ((Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

98. — Nevşehir Millet vekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

99. —-Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal 'Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluk!anla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Şayiası: 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1592) ' . . 

100. — 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) 

10.1. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S/Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

102. — Eskişehir Milletvekilli Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve. Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

103. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara 'Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir • Milletvekili Hüseyin' Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Gin-
doruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 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 104. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981. ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
İ/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 
tarihi: 11.1.1593) 
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105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) . 

106. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyışleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1..1993) 

107. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bk:i Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyali İşler ve Plan ve ıBültçe komisyonları (raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi: 26.1.1993) 

108. — Cırnak Milletvekilli Mahmut Almak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240).(Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

109. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) .(Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) ;İ 

110. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir-Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. _ Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın 926 Sayılı Türk- Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

112. — Cırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 16Î2 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkcârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S, Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 
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116. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı -Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 

•(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 
117. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 
118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 

Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

119. — Afyon Milletvekili Baki Dıırmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

120. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağılma tarihi : 
4.3.1993) 

121.— Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayır., : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) • - • -

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarib ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, J.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 
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126. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

127. — 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 Sa
yıştay 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, 1/231, 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) 

128. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 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. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S..Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

133. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4,1993) _ * • . 

134; — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
X 135. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

—57 — 17 inci Birleşim 
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tX 136. —Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınıminın ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) ' 
X 137. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma

mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S,~Sayışı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4,1993) 

138.— iSamsun Milletvekili İlyas Alktaş ve 51 Arkaş'adının, Kuzey Anadolu' 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
X 139. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının. Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi ; 12.4.1993) 
X 140. — Özelikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi: ,12.4.1993) 

141. — 'Manisa Milîetvdküll Tevfifc Ülker'in, Kooperatifler Kanununun-Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu ".(2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

142. — Denizli Milletvekili Nahi Saibuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün-38 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

143. — 2886 Sayılı Devlet. İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S.-Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

144. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

145. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

146. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : ,346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993).' 

147. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi ; 18,5.1993) 
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148.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy- ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
X 149. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka

radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

150. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

151.; — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) 

152. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1993) 

153. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasana1! ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

154. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaildırılması ye 
Bu.Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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