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3. - Almanya'ya giden Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne kadar, 

Turizm Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesi uygun görülmüşken; Halil 
Çulhaoğlu'nun Bayındırlık ve İskân Bakanlığına atanması sebebiyle, Kültür Ba
kanına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1575) 202 

4. - Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Şili Parlamentolararası dostluk grupla
rı kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1576) 202 

5. - (10/53, 57, 104, 113, 119, 120, 121,122, 124, 125, 149, 158) esas nu
maralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, görev süresi
nin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1577) 202:203 

6. - (10/132,123,125) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkan
lığının Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1578), 203 

V.-ÖNERİLER 203 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 203 
1. - TBMM Birleşik Toplantısının bazı kapalı oturum tutanaklarının yayım

lanmasına, gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve Genel Kurulun 
12.10.1994 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 203:204 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 204,229 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 204,229 
1. - SHP Grubu adimi Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfı Oktay ile 

Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle il
gili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/212) 204:226,229:230 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 226 
1 . - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Erzincan Milletvekili Musta

fa Kul ile Yozgat-Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, konuşmalarında partisine sataş
maları nedeniyle konuşması 226:229 

VIII.-SORULAR VE CEVAPLAR 231 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 231 
1. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Orman Bakanlığının sos

yal tesislerine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı 
(7/4582) 231:232 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin-Şavşat'a bağlı ba
zı köylerde çekirge istilası sonucu tarım ürünlerinin zarar gördüğü iddiasına iliş- • , • 
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/4838) 232:234 

3. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Pazarlar-Ya-
kuplar göletinin ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4842) 234:235 
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4. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya bağlı Kuşu-

Selendi yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4843) 235 

5. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya bağlı bazı 
yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Ha
lil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4854) 235:236 

6. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Türkiye'ye kaçak olarak Paraguay ça
yı getirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı ceva
bı (7/4881) 237:238 

7. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İzmir-Dikili'ye bağlı Bademli 
beldesinin imar planının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
îskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4884) 238:239 

8. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize şehir suyu ihalesinin iptal edil
mesinin nedenine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/4915) . 239:241 

9. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Pozantı-Tarsus Oto
banı Çamalan Mevkiinde meydana gelen bir soyguna ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4922) 241:242 

10. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, TEAŞ ve TKİ'de gö
rev yapan personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4946) 242:244 

11. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Askerî Hava
alanının kısmen sivil havacılığa açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/4949) 244:245 

12. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, bir gazetede yer alan "Kon
ya'da bir İslamî radyo susturuldu" başlıklı habere ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4978) 245:246 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, tarım girdilerinde meydana gelen anormal fiyat ar
tışları ve ürünlere verilen fiyatların düşük olması sebebiyle çiftçinin içinde bulunduğu sıkıntılara 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; 

Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, orta dereceli okullardaki tarım ve vatandaşlık bilgisi ders
leri konusundaki aksaklıklara ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz; 

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli ve çevresinde güvenlik güçlerince 
yapılan operasyonlara ilişkin gündem dışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 

Cevap verdiler. 

Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'in, TBMM Hesaplarım İnceleme Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, baş-
kanvekili ve kâtip üye seçimini yaptığına*' 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, Komisyon Başkanvekilliğine Bursa Milletvekili Yıl
maz Ovalı'nın seçildiğine, 

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlıkça, seçilen üyelere görevlerinde başarılı olmaları dileğinde bulunuldu. 

TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonunda açık bulunan ve SHP Grubuna ait olan üyeliğe 
Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan, Grubunca aday gösterilerek, seçildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle. Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, .; 

26 nci sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
19 uncu sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
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13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 ncı sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
18 inci sırasında bulunan 624, 
20 nci sırasında bulunan 690, 
30 uncu sırasında bulunan 615, 
31 inci sırasında bulunan 562, 
32 nci sırasında bulunan 565, 
33 üncü sırasında bulunan 613, 
34 üncü sırasında bulunan 636, 
35 inci sırasında bulunan 637, 
36 ncı sırasında bulunan 638, 
37 nci sırasında bulunan 662, 
38 inci sırasında bulunan 663, 
39 uncu sırasında bulunan 664, 

S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler, yetki kanunu tasarısı, kanun tasarı ve tekliflerinin; 
9 uncu sırasında bulunan 337, 
14 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının, 
Görüşmeleri, 
İlgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
6 ncı sırasında bulunan 180 S. Sayılı tasarının görüşmeleri ise, tasannın maddeleri daha önce 

komisyonca geri alındığından, 
Ertelendi. • ' > 
Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının (1/642) (S. Sayısı : 673), komisyon raporunun okunup okunmamasına ilişkin 
oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

11 Ekim 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 16.32'de birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Cengiz Üretmen 
îzmir Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

@ 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

7.10.1994 CUMA 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir-Karaburun ve çevre köylerde Hazine ile dü

şülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.1994) 
2. - Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, SSK'nun emeklilik yaşı uygulamasına ilişkin Ça

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) (Başkanlığa geliş tarihi 
4.10.1994) 

3. - Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişle-
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) (Başkanlığa geliş tarihi 4.10.1994) 

4. - Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararlan ile ne kadar ve kimlerden kaynak 
sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) (Başkanlığa geliş tarihi 
410.1994) 

5.-Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi 4.10.1994) 

6. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi 5.10.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Isparta-Şarkikaraağaç Belediye Başka

nına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1994) 
2. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Sivasspor-Kilimlispor futbol maçında 

hakemin taraf tuttuğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5232) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.10.1994) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü hakkındaki iddi
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5233) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1994) 

4. - Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'm, Sivaslı bir vatandaşın Bulgaristan'da yakalandığı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5234) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.10.1994) 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5235) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1994) 

6. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, okullarda öğrenci ve velilerden para alındığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5236) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.10.1994) 

7. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Adıyaman-Gerger ilçesi Emniyet Amirine 
ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5237) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

8. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Ankara karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5238) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

9. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, KİT'lere Hazineden yapılan yardımlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5239) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 
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10. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5240) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

1 1 . - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Aksaray karayoluna ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5241) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

12. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Kocaeli-Merkez-Kullar Köyünde öldürülen bir 
şahsa ilişkin içişleri Bakamndan yazılı soru önergesi (7/5242) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

13. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Gebze-Muallim Köyünde Yüksek Teknoloji Ens
titüsü kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5243) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 5.10.1994) 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli-Çerkeşli Köyü orman alanının 
temizlenmesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5244) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli-Çerkeşli Köyünün pompaj ka
nalı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5245) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 

16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Pazaryeri-Gölcük Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5246) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 

17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez-Cumalı Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin Devlet Bakamndan yazılı soru önergesi (7/5247) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 

18. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli-Orhaniye Köyünün bazı sorun
larına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5248) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven' in, Bilecik-Merkez-Cumalı Köyünün sağlık ocağı ih
tiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 

20. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, net aktif vergisine ilişkin Maliye Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/5250) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

21. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'e bağlı köylerde görülen hayvan hırsızlı
ğı olaylarına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 

10.10 .1994 PAZARTESİ 

Teklifler 

1. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun Ba-
zi" Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1172) (içişleri ve Adalet komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.1994) 

2. - istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile il Özel İdaresi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1173) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.9.1994) 
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3. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sakarya Mil
letvekili Nevzat Ercan'ın; Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1174) (Sağlık ve Sosyal iş
ler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.1994) 

4. - Manisa Milletvekili Akın Gönen' in; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifi (2/1175) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.9.1994) 

5. - Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı 
ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1176) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1994) 

6. - Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'te Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1177) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1994) 

11.10.1994 SALI 
Teklifler 

1. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulüne İlişkin 2949 Sayılı Yasaya Bir Mükerrer ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi (2/1178) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

2. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, "Laiklik Günü" Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1179) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

3. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Türk Tekniker ve Teknisyen Odalan Birliği 
Kanun Teklifi (2/1180) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlanna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 5.10.1994) 

4. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na İlişkin Kanun Teklifi (2/1181) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 

5. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Askerî İşyerlerinde Çalışan Sivil Memurlara, 
Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1182) (Millî Savun
ma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

2. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1183) (Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

7. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu' nun; Şambayat Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/1184) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş-tarihi : 
5.10.1994) 

8. - Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve Atilla Hun'un; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi (2/1185) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

9. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1186) (Sanayi ve Teknoloji ve Tjcaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 
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10. - Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1187) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5.10.1994) 

11. - Ankara Milletvekili M. Seyfı Oktay'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1188) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

12. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1189) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1994) 

13. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Askerlik Kanununa Bir Ek Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi (2/1190) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi': 
5.10.1994) 

14. - Mardin Milletvekili Muzaffer Ankan'm, 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1191) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5,10.1994) 

15. - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşı-
lattınlması Hakkında 3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1192) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 5.10.1994) 

16. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Esenyurt Adında Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/1193) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.10.1994) 

17. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İcra ve İflas Kanununun 82 nci Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1194) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 6.10.1994) 

Rapor 
1. - Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 

Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
de, Fıkra, ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (2/948) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 10.10.1994) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. -Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlİkaya'nın, Tunceli'de güvenlik güçlerince yapılan 

operasyonlar sırasında bazı köylerin yakıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı Soru 
önergesi (7/5252) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1994) 

2. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı verilmesine yöne
lik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5253) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.10.1994) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dışından getirilen yatların ülkeye giriş-çıkış 
sürelerine bir sınırlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
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(7/5254) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1994) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kocaeli doğalgaz ihalesine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5255) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1994) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından verilen ihalelere ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.10.1994) 

6. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Isparta-Gelendost-Yeşilköy Muhtarının 
dövülmesi olayına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5257) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.10.1994) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Şeven'in, askerlik süresine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10,1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

— : @ — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

IH.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz 

Gündeme geçmeden önce, Uç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I.- Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya'nın so

runlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
BAŞKAN- İlk sözü, Malatya İlini ilgilendiren konular üzerinde Sayın Gazi Barut'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Barut. 
M. GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her ne kadar, şuanda Tür

kiye'nin gündeminde çok mühim meseleler varsa da, ben, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Malat
ya İlini yakından ilgilendiren ve ekonomiye katkısı olacak, bölgenin kalkınmasını sağlayacak dört 
konu hakkında söz almış bulunuyorum. Bu konuşmamda, ilgisizlikten yıkılmaya terk edilen ve 1 
trilyon lira değerindeki Malatya Yük ve Yolcu Vagon Onarım Fabrikası; Malatya İlinin ve Türki
ye ekonomisinin döviz girdisi bakımından önemli bir gelir kaynağı olan ve son zamanlarda gerek
li ilginin gösterilmemesi dolayısıyla, elde edilen ürünü maliyetin altında satmak zorunda kalan üre
ticinin'perişanlığı; güneydoğu ve doğu illerinin sağlık problemlerine büyük katkı sağlayacak Özal 
Tıp Merkezinin üç yıldır tamamlanmaması ve Güneydoğu Anadoluyu batıya bağlayacak 110 kilo
metrelik Malatya-Adıyaman yolunun 10 yıldır tamamlanamaması dolayısıyla bu bölgede meydana 
gelen menfi gelişmeler hakkında bilgi arz edeceğim." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Malatya Yük ve Yolcu Vagon Onarım Fabrikasının teme
li 1977 yılında atılmış ve bu temel atmadan sonra 1979 yılında 800 bin metrekarelik arazi kamu
laştırılmıştır. 1982 yılında inşaatına başlanan Malatya Yük ve Yolcu Vagon Onanm Fabrikasının 
26 bin metrekarelik sosyal tesislerinin tamamı, 48 bin metrekarelik fabrika binasının ise yüzde 80'i 
tamamlanmıştır. Ekonomiye büyük katkı sağlayacak bu projenin gerçekleşmesi halinde, 2 vardiya
da 3 316 kişi iş olanağına kavuşacaktı. Ayrıca, 8 bin yük ve yolcu vagonunun tamiri ve bakımı ya
pılarak büyük fayda temin edilecekti. Tüm bu olumlu olabilecek katkılara rağmen, her nedense, bu
günkü fiyatlarla 1 trilyon lira harcama yapılmış bulunan bu tesisin yapımı, DFT'ce, ekonomik ola
mayacağı düşüncesiyle, durdurularak yıkılmaya terk edilmiştir. 
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Peki, bunun sorumlusu kimdir? Arazi istimlaki yapılmadan temelini atanlar mı, projesini ve fi
zibilitesini yapanlar mı "ekonomik değildir" diye, inşaatı durduranlar mı; yahut da "tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını arayacağız" diye işbaşına gelen, hazır tesisi hiçbir şekilde değerlendirmeyenler 
mi?.. 

Bu fabrikanın akıbetiyle ilgili olarak, 3 Mart 1993 tarihinde Sayın Başbakana verdiğim soru 
önergeme de, bugüne kadar cevap alamadım. 

Sayın milletvekilleri, bu anlatılanlar, bir parti veya hükümet sorunu değildir; bu, hepimizin ve 
yatırımı yapan devletin sorunudur. Her gün biraz daha yıpratılan bu millî servetin heba olmasına 
daha fazla seyirci kalınmamalıdır, mevcuttesisler, şu veya bu şekilde değerlendirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Malatya'da her 4 kişiden l'i, yani, 50 bin aile geçimini kayısıdan sağla
maktadır. Malatya'nın kuru kayısısı, ihraç edilen ülkelerce de kabul edildiği gibi, rakipsiz bir altın 
meyvedir; ancak, bu husus yeteri kadar değerlendirilmemiş, anlatılamamış ve ürünün gerçek değe
ri için Hükümetçe herhangi bir gayret gösterilmemiştir. 1993 yılında, tonu ortalama 2 650 dolar
dan, 33 bin ton kayısı ihraç edilerek, 81 milyon dolar döviz girdisiyle Türkiye ekonomisine büyük 
katkı sağlanmıştır. Ne yazık ki, ekonomiye bu kadar katkısı ve döviz girdisi bulunan bu ürüne ge
rekli ilgi gösterilmemektedir. 

1993 yılında tonu 2 650 dolara satılan kayısı, şu anda tonu 1 000 ilâ 1 400 dolar arasında sa
tılmaktadır. Enflasyonun yüzde lOO'ün üzerine çıktığı ve girdi fiyatlarındaki birkaç misli artışlar 
göz önüne alındığında, fiyatların, bir yıl öncesine göre, yüzde 40 değer kaybettiği görülecektir. 

Bu sene üretilen kayısının, yüzde 15'i maliyetini kurtarıyor, yüzde 85'i ise zarar. Gerekli ilgi 
gösterilmediğinden ve pazar payını artırma girişimleri yapılmadığından, üretici, elindeki kayısının 
kilosunu 30 bin liranın altında tüccara satmaktadır. Bu miktar, üreticinin kilo maliyetinin altında 
bir rakamdır. İlaç, gübre, sulama, toplama, kurutma ve nakliye olmak üzere, maliyeti 30 bin lira
dır. İki yıl önce kurulmuş Kayısıbirlik'e destek verilmeli ve basiretli bir tüccar gibi çalışması sağ
lanmalı... 

BAŞKAN- Sayın Barut, yazılarınızı görüyorum, rahat okuyu, sıkışmayın. 

M. GAZİ BARUT (Devamla)-Teşekkür ederim efendim. 
...ayrıca, Birlik, krediyle desteklenmelidir. Nitekim, 1993 yılında Ziraat Bankasından 22 milyar 

lira faizli kredi verilmiş; ancak,1994 yılı için 500 milyar lira kredi sözü veren Hükümet, bugüne ka
dar bir kuruş dahi vermemiştir. Birliğin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, kilosu 50 bin liradan satın 
alma talebi, bakanlıkça kabul edilmiş, hatta, sayın bakanın, bu fiyatın daha da yükseltileceği ye ko
nuyu yerinde inceleyeceği taahhüdünde bulunmasına rağmen, netice alınmamıştır. Birlik, parasızlık 
yüzünden 50 bin lira değer biçilen 70 bin ton üründen ancak 300 tonunu satın alabilmiştir. Üretici, 
bir yıldır borcunu bu sebepten ödeyememiş, geçimi zorlaşmış, hatta imkânsız hale gelmiştir. 

•• " " Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında belirttiğim gibi, diğer bir konu olan, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hizmet verecek ve inşaatına 1991 yılında başlanan Turgut Özal 
Tıp Merkezi hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 1994 yılında kısmen, 1995 yılında ise tam 
kapasiteyle hizmete açılması planlanan ve Avrupa İskân Fonundan 60 milyon dolar kredi alan tıp 
merkezi inşaatının ancak yüzde 60 kadarı bugüne kadar tamamlanabilmiştir; bu da üç yıllık bir ge
cikmeyi ifade etmektedir. 

Bu gecikmenin yanında büyük zararlar da doğmuştur. Bir kere, tıp merkezinde çalışmak üze
re ihtisas için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen sağlık personelinin bir kısmı eğitimini ta-
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marnlayarak yurda dönmüş, hizmete açılmamış tıp merkezinde çalışma olanağı bulunmadığından, 
bu personel diğer kurumlara gitmiştir. Ayrıca, üniversite, eğitim için ödenecek 1 milyon doları, 
kredi olarak kullandığından, dolardaki artış dolayısıyla çok yüksek bir borç altına girmiştir. Çün
kü, sözleşme anında dolar 14 bin lira iken, bugün 34 bin lira olmuştur. 

Görülüyor ki, tamamlandığında ülke açısından büyük yararlan olacak ve Avrupa'nın dahi en 
modern tıp merkezleri kalitesinde bulunacak olan bu sağlık merkezinin, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da sağlayacağı sayısız katkıları dolayısıyla, bir an evvel bitirilmesi için ödeneklerin artırılma
sı gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurunuzu fazla işgal etmeden, diğer bir konuya da kı
saca değinmek istiyorum': Türkiye'nin geleceğinin simgesi, kalkınmanın temel taşlarından biri ve 
medarı iftiharımız GAP'ı ve bu tesislerin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesini batıya bağla
yacak olan Adıyaman- Malatya devlet yolu inşaatı 10 yıldır devam ediyor. Bitmesiyle, Adıyaman-
Malatya arasındaki mesafeyi, 185 kilometreden 110 kilometreye indirecek olan bu yolun, 10 yılda, 
ancak yüzde 50' si tamamlanmıştır. Bu tempoyla çalışılırsa, yolun tamamlanması için 10 yıla daha 
ihtiyaç vardır. Doğu ve güneydoğuya hizmetin, sözde değil, bu icraatla olacağı şüphesizdir. 

Bu yolun tamamlanması için, Hükümetin gerekli ilgiyi göstermesi dileğiyle, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Barut. 

Cevap vermek üzere, Sayın Bakan; buyurun. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Malatya Milletvekili Sayın Gazi Barut'un, aslında, İçtüzüğe göre, bir konuyla sınırlı olması ge
reken gündem dışı konuşmasına, dört konuyu sığdıran değerli görüşlerine cevap arz etmek istiyo
rum. 

Sayın Milletvekilinin, Malatya Yolcu ve Yük Vagonları Onarım Fabrikası hakkında, birinci 
maddede ifade buyurdukları husus, kendilerinin ifade ettikleri gibi, ihmalden dolayı değildir. Bu 
fabrikanın yapımına 1979 yılında biz başladık..800 dönüm (800 bin metrekare) arazi üzerinde ya
pılan ve aşağı yukan Eskişehir'dekinin ve Adapazan'ndakinin, hatta Sıvas'takinin emsali olabilecek 
durumda, gayet kapsamlı, istihdam hacmi geniş bir projedir bu. Bugün, bu projenin takılmış olma
sının nedeni, sadece müteahhitçe ipotek altına alınması gereken hususlann ipoteği hususunda, te
minat yönünden, hukuken duyulan sakıncadan dolayıdır ve bu da giderilecektir. Değerli arkadaşı
mızın ifade ettiği ve 1979' da başlattığımız bu eseri, bu işi, inşallah bitirecek ve Malatya'daki Tur
gut Özal Tıp Merkezinde olduğu gibi, bunu da değerli Malatyalı vatandaşlarımızın, hemşerilerimi-
zin istifadesine biz sunacağız. 

Sayın Gazi Barut'un, ikinci olarak değindiği husus, kayısı konusudur. Değerli arkadaşlarım, bu 
sene hem kayısı mahsulünün az oluşundan dolayı hem de, onun da ötesinde, dünya fiyatlarıyla bü
tünleşmiş olmaktan dolayı, birliklere -bugünlerde kararnamesini çıkaracağız, finans kararnamesi 
dolaşmaktadır- istedikleri 20 milyar lira krediyi vermeye -daha doğrusu, verirsek de kullanmaları
na- gerek kalmayacaktır; çünkü, döviz kurunun yapay olarak bastırılması sisteminden, köylünün ve 
üreticinin aleyhine işleyen bu yanlış sistemden vazgeçilmiş olması dolayısıyla, birliklere dahi mal 
gelmeyecek kadar, bugün, dışarıya ihracat imkânları artmıştır. Arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
50 bin liraya, hatta 50 bin liranın da çok üstünde bir fiyatla zaten satılmaktadır. 
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Değerli arkadaşımızın bahsettiği üçüncü konu, Turgut Özal Tıp Merkezi konusudur. Merhum 
Cumhurbaşkanının anısına Malatya'da yapılan tıp merkezinin çalışmaları ihmal edilmiş değildir. 
Yine kendilerinin ifade ettiklerine göre, aşağı yukarı yüzde 60'ı tamamlanmıştır. 1991 senesinde 
başlamış olan bu tıp merkezinin inşaat çalışmalarının yüzde 60'ının'da tamamlanmış olduğunu, yi
ne arkadaşımızın da görüşlerini tamamlayarak; ancak, tenkit etmesi yahut edilmesi gereken bir hu
sus olmadığını da ifade ederek, maruzatta bulunmak isterim. 

Değerli arkadaşımızın değindiği dördüncü konu, Adıyâman-Malatya yoludur. Adıyaman-Ma-
latya yolunun, Adıyaman'dan Çelikhan'a kadar olan kısmı yapılmıştır, karayollarının ağındadır. 
Kalan kısım Adıyaman'dan Çelikhan'a kadar inen; yani Pötürge üzerinden değil de, Çelikhan üze
rinden -daha yumuşak arazi coğrafyası üzerinden- inen kısımdır ve bunun da tamamlanmasına ça
lışılmaktadır. Önümüzdeki bütçe içerisinde, Malatya il hududundan Çelikhan'a kadar olan kısmı da 
tamamlanacak, bu suretle, Malatya, Adıyaman'a, Adıyaman üzerinden de İskenderun istikametine, 
bir ikinci yol olarak -Gölbaşı'nın dışında- bağlanmış olacaktır. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Plakan. 

2. - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftuoğlu 'nun, yolsuzlukların nedenlerine ve çözüm Öneri
lerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN- Sayın Güneş Müftuoğlu, yolsuzluklar, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Müftuoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTUOĞLU (Zonguldak)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygılarım

la selamlıyorum. 
2 Kasım 1990 tarihinde Paris'te 34 ülkenin katılımıyla imzalanan Paris Şartında, demokratik 

parlamenter sistem, asrın rejimi olarak kabul edilmişti.; ancak, bugünlerde, birkısım bilim adamı, 
uygulanan demokratik sistemin, ulusal kaynakların paylaşılması kavgasına dönüştüğünü ileri sür
mektedir. Ayrıca, bu bilim adamları, giderek, demokrasinin geleceğinden de endişe ettiklerini be
yan etmektedirler; yani, bu konuda bir hayli karamsar görüşler bulunmaktadır. • 

Demokratik sistemin bu şekilde uygulanışı sonucunda, toplumda birtakım yolsuzluklar, de
mokrasinin ve politikamn yozlaşması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İşte İtalya'da gördüğümüz 
"Temiz Eller Operasyonu" bizde yaşanan Emlak Bankası olayı, yine daha dün ingiltere'de açıkla
nan Margaret Thatcher'ın oğlunun birtakım olaylara karıştığı şeklindeki gelişmeler... 

Buna, ister demokraside yozlaşma, ister politik yozlaşma, isterseniz yolsuzluk deyiniz; adı ne 
olursa olsun, bu olaylarla, birkısım kişiler, devletten, sistemden, politikadan, politikacılardan veya 
daha başka yollardan birtakım haksız kazançlar elde etmektedirler. 

Bu "politik yozlaşma" veya "yolsuzluk" dediğimiz olay, genellikle, rüşvet, zimmet, siyasal ka
yırmacılık, adam kayırmacılığı, lobicilik, rant kollama, kamu sırlarını sızdırma, vurgunculuk şek
linde gerçekleşmektedir. 

Bu yolsuzlukların nedenleri nedir diye baktığımızda, birinci sebep, temel neden, birtakım kişi 
ya da kişilerin, kuruluşların, özel çıkar peşinde koşmalarıdır. 

Özel nedenlere baktığımızda da, kamuda çalışanların maaşlarının azlığı, eğitim düzeylerinin 
düşük olması, hukuk sistemindeki birtakım boşluklar, gelir dağılımındaki dengesizlikler, demokra
si kültürünün toplumda yaygın bir şekilde anlaşılamamış olması ve enflasyondur diyebiliriz. 
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Bu yolsuzluklar sadece bizim ülkemize has değil, bütün dünya ülkelerinde olan olaylardır. Bu 
yolsuzlukların sonucunda da, sosyal, kültürel ve özellikle de ahlakî değerler fevkalade zedelenmek
te, ülkenin ekonomik kaynaklan israf edilmekte ve kamu kaynaklan kötü kullanılmaktadır. 

Peki, bunlan nasıl önleyebiliriz, bu yolsuzluklan önlemenin yolları nelerdir diye baktığımız
da -bu konuyu iki bölüm halinde incelemek istiyorum- geleneksel çözüm yollan olarak, iktidarla
rın, özellikle milletvekillerinin, bu tür olaylar karşısında çok dikkatli davranmaları, kamuda çalışan 
memurların, görevlilerin ücretlerinin artırılması; bürokrasideki engellerin ortadan kaldırılması, kit
le iletişim araçlan vasıtasıyla bu konuda toplumun aydınlatılması, mal beyanı sisteminin fevkala
de iyi uygulanması ve seçilmiş, atanmış kişilerin mal varlıklarının kayyumlar tarafından idaresi ko-
nulannı sayabiliriz. 

îtalya'daki bu son gelişmeler karşısında Başbakan Berlusconi'nin mal varlığının kayyum tara
fından idare edileceğine dair bir kanun teklifi de hazırlanmış durumda. Yani, cumhurbaşkanlarının, 
başbakanların, bakanların, meclis başkanlarının, milletvekillerinin ve atanmış üst düzey bürokrat
ların göreve başladıklan zaman, mal varlıklannın, atanacak kayyumlar tarafından yönetilmesi gibi 
bir fikir ileri sürülmektedir. 

Son olarak da, yasal Önlemler diyebiliriz: 

Meclis Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk yeni bir çalışma başlattı; gündemde olan ve 
benim de imzam bulunan, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Meclisimizde 3.7.1992 
tarihinde dağıtılmış; tam iki yıl üç ay oluyor; fakat, hâlâ kanunlaşamadı. Kendileri.bu teklifte ya
pılacak birtakım düzenlemelerle, konunun yeniden gündeme gelmesini öngördüler. 

Keza, îhale Kanununda değişiklik öngören yeni bir yasa çıkarılacak; buna göre rüşvet veren
lerin itirafları halinde affedilmeleri öngörülüyor. 

Ayrıca, bu yasal düzenlemelerde, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bağlı olarak çalışması öngörülmektedir 

Medya, bu konularda, fevkalade hassas davranmaktadır. Bu haftaki yazılarında, bu konuda, 
Sayın Ekşi, karamsar olduğunu, özellikle, milletvekilleri hakkında düzenlenen tasarılarda bir hü
küm olmadığını ileri sürmektedir; Sayın Hasan Cemal, konunun çözümünü geniş bir yargı refor
munda görmektedir; Sayın ismail Cem, bu konunun halli için, siyasal iradenin gerçekleşmesini şart 
görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, muhakkak ki güzel öneriler, gerçekleşmesi gereken öneriler. 
Mevzuatımıza baktığımızda, tabiî ilk başta, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş

vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununu görüyoruz; bunda değişiklik öngören teklif hâlâ günde
mimizde. 

Türk Ceza Kanununda, bu konuda yedi maddede düzenlemeler var; basit zimmet, nitelikli 
zimmet, denetim görevinin ihmaliyle zimmet, ihaleye fesat karıştırma, devlet alımlannda hile, irti
kâp ve rüşvet. . 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 29 ve 30 uncu maddelerinde, memurlara he
diye alma yasağı getiriliyor. 

Yine, 1913 yılından beri yürürlükte bulunan Memurin Muhakematı Hakkında Kanunla da, me
murların ilk soruşturmasının, idarenin izni üzerine yapılabileceği öngörülmektedir. 
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Bunlaf dışında, yasama, yürütme ve yargı organları da denetim yapmaktadırlar. 
Biliyorsunuz, bu denetim, yasama organımızda soru, genel görüşme, Meclis araştırması ve 

Meclis soruşturması şekillerinde yapılabilmektedir. 

idarî denetim, yani iç denetim, teftiş kurallarıyla hiyerarşik denetim şekliyle yapılabilmekte
dir. • . 

Dış denetim, merkezi idarenin, mahallî idareleri denetlemesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

Özel denetim ise, Sayıştay, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Devlet Denetleme Ku
rulu tarafından yapılmaktadır. 

Yargı denetimi, ilk derece mahkemeleri olarak adlî, idarî ve askerî mahkemeler ve yüksek 
mahkemeler olarak da Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. 

Bu düzenlemeler yeterli midir; öyle görüyoruz ki, özellikle son gelişmelerden sonra, bu dü
zenlemelerin yeterli olmadığı açık seçik ortaya çıkmıştır. 

Bunları, geleneksel çözüm önerileri olarak sunmuştum. 

Anayasal reform olarak sizlere sunmak istediğim ikinci bir olay var. 

Son zamanlarda, kamu tercihi teorisyenlerinin görüşleri, devletin büyümesinin, bu tip yolsuz
luklara fevkalade müsait alanlar açtığı yolundadır. Devlet büyüdükçe yolsuzlukların artması da o 
büyümeyle doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Bu nedenle,. Anayasada bir reform yapılması gerekmektedir. Bugün bütün dünya devletlerin
de gördüğümüz anayasalar, politik anayasalardır. Açınız bakınız, içerisinde ekonomiyle ilgili doğ
rudan yaptırım gözeten maddeler yoktur veya fevkalade azdır, kapsamı dardır. "Devletin politik ve 
ekonomik hak ve yetkileri belirli oranlarda sınırlanmalı ve sınırlar vasıtasıyla devletin harcamala
rı da belli bir disiplin altına alınmalıdır " şeklinde bir görüş vardır. 

Şimdi, devletin harcama yetkisi var, vergi koyma yetkisi var, dış borç ve iç borç yapma yet
kisi var ve özellikle de para basma yetkisi var. İşte, anayasal reformla bu hak ve yetkilere belirli sı
nırlar getirmek, denk bütçeyi hedeflemek, özelleştirmeyi bu kapsam içerisine almak, ikisi dışında 
kamu bankalarını elden çıkarmak suretiyle devleti küçültme yoluna gitmek gerekmektedir. 

Bu nedenle, geleneksel çözümler, bu yolsuzluklar karşında yeterli olamamakta, anayasal re
form da kaçınılmaz duruma gelmektedir. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, Anayasanın 87 nci maddesinde, para basma yetkisi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindedir. Ben sekiz yıllık parlamenterim, aramızda çok daha uzun süreli görev 
yapan değerli büyüklerimiz var. Bir defa olsun, para basılmasına dair bir yasa teklifiyle karşılaşıl
dı mı; hiç sanmıyorum. Çünkü, Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin l/c ve Il/a fıkrala
rında bu yetki, nasıl olmuşsa, Merkez Bankasına verilmiş; ama, yetki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisindedir. 

Biz yetki kanunu çıkarıyoruz, muhalefet, Anayasa Mahkemesine gidiyor -işte, bu, bir yetki 
devridir diye- Anayasa Mahkemesince kanun iptal ediliyor. Bu nasıl bir olaydır; ben, bir türlü bu
na akıl erdiremedim. 

Dolayısıyla, gelmiş geçmiş bütün iktidarlar, maalesef, emisyon yönünden, para basma yönün
den, fevkalade serbest durumdalar ve bu yetkiyi de fevkalade hoyrat bir şekilde kullanmaktadırlar. 

.)• . , 
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Tabiî, bunun sonucu da, bütçe açıkları, kamu harcamalarının artması ve enflasyona kadar gitmek
tedir. Keza, s iç borçlanma konusunda, sanıyorum, bu hafta başında Hükümetimiz 10 triyon civa
rında bir iç boçlanmaya gitti; fakat, Meclisimizin bu konuda hiçbir yetkisi yok. 

Bizim, bu anayasal reformda getirmek istediğimiz şeyler bunlar. Devlet, iç borçlanmaya gi
deceği zaman, dış boçlanmaya gideceği zaman bir kanun tasarısıyla buraya gelmeli, bütün parti 
grupları bu konuda fikirlerini söyleyebilmelidir. 

Diyelim ki, iç borçlanma yapılacak; peki yapılacak. 10 trilyon için teklif gelir, belki 5 trilyo
na iner; faiz miktarı yüzde 40'tan yüzde 30'a inebilir; süre 6 aydan 3 aya düşürülebilir; bu gibi bir
takım değişiklikler yapılması mümkün olabilir. 

Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasında, bu konuda özel hüküm var. Görüyorsu
nuz, bize yapacakları yardımı, doğrudan hükümet hazırlıyor, Kongreye gidiyor, Kongre bu konu
da karar veriyor; yani, onların yasama organları karar veriyor; bize yapılan yardımı belirli kısıntı
lara tabi tutabiliyor veya belirli şartlara bağlayabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinde 
sistem bu şekilde işlemektedir. Bunları yapabildiğimiz takdirde, iç ve dış borçlanma belirli bir di
siplin altına girecektir. 

Burada, bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum: Bakınız, kamu harcamalarının en bü
yük kesimini transfer harcamaları teşkil ediyor. 1988 yılı bütçesinde yatırımlara yüzde 16, transfer 
harcamalarına yüzde 50 pay ayrılmış; 1989 yılı bütçesinde bu pay yüzde 15'e karşılık yüzde 42, 
1990 yılı bütçesinde ise yüzde 14'e karşılık yüzde 37'dir. Bu transfer harcamaları içinde Fak-Fuk 
Fonundan tutunuz da ihracat teşviklerinde, yatırım teşviklerine kadar bir dolu harcama var. 

Tabiî, bu kamu harcamalarındaki artış vergiyle karşılanamıyor, buraya vergi kanunu tasarısı 
getirip çıkaramıyoruz. Ne yapıyor hükümetler; emisyona gidiyor, artı, borçlanmaya gidiyor. Sonuç 
olarak; bütçe açıkları doğuyor, iç borçlar artıyor, dış borçlar artıyor, enflasyon artıyor ve ekonomi 
çıkmaza giriyor. 

Bu nedenlerle, devletin ekonomik hak ve yetkilerine anayasal birtakım sınırlamalar getirilme
si, kamu harcamalarının disipline edilmesi, devletin büyümesinin önlenmesi gerekmektedir. Devlet 
büyüdüğü takdirde, bu yolsuzlukların önlenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu konuda anaya
sal reform şarttır diyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün 'ün, çevre ülkelerde meydana gelen olaylara ve dış 
politikadaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN- Sayın Esat Bütün, dış politikadaki gelişmeler hakkında gündem dışı söz talebiniz 
vardır; buyurun. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Özellikle, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Clinton'ın buluşmasından sonra bölgemizde sıcak olaylar meydana gelmeye başlamıştır. 

Bir taraftan Rusya, Kafkasları arka bahçesi ilan ederek, Kafkaslara inme politikasını, sıcak 
bölgeden ayrılmama politikasını devam ettirirken; ABD ise, Güney'de (Körfez'de) kalma sürecini 
süreklilik haline getirmenin çabası içerisindedir. Özellikle, körfezdeki son olaylar bunun belirtisi
ni göstermektedir. 
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Türkiye'nin, yakın ilgi ve bölgesinde gelişen bu olaylara, kayıtsız kalmaması gerekir. Özellik
le Rusya'da meydana gelen politika değişiklikleri, Türkiye'yi, Türkiye'de yaşayanları yakından il
gilendirmektedir. 

Hiçbir zaman, yaşayan insanlar bakımından, Kafkaslar, Sovyetler Birliğinin arka bahçesi ol
mamıştır; ama, Türkiye'nin ön bahçesi, hatta can bahçesi olmuştur; çünkü, bu yörelerde yaşayan 
insanların hemen hemen hepsi, bizim soydaşımız ve aynı zamanda din kardeşimizdir,.hemen he
men hepsi Müslümandır ve hepsiyle tarih birliğimiz, kültür birliğimiz vardır. Onun da ötesinde, o 
yöreden göçüp gelen, Türkiye'de yaşayan yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanlarımız vardır. 

İnanıyorum ki, bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan'ın bağımsızlık mücadelesini yürekten des
tekleyen, Türkiye'de yaşayan, oradan kopup göçüp gelen binlerce Çerkez soydaşlarımız ve yurttaş
larımız vardır. Öyleyse, Türkiye, bu akrabalığını düşünerek bile olsa, Çeçenistan'daki gelişmeleri, 
dünya kamuoyuna, Birleşmiş Milletlere, AGÎK'e ve bütün insan hakları platformlarına taşımak zo
rundadır. Bu, Türkiye için de gereklidir, Türkiye'de yaşayan oradaki insanların akrabaları için de 
gerekli ve elzemdir; çünkü, Türkiye'nin savunması, sadece sınırlarından değil, Kafkaslardan ve gü
neyden başlamak zorundadır. 

Nasıl, güneyde, pısırık ve ürkek bir politikayla, sadece, Kuzey Irak'ta yaşayan Peşmergeler sü
rekli gündeme getirilerek, orada yaşayan 2,5 milyon Türkmen unutulmuşsa, bugün de, Kafkaslar, 
yine, Sovyetler Birliğinin "karıştır, ondan sonra işgal et" politikasına terk edilmiştir. Önce, Kara-
bağ'da kargaşa çıkarılarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığı engellenmeye çalışılmış; arkasından, Ab-
hazya ile Gürcistan arasında problemler meydana getirilmiş; bu kargaşadan dolayı, Sovyetler Bir
liği askerleri, bizim sınırlarımıza gelmiştir. Şimdi ise, Çeçenistan'ı ele geçirmek için, önceden ora
ya yerleşmiş KGB ajanları vasıtasıyla, sözde bir ayaklanma ve karşı direniş adı altında -Sovyet 
tankları ve helikopterleriyle- mevcut yönetime, yani, orada bağımsızlık mücadelesi veren Cahar 
Dudayev ve devlet yönetimine karşı bir hareket vardır. Bütün bunların karşısında, Türkiye'nin se
yirci kalmaması gerektiğine inanıyorum. 

Özellikle, son alınan bazı kararları da olumlu bulduğumu, burada söylemek zorundayım. Tür
kiye, özellikle Körfez Savaşından sonra, bir yol-geçen hanı haline gelmişti. Herkes, Habur sınır ka
pısından, Kuzey Irak'a, âdeta hiçbir kayda tabi tutulmadan geçmekteydi. Bunu önleyici kararların 
artırılarak devam etmesi lazım. Eğer biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyorsak, o zaman, 
Irak'ın egemenlik haklarını da yürürlüğe koymamız gerekir; onun için de, Irak'a geçecek bütün in
sanların Irak'tan vize alması yönündeki karar, doğru bîr karardır; bunu olumlu buluyoruz. Türki
ye'nin de, bu konuda, elindeki imkânları kaybetmemesi için, fırsatı kaybetmemesi için, burada bü
yük devlet olduğunu gösterebilmesi için, bu kontrolü sıklaştırarak, artırarak devam ettirmesi lazım; 
çünkü, bu, Türkiye'nin bütünlüğü açısından da önemlidir. 

Özellikle, Kuzey Irak'taki boşluktan sonra güneyde terör hareketlerinin arttığını düşünürsek ve 
bu olaylardan dolayı, Türkiye'de kontrolsüzlüğe ve güven vermeyen insanların Türkiye'yle işbirli
ği yaparak -Talabani gibi birtakım insanlara Türkiye'den kırmızı pasaport verilerek- Türkiye aley
hinde faaliyet göstermelerine fırsat ve imkân verdiğimiz müddetçe, Ortadoğu'daki olayların bitme
si mümkün değildir. 

Büyük devlet olmanın gereği, büyük düşünmekten geçer, gerekirse risk almaktan geçer. Öy
leyse, Türkiye, bölgesinde lider ülke olabilmek için, komşularına karşı, soydaşlarına karşı, dindaş
larına karşı görevini yapabilmek için, büyük düşünmek, büyük plan yapmak, gerekirse risk almak 
zorundadır. Bu, Türkiye'nin yaşaması için de gereklidir, Türkiye'nin savunması için de gereklidir. 
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Etrafımızda meydana gelen olaylara kayıtsız kaldığımız müddetçe, yeni Bosna-Hersek olayla
rı, Karabağ olayları meydana gelecektir; Kırım'da meydana gelecektir; şu anda Çeçenistan'da mey
dana gelmiştir; belki Türkmenistan'da, belki bağımsızlığını kazanmış diğer Türk Cumhuriyetlerin
de de meydana gelecektir. Onun için, Türkiye'nin, bu olaylar karşısında, gerekli tedbirleri alması, 
bunlara yardımcı olması ve bu olayları uluslararası platforma götürmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, belki, bu konuşmalarım bugünün gündemi açısından önemli olmaya
bilir; ama, bunlar, devletin geleceği açısından, devletin bekası açısından, aslında düşünmemiz ge
reken olaylardır; ama, İktidar ve Parlamento, maalesef, gündemin dışına taşınmıştır. Özellikle bu 
konuya dikkatlerinizi çekmek istedim, özellikle bu konuyu Parlamentonun gündemine getirmek is
tedim. 

Bu nedenle, bana söz verdiği için, Sayın Başkana teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
l.~ Pakistan 'a gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt 'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Yıl

dırım Aktuna'nm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1574) 

BAŞKAN-3 adet Cumhurbaşkanlığı,tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Güneyin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu-COMSTAS" birinci 
toplantısına katılmak üzere, 3 Ekim 1994 tarihinde Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz 
Kurt'un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nm vekâlet etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. -Almanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne kadar, Turizm Ba
kanı Halil Çulhaoğlu'nun, vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1573) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"46 ncı Uluslararası Kitap Fuarı" ile Fuar kapsamında düzenlenecek "Yurtdışında Yaşayan 

Kuşaklar Arasında Etkileşim ve İletişim" konulu panele katılmak üzere, 3 Ekim 1994 tarihinde Al
manya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Tu
rizm Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. - Almanya'ya giden Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı Ha
lil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesi uygun görülmüşken; Halil Çulhaoğlu'nun Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına atanması sebebiyle, Kültür Bakanına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Mat
kap'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1575) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 30 Eylül 1994 gün ve KAN.KAR: 39-06-133-94-533 sayılı yazımız. 
"46 ncı Uluslararası Kitap Fuarı" ile Fuar kapsamında düzenlenecek "Yurtdışında Yaşayan 

Kuşaklar Arasında Etkileşim ye İletişim" konulu panele katılmak üzere, 3 Ekim 1994 tarihinde Al
manya'ya giden Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Ba
kanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesi, İlgi yazıyla uygun görülmüştü. 

Turizm Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun Bayındırlık ve İskân Bakanlığına atanması sebebiyle, 4 
Ekim 1994 tarihinden itibaren Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Mat-
kap'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. - Türkiye-Arnavutluk ye Türkiye-Şili Parlamentolararası dostluk grupları kurulmasına iliş

kin Başkanlık tezkeresi (311576) 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarını

za sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 9 Haziran 1994 tarih ve 75 sayılı Karan 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde Arnavutluk ve Şili ile Dostluk Grubu kurulması yararlı görül
müştür. 

TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
uyannca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye -Arnavutluk ve Türkiye- Şili Parlamentolararası 
Dostluk Gruplarının kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. - (10/53, 57,104,113,119,120,121,122,124,125,149,158) esas numaralı Meclis Araş

tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi 
(3/1577) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, (10/53,57, 104 113,119, 120, 121,122,124,125,149, 158) 
ve (10/132, 123, 125) numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının, çalışma sürelerinin uzatılma
sına ilişkin tezkereleri vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz 10.10.1994 günü yaptığı toplantısında çalışmalarını tamamlayamamış bulun
duğundan, araştırmasını bitirebilmesi ve raporunu hazırlayabilmesi bakımından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kuruldan iki aylık yeni bir 
çalışma süresi verilmesi için talepte bulunulmasına karar vermiştir. 

Karar gereğince, Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun karar ta
rihinden itibaren geçerli olmak üzere iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

İsmail Köse 
Erzurum 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; Komisyo

nun süresi uzatılmıştır. 
6. - (10/132, 123, 125) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının Komisyo

nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1578) 
BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.10.1993 tarihli 267 numaralı karan gere
ğince kurulan Komisyonumuz; çalışmalarını muntazam olarak sürdürmesine rağmen süresi içinde 
çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Komisyonumuz, 11.10.1994 tarihli 20 nci Birleşiminde 3 aylık yeni bir çalışma süresi alınma
sı için Meclis Genel Kurulundan talepte bulunmaya karar vermiştir. 

Karar gereğince; Meclis Genel Kurulu kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Komis
yonumuza 3 aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim.' 

Saygılarımla. 
Mehmet Cemal Öztaylan 

Balıkesir 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; Komisyo
nun süresi uzatılmıştır. 

^ V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - TBMM Birleşik Toplantısının bazı kapalı oturum tutanaklarının yayımlanmasına, gün

demdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve Genel Kurulun 12.10.1994 Çarşamba günkü birleşi
minde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oyları
nıza sunacağım: 
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Danışma Kurulu Önerisi 

No: 152 Tarihi: 11.10.1994 

Danışma Kurulunun 11.10.1994 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Nevzat Ercan Murat Başesgioğlu 
DYP Grubu Temsilcisi ANAP Grubu Temsilcisi 

Adnan Ekmen ,, Abdullatif Şener 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısının 18.7.1974 tarihinde yapılan 2 nci Bir
leşiminin ikinci kapalı oturumu ve 20.7.1974 tarihinde yapılan 3 üncü Birleşiminin birinci ve dör
düncü kapalı oturumlarının görüşme tutanaklarının içtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yayımlan
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 51 
nci sırasında yer alan 693 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 31 nci sırasına, 76 ncı sırasında 
yer alan 149 sıra sayılı kanun teklifinin 32 nci sırasına, 58 nci sırasında yer alan 17 sıra sayılı ka
nun tasarısının 33 ncü sırasına alınması ve Genel Kurulun 12.10.1994 Çarşamba günkü birleşimin
de sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-
görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1.- SHP Grubu adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile Grup Başkanveki

li ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım 
ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

BAŞKAN- Genel Kurulun 4.10.1994 tarihli 14 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince, gün
demin bu kısmının 171 inci sırasında yer alan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Baş
kanı ve Ankara Milletvekili M.Seyfi Oktay ile Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen 
ihalelerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşme-
lerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları arasında en çok ve 
yüksek meblağlara ulaşan ihaleleri açan bir kurumdur. Doğal olarak, haklı haksız birçok söylenti
ye de muhataptır. Nitekim, özellikle 12 Eylül askerî darbesinden sonra, bu bakanlık ve bakanlar 
hakkında da çok sayıda söylenti ve sav ortaya atılmıştır. Bu söylentiler, bugünlerde yeniden gün
deme gelmiştir. Bu söylentilere haklı olarak muhatap olabilecek bakanlar olabileceği gibi, tersine, 
haksız yere töhmet altında kalan bakanların da bulunması doğaldır. 

Bu istek ve gerekçelerle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1983 Kasımından 1991 'e ve 
1991'den bu yana yapılan tüm ihalelerin araştırılması gerekmektedir. Bu araştırma ile kime, nasıl 
ve hangi oranda ihale verildiği ortaya konulmalıdır. Böylece, haksız yere töhmet altında bırakılan 
insanlar aklanacağı gibi, görevini çıkarı için kötüye kullanan, haksız kazanç elde edenler ortaya çı
karılabilecek ve bunun hesabı sorulabilecektir. 

Bu görevin Yüce Meclisin üzerinde olduğu bilinci ile Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca SHP Grubu adına Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Seyfi Oktay Ercan Karakaş 
Ankara İstanbul 

SHP Grup Başkanı SHP Grup Başkanvekiİi 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla; Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun 
göstereceği diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 da
kikadır. 

Şu ana kadar konuşma talebinde bulunulmamıştır; sonra "söz verildi, verilmedi" şeklinde mü
nakaşa oluyor; gruplara duyururum. 

Şimdi, söz sırası Sayın Hükümetin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; geçen hafta görüşülüp reddedilen önergenin değişik, birleştirilmiş bir örneği ola
rak kabul edilebilir yapıdaki bu önergenin görüşülmesi sırasında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, devlet yatırım bütçesinin çok önemli bir bölü
münü kullanmakta, Bakanlığın bünyesinde yer alan KarayoUan, Devlet Su İşleri, İller Bankası ve 
Yapı İşleri gibi Genel Müdürlükler, ülkemizin önemli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Ay
rıca, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, diğer bazı kurum ve bakanlıkların da ihalelerini yürütmektedir. 

Sayın üyeler, ihalelerin yapıldığı ve paranın harcandığı her yerde birtakım spekülasyonların ve 
söylentilerin çıkması doğal karşılanmalıdır. Ne var ki, 12 Eylül dönemi ve özellikle ANAP Hükü
metleri döneminde, bu söylentiler ayyuka çıkmış ve kamuoyunda, ihalelerin usulüne uygun yapıl
madığı şeklinde yaygın bir kanı oluşmuştur. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-SHP döneminde daha fazla Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Onları da söylü
yorum. 

Tabiî, bunlar sadece bir kanı olarak kalmamıştır; bilindiği gibi, birçok yolsuzluk dosyası yar
gıya intikal etmiştir. 
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CENGÎZ BULUT (izmir)-Türkiye'de ilk defa bir bakan bu yüzden istifa ediyor... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, burada yargıda olan konulara girmek istemiyorum; ancak, izninizle, Bayındırlık Ba
kanlığındaki ihalelere ilişkin bir iki noktaya değineceğim. 

Kamuoyunda, daha çok, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ihaleleri ile, otoyol ihaleleri günde
me gelmektedir. 2886 sayılı İhale Kanununun 44 üncü maddesiyle davet usulünün gelmesi ve di
ğer bazı bakanlık ve kurumların ihalelerinin de davet usulüyle yapılması dikkatleri çekmektedir; 
çünkü, bu usulle, ihaleye katılacak olan firmalar, bazı kriterler göz önüne alınmak kaydıyla, bakan 
onayıyla belirlehebilmektedir. Böyle olunca, mevzuattaki hükümlerin, titizlikle ve dikkatle uygu
lanması gereği doğmaktadır. Peki, bu, her zaman böyle yapılmakta mıdır, yapılmış mıdır? Bayın
dırlık ve İskân Bakanı olarak izlediğim dosyalara göre, buna olumlu cevap verme imkânını ken
dimde görmüyorum. Eğer, herhangi bir ihaleye sadece üç beş firma çağnlmış, aynı firmalar diğer 
ihalelerin hepsine de davet edilmişse, tenzilatlar yüzde 1-2 ise ihalelerin, mevzuata uygun ve dev
let çıkan gözetilerek, devlete katkıları gözetilerek yapıldığından kuşku duyulur. 

Sadece, bununla bitmiyor. Davet usulüyle yapılmış olan 160 ihalenin, 103 tanesini 14 firma 
almış; yani, kayınlan 14 firmanın her birine ortalama yedi sekiz iş verilmiş. Hatta, bazı ihalelerde 
yalnızca bir firma çağnlmış, iş ona verilmiş. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Hangi dönem Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Onu da söyleye-
. ceğim. 

Özellikle bir firma, bu 160 ihalenin içinde 38 ihale almış. Bunların hepsini... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-SHP döneminde mi?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Değerli milletve

killeri, sunduğum bu rakamlar, ANAP dönemine ait, davetiydi olarak yapılan... ' 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Sayın Bakan... 
BAŞKAN- Sayın Bulut, neticede bu bir araştırmadır, biliyorsunuz 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Bakanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Bakanıdır, bir partinin 
bakanı değildir. Bütün dönemi söylemesi lazım, sadece ANAP'ı değil. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Sayın Bulut, mü
saade ederseniz hepsini ifade edeceğim. 

ANAP döneminde, davetiydi olarak yapılan işlerin bazı çarpıcı yanlannı ifade etmeye çalış
tım. Bu çarpıcı uygulamanın, ilişkiler ağını bilmiyoruz. Birçok noktasının aydınlığa kavuşturulma
sı gerekiyor. 

Aynı Genel Müdürlüğün 49 uncu ve 50 nci Koalisyon Hükümetleri döneminde davet usulüy
le ihaleler yapılmış ve hepimizin bildiği gibi bu döneme ilişkin de çeşitli iddialar gündeme gelmiş
tir. Ancak hemen şunu belirtmeliyim ki, yapılmış olan ihaleler son derece titizlikle, mevzuatın ru
huna uygun ve devletin çıkarları gözetilerek yapılmıştır. 

Hükümetlerimiz zamanında (49 ve 50 nci Hükümetler zamanında) yapılan ihale sayısı 79'dur. 
Bu ihalelerden 51 tanesini, Afet Kanunu hükümlerine göre yapılmış olan Erzincan afet konutları 
oluşturmaktadır. Anahtar teslimi üzerinden yapılmış olan bu ihaleler, başarıyla sonuçlanmıştır ve 
49 ve 50 nci hükümetlerin yüz akı olarak size sunabileceğim yapıda ihalelerdir. 
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CENGİZ BULUT (İzmir)- Mustafa Yılmaz niye istifa etti Sayın Bakan? 

BAŞKAN- Efendim, bu konuda Grubunuz söz almayacak mı? 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Efendim, yalnız bir dönemi suçluyor. Mustafa Yılmaz niye istifa 
etti, onu merak ediyorum ben. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Sayın Bulut, söy
leyeceğim hepsini. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Lütfen... Ben onu bekliyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Ama, ben hepsini 
şöyle bir açıklayayım da, en son sizin sorunuza cevap vereyim. * 

BAŞKAN-Lütfen efendim... 

Sayın Bakan, devam ediniz efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Bunların dışında, 

bu 79 ihalenin 2 tanesi Cumhurbaşkanlığına, 5 tanesi MİT Müsteşarlığına, 8 tanesi de Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna ait ihaleler olup, bu ihaleler, kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre yapılmış
tır. Geriye kalan 13 adet iş ise, 8.12.1993 tarihli Başbakanlık genelgesi gereğince, olağanüstü hal 
bölgesinde yapılan işlerdir. Bu genelge, anılan bölgedeki işlerin, firmalar hakkında araştırma yapıl
dıktan sonra, davet usulüyle ilansız yapılmasını öngörmektedir. 

Buradan, kısaca, hükümetlerimiz döneminde, ihalelerin davet usulüyle yapılmasından kaçmıl-
dığı, ancak zorunlu durumlarda önseçimli, ilanlı ihaleler yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Uygulamada gösterilen titizlik ise, şu örnekle açığa kavuşturulabilir: ANAP döneminde, 1991 
Şubatında, Maliye Bakanlığınca, davetli ihaleler için önseçim ilanı şartı getirilmiş; ancak, bu, uy
gulanmamıştır v.c ihaleler yine önseçimsiz yapılmıştır. Bizim dönemimizde ise, 1993 yılında, aynı 
bakanlığın devlet ihaleleri genelgesinde önseçim ilanı kaldırılmış olmasına karşın, tam tersine, da
vetli ihalelerimiz, önseçim ilanı yapmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada, otoyol ihalelerine de değinmek gerekiyor. Karayolları Genel 
Müdürlüğü programındaki otoyol projeleri, Kamu Ortaklığına devredilmiştir. Bu otoyol ihalelerin
de rekabet ortamı tamamen ortadan kaldırılmış, birçoğu, sadece bir firmayla görüşmek suretiyle ve 
bakan oluru bile alınmaksızın yapılmıştır. Firmaların yeterlikleri de objektif olarak saptanamamış, 
ne şekilde yapıldığı belgelenemeyen pazarlıklar sonucunda, kamu yaran gözetilmeyerek, yüksek 
fiyatlar oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak, otoyol ihalelerinden doğan kamu zararı, takriben 19-20 trilyon liradır. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünde, ANAP döneminde yapılan ihalelerde önseçim zorunluluğuna uyulma
dığı saptanmıştır. Birkısım ihalelerde ise çağrılan firma sayısının az, tenzilatların ise çok düşük ol
duğu görülmektedir. Hükümetlerimiz döneminde ise kamu yararı gözetilmiş ve 1993 yılından be
ri, önseçim ilanı yapılmadan, davetli ihaleler gerçekleştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ihalelerdeki tüm bu olumsuzlukların aşılması ve şeffaflığın sağlanma
sı için, hukukî ve idarî değişiklik yapılması gereği kaçınılmazdır. Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın 
Bakanlığı döneminde hazırlanmış olan ve yaklaşık iki yıl önce Meclise sunulan 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarı, ihalelerin şeffaf ve kamu yararına gerçek
leşmesini sağlayacak hükümler taşımaktadır. Bu tasarıda, kesin projeyle ihaleye çıkılması zorunlu
luğu getirilmektedir. İşlerin, anahtar teslimi olarak yapılmasına olanak sağlayacaktır. Yüksek ten-
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zilatlı işlerde keşin teminat miktarı artırılmak suretiyle, devlet güvence altına alınmaktadır, ihale
lerin avan proje ile yapılması kaldırılıp, kesin proje ile yapılması esası getirildiğinden, insaatlann 
yüzde 200'e varan keşif artışları önlenmiş olacaktır. İnşallah, bu tasarı hepimizin de katkılarıyla kı
sa sürede yasalaşır. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir gruba, hiçbir döneme önyargılı olarak yaklaşmıyoruz. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Öyle yaklaştınız Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Ama, özellikle 
son günlerde geliştirilen spekülasyonlarla ilgili olarak kamuoyunun, kamu vicdanının, tatmin edil
mesi gereklidir. Sevindirici bir durum olarak ifade etmek istiyorum ki, Parlamentonun tümü bu ko
nuda bir ortak payda oluşturmuştur. Bize düşen görev, hırsızı korumak, yolsuzu korumak değil, 
bunların lanse edilmesidir. Sanırım, Parlamento büyük bir onuru taşıyacak, kamuoyunun bu konu
daki beklentilerine yanıt verecektir. 

Ben, gerçekten, araştırma komisyonunun, ülke kamuoyuna çok ciddî mesajlar vereceğini, bir
çok onurlu insanın aklanmasına katkıda bulunacağını ümit ediyorum. Çünkü, birçok onurlu insan 
bakanlıkta görev yapmıştır; birçok onurlu bakanımız görev yapmıştır, birçok onurlu bürokratımız 
görev yapmıştır; bugüne kadar, birçok onurlu işadamı, ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur ve 
bizden sonra da birçok onurlu insan görev alacaktır. Görev yapan bu insanların da aklanması ve 
varsa suçluların, en kısa sürede -yalnız araştırma kapsamında değil, yargısal boyutta da- cezalan
dırılması gereğine, bu Parlamentonun ortak onuru olarak sahiplenmemizin sevincini duyuyorum. 

Araştırmanın açılması konusuna, Hükümet olarak olumlu baktığımızı ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1000'li yıllar bitiyor, 2000'li yıllara giriyoruz. Türkiye, yalnız bu konu
ları halletmekle kalmaz, inşallah, tüm altyapısını da 2000'li yıllara göre ayarlar ve devlet yapısı kü
çülmüş, idarî yapışı küçülmüş, şeffaf yönetimlerin egemen olduğu bir Türkiye'yi birlikte kurarız. 

Bu anlayış içinde, bu ortak payda sayesinde, sistemden gelişen çürümeleri çözmeye yönelik 
sorumlulukları birlikte üstleneceğimiz inancındayım. 

Sayın milletvekilinin istifası noktasında şunu söyleyeyim: Sayın Yılmaz kendisi de ifade edi
yordur herhalde; ama... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Yolsuzluklarla ilgili ithamda bulundu Sayın Bakan. Siz yalnız 
ANAP dönemini itham ettiniz, SHP'yi kollama yoluna gittiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- ...çözüm bulması 
gerekenler -Sayın Başkan beni herhalde bağışlayacaklardır- çözüm üretmesi gerekenler, eğer var
sa yolsuzlukların ve rüşvetin üstüne gitmesi gerekenler, icra organında görevli olan insanlar şikâ
yet etme hakkına sahip değillerdir diye düşünüyorum ve Özellikle kurumların yıpratıl masına kim
senin hakkı olmamalı diyedüşünüyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sizin bakanınız Sayın Bakanım, ANAP'lı değil!.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)-Birçok onurlu ba
kan gelmiştir, birçok onurlu bakan gelecektir... 

Türkiye'yi daha önce bunalıma götürmek isteyen insanların veya geçmişten bu yana hep bu
nalım projeleri üreten insanların, bir siyasî senaryo olarak Sayın Yılmaz'ı kullanmalarından da bü
yük üzüntü duyuyorum. 
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CENGİZ BULUT (İzmir)- Sizin Genel Başkanınız onu bakan yaptı, o, SHP'li bakandır, 
ANAP'lı değil. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Ben, araştırma ko
misyonunun görevini layıkıyla yapmasını diliyorum ve inşaallah, Parlamentonun ortak paydasıyla 
oluşan bu örneğin, ülkeye, ülke yarınlarına önemli katkılar getirmesini diliyorum. 

Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. 

CENGÎZ BULUT (İzmir)- Mustafa Yılmaz hakkında bir şey söylemediniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Bakanlığım, yal
nız, araştırma önergesiyle kurulacak araştırma komisyonuna açık değildir; hangi milletvekili arka
daşım, hangi dönemle ilgili hangi araştırmayı yapmak istiyorsa, bakanlığımın tüm verileri millet
vekili arkadaşlarımın emrinde olacaktır. Bayındırlık Bakanlığı bundan sonra şeffaf boyutta, yalnız 
araştırma komisyonunun değil, herkesin denetimine açıktır. Elbette biz, bakanlık olarak her arka
daşımızı bilgilendirmeyi vazife kabul ediyoruz; ama yüksünmeyin... 

HALİT DUMANKAY A (İstanbul)- Sayın Bakan, bu sözünüzü senet kabul ediyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- En büyük hatayı 
da ANAP döneminde göreceksiniz. Ben, bunu görmüş olmanın üzüntüsünü duyuyorum. 

Sevgili milletvekilleri, 160 ihalenin, 38 tanesi bir tek kişiye verilir mi? Bir tek Tepe Firması
na verilir mi? 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Geçmiş dönemi mahkûm ediyorsunuz; ama Mustafa Yılmaz hak
kında bir şeyi konuşmuyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Eğer yolsuzluk ve 
rüşvet varsa, bunların hesabını, çoğulcu yapı içerisinde, 1983'ten bu yana sormak hepimizin borcu 
diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Bir dönemi mahkûm ettiler, bir dönem için de bir şey söylemedi
ler. ' : ' | • . • ' •' 

BAŞKAN- Efendim, işte, şimdi sıra size geldi. 
ANAP Grubu adına Sayın Akarcalı; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; DYP - SHP Koalisyon Hükümetinin Bayındırlık Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz'ın, kendi ba
kanlığıyla ilgili olarak ve özellikle SHP örgütü mensuplarına ihale verilmesi konusunda üzerine 
çok baskı geldiği, hatta talepleri kabul etmediği için ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle istifa etme
si üzerine, bu olayların ve iddiaların araştırılmasını bir önerge ile Yüce Meclisten talep etmiştik. 
Aslında, araştırılması gereken temel mesele buydu; ancak, bu temel amaç, verilen başka bir öner
ge ile saptırıldı. 

Eski Sayın Bakan Mustafa Yılmaz'ın ifadesinde, ihale işine karışanların adlarını Sayın Kara-
yalçın'a açıkladığını ve Başbakan Yardımcısının bunları hayretle dinleyip, "vay be!" diye cevap 
verdiğini, basından aldığımız bilgilerden öğrenmiş oluyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Veya "vay canına!" 
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BÜLENT AKARCALI (Devamla)- işin acı tarafı, Sayın Karayalçın'ın, bütün bu iddialara ce
vabının "vay be!" ile sınırlı kalmış olmasıdır. Oysa, basın, kamuoyuna bakınız neleri duyurmuştu: 
26 Eylül tarihli Hürriyet Gazetesi, "Sayın Bakan: Pislikten Kaçtım" şeklinde manşet atmıştı. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Hangi partinin Bakanı? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Bu tarihte, eski Sayın Bakan, Sayın Karayalçın'ın Genel 
Başkanı olduğu partinin üyesiydi ve o Hükümetin de mensubuydu. 

Eski Sayın Bakan, bakın ne diyordu: "Devletin halini görmek için iki ay yetti. Daha onbeşin-
ci gününde kapımı çalmayan kalmadı. İl başkanı, ilçe başkanı ve bazı milletvekili arkadaşlar... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Allah Allah!.. Deveyi havuduyla götürmüşler. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- ...sevmedikleri bayındırlık müdürlerini görevden almamı 
istediler; iş istediler..." 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-İSKİ'yi de geçmiş. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Lütfen... Sizin yerinize ben konuşuyorum. ' 

"Ama, hiç birine iş vermedim. Bir partinin il başkanı, ilçe başkanı Ankara'ya gelip, 15 gün ka
lır mı? Bakanlığın kapısından ayrılmıyorlar. Usulsüz istekleri görünce şaşırıyor, şaka sanıyordum; 
baskılar arttıkça sertleştim, onbeşe yakın partiliyi odamdan kovdum. Daha sonra, bunlardan bazı
ları, beni tehdit bile etti. Yirmi gün sonra her şeyi anladım. SHP örgütünün hemen hemen dörtte bi
ri bu işlerin peşinde. Adamın niyeti partiyi büyütmek, sorunlarla ilgilenmek değil; avanta için par
ti başkanlığı yapıyor. Benden önceki Bakan Onur Hocaya bazı konulan sordum, rahatsızlığımı da 
anlattım. 'Maalesef, bu tür sorunlarla çok karşılaşacaksın' dedi. İsmim, bu tür yolsuzluklara karışa
cak diye korktum. Karayalçın'a gidip anlattım. Bana, 'işler bu hale mi gelmiş, hayret ettim' dedi. 
Ayrıntılı bilgi verdim. İhale işleri ve avanta peşinde koşanlardan/bak, milletvekili oldun, şimdi de 
bakan oldun, böyle mi kalacaksın' diye sözler duyunca irkildim. Ne borcum var, ne alacağım; alt
mış günde bu koalisyonun yürümeyeceğini gördüm." 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yürür... Yürür... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu mealde, takdir edersiniz ki, daha 

çok kupür var; ama, bütün bunları okuyarak zamanınızı almak istemiyorum. Aslında, SHP'ye ve 
onun Genel Başkanı Murat Karayalçın'a düşen, bu meselenin üstüne dürüstçe ve mertçe gidip, var
sa usulsüzlük ya da yolsuzlukları ortaya çıkarıp, kamuoyuna teşhir etmek ve her müessesenin içi
ne kötü niyetli insanların sızabileceğini belirtip, müesseseyi bundan arındırmak olmalıydı; ama, 
maalesef, SHP olarak kaçmayı tercih ettiniz. Bizim, yalnız ve yalnız Sayın Mustafa Yılmaz'ın id
dialarına yönelik araştırma önergemizi, bundan Önceki başka bir olayda da olduğu gibi sulandırdı
nız, amacını değiştirdiniz. Mustafa Yılmaz'ın istifasına gerekçe teşkil eden ayıpları gizleme yolu
na gittiniz. 

Arkadaşlar, bazı şeyleri kabul etmek mümkün değildir. İki ay önce atadığınız bakan "pislikten 
kaçtım" diyor. Basın, sizi, Bayındırlık Bakanlığı ve -Yiğit Gülöksüz'ü görevden alarak- Toplu Ko
nut İdaresiyle 90 trilyonluk devlet ihale pastasına el koymakla itham ediyor, siz kalkıp, kamuoyu
na inandırıcı tek kelime söylemediğiniz gibi, bu olayı açıklığa kavuşturmayı hedefleyen önergeyi 
sabote ediyorsunuz, sulandırıyorsunuz. 

Buradan diyebileceğimiz husus ya da varabileceğimiz nokta şu: Siz, Başbakan Yardımcısı ola
rak, araştırma önergelerini sulandırmada özel beceri sahibi olma durumuna giriyorsunuz. Sayın 
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Başbakanın, Amerika Birleşik Devletlerindeki, değeri bugün yarım trilyona yaklaşan servetinin 
araştırılmasına yönelik önergesini de aynı şekilde sulandırarak DYP'ye hizmet ettiniz. Şimdi on
lardan, dünkü hizmetinizin bedelini, size bu araştırma önergesiyle ödemelerini de isteme durumun
da oluyorsunuz. Koalisyon, hizmet koalisyonu olmaktan çıkıp menfaat ve çıkarların, karşılıklı 
ayıpların, örtülme ve örtünme koalisyonuna dönmüş durumdadır. 

Bakınız, nerede haksız, hem de çok haksız ve hatta şaibeli olduğunuzu size ben açıklayayım: 
Eğer, 1992 yılının başında iktidara geldiğiniz günlerde, buraya, bu bakanlıktaki işlerin 1983'ten, 
hatta 12 Eylül döneminden başlayarak araştırılması önergesini getirmiş olsaydınız ve biz de buna 
karşı çıkmış olsaydık, yerden göğe kadar haklı olurdunuz; ama siz -açık ve seçik söylüyorum- bu 
cesareti göstermediniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü, 1991 seçimlerinden önce insanlara 
çamur atarak yaptığınız ithamların doğru olmadığını bildiğiniz için buna cesaret edemediniz ve 
şimdi siz, kalkmış, Mustafa Yılmaz gibi bir bakanın yiğitçe, erkekçe koyduğu tavırdan korkup ka
çıyorsunuz. (ANAP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tekrar ediyorum, 1992'nin başında bu konuları buraya getirmiş olsaydınız ve biz de kaçmış 
olsaydık, bugün sizi anlayışla karşılardık; ama, ben, 1984 yılında, belediye seçimlerine bütün par
tilerin girmeleri konusunda kanun teklifi getirmek istediğimizde Halkçı Partinin bundan kaçtığını 
da hatırlıyorum. Demek ki kaçmak, bugünün işi değil, eskinin işiymiş. 

1992'de bu önergeyi vermediniz, ne yaptınız; devletin, elinizdeki bütün müesseselerini ve ge
leneklerini istismar ederek kullandınız. Teftiş ve denetleme kurulu üye ve başkanlarını aynen 1940' 
lı yılların parti komiseri gibi kullandınız. Bunların görevi sanki, suçu bulmak ve teşhis etmek de
ğil de, âdeta suç oluşturmak, suçlu yaratmaktı. Bu tavırlarınıza karşı kim cevap verdi? Zamanın -
sizin göreve getirdiğiniz- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, yapılan baskılara dayanamadı; devletin 
geleneğine, devletin örf ve âdetine ters düşen, devletin müfettişlerini, parti komiseri gibi kullanma 
anlayışına dayanamadı ve Sayın Başbakana "lütfen bu müfettişleri geri çekin, devlet çalışamaz ha
le geldi" diyerek mektup yazdı. 

Verdiğim örnekler, hep sizin kendi koalisyon hükümetlerinizin bakanları ve bu hükümetlerin 
göreve getirdiği bürokratlara yönelik örneklerdir. 

Her şeyi üç yıldır didik didik ediyorsunuz, insanların şeref ve haysiyetlerine rahatlıkla doku
nup, oynuyorsunuz; ama, ortaya çıkarıp koyduğunuz ciddî hiç bir ciddî mesele yok. Kalkıp sık sık 
"şu kadar dosya var" diyorsunuz; Adalet Bakanlığı sizin elinizde, Adalet Bakanlığının görevi, İS
Kİ' de olanları kapatmak değildir; varsa -hodri meydan- bu dosyalan devreye sokmaktır. Var mı 
yaptığınız bir şey; yok. Buraya somut olarak "ANAP dönemiyle ilgili olarak, şunları şunları biz 
araştırdık; devletin hukukuna, kanununa uygun bir şekilde çalışma yaptık, getirip buraya koyduk" 
diyebiliyor musunuz? Yalnız, iddialar var, biz dedik ki, o iddialar için -sizin bakanınızın söylediği 
iddialar için- gelin bir araştırma yapalım. Siz, zamanında bunu bile düşünmediniz. ANAFın araş
tırma lokomotifinin arkasına konulan yük vagonu gibi katılıyorsunuz ve ondan sonra, bu "işi 
1990'lara, 1980'lere kadar götürelim" diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ilk konuşmamda belirttim, "Bu işe vicdanen inanıyorsanız; gelin, önce 
Sayın Mustafa Yılmaz'ın iddialarına yönelik bizim araştırma önergemizi kabul edelim, arkasından 
da sizin 1983'lerden beri olan meseleleri araştırmaya yönelik önergenizi, Anayasanın 138 inci mad
desine saygılı kalarak kabul edelim" dedim ama, hayır; maalesef, Doğru Yol Partisi, İSKİ olayının 
örtbas edilmesi gibi, bu olayın örtbas edilmesinde de SHP'ye destek olma yolunu seçti. 
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Değerli arkadaşlarım, koalisyonlar, hizmet etmek ve müspet işlerin dayanışması için yapılır. 
Koalisyonlardaki dayanışma, ayıp üzerine, ayıbı örtme üzerine olmamalıdır. Lütfen, bu konularda 
hassas olalım ve hiç olmazsa geleceğe kötü emsal bırakmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, gene buradan şunu söylemek istiyorum: Siz, DYP-SHP İktidarını kur
duğunuz günden beri buraya, yolsuzluk ya da bir usulsüzlüğü önlemek için ya da Türkiye'nin bu 
konuda daha ak ye pak çalışmasını sağlamak için hangi kanun teklifini getirdiniz de, ANAP olarak 
karşı çıktık? Hangi kanun tasarısı geldi de karşı çıktık? Yaptığınız hangi mevzuat düzenlemesine 
karşı çıktık? Hiçbirine... Getirmediniz ki... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Getirmezler, getiremezler. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Sayın Meclis Başkanlığının bu konuda başlattığı bir çalış
ma var. Sayın Cumhurbaşkanı da kendi yönünden bir çalışma yaptırmış. Gelin, burada bağcı döv
mekten vazgeçin... Gelin, burada, bu ülkenin geleceğinin, namuslu insanların elinde olmasını sağ
layacak -bir de şunu söyleyeyim: İş yapan, icraat yapan namuslu insanların üzerine şaibe gelmeye
cek şekilde bir durum ortaya çıkaralım. 

Buradan şunu da belirtmek istiyorum: Bu tip iddialar, maalesef, bürokraside, kamuda iş yap
mak istemeyenlere imkân vermektedir. Hiçbir iş yapmamak, namuslu olmakla eşanlamlı olmama
lıdır. Hükümetler, siyasî iktidarlar, bakanlar, başbakanlar "efendim ne olur, yeterki namuslu olsun" 
diye kısıtlamalı bir tercih içinde olmamalıdırlar, insanın önce o işi yapmada ehil, becerikli, bilgili, 
birikim sahibi ve bunun kaçınılmaz bir şartı olarak namuslu olması gerektiğini hissedebilsinler ve 
bunu uygulatabilsinler. 

Yine takdir ediyoruz ve biliyoruz ki, yalnız bu iddiaları ortaya atıp, bütün bürokrasiyi, bütün 
devleti, bütün hükümeti böyleymiş gibi göstermek, bu ülkeye yarar getirmez; biz bundan da kaç
mak istiyoruz. 

Tekrar ediyorum: Tembel, namusluluğun arkasına gizlenmesin; çalışkan, karar almasını bilen, 
devlet hizmeti için riske giren yöneticilerin sırtına da kolaylıkla şaibe damgası vurulmasın. 

İktidar sizin elinizde; getirin bu kanun tasarılarını, getirin bu kanun tekliflerini ya da yapın 
mevzuat değişikliklerini, biz de Anavatan Partisi olarak size destek verelim: Bizim 1980'Ii dönem
lerden en ufak endişemiz, korkumuz yoktur. Eğer o dönemlerde suç işleyen varsa, bu milletin pa
rasına el atmış olan varsa, o suçu işleyen kim ise, kim olursa olsun, buradan size destek vermeye 
hazırız; bunu Genel Başkanımız elli defa, yüz defa söyledi. Siz yeter ki bu insanların, hukuk çer
çevesi içerisinde, -genelde insanların haysiyeti ve şahsiyetiyle oynamadan- hukuk kuralları içeri
sinde mahkûmiyetlerini ortaya çıkarın. Anavatan Partisi olarak biz, hiçbir zaman, bu devlete hiz
met etmeyenlerin, bu devleti soyan ya da soymaya kalkanların arkasında olmadık. 

Değerli arkadaşlarım, aslında sizin çok değiştirdiğiniz bu önergeye "evet oyu verin" demek 
içimden gelmiyor; öylesine sulandırdınız ki, tavşanın suyunun suyu oldu. Bu araştırma komisyo
nunun bu yapısıyla yapabileceği bir şey kaldığını da sanmıyorum. 

Özellikle, SHP'li arkadaşlara seslenmek istiyorum: Eğer bu sulandırmadan dolayı vicdanınız-
daki rahatsızlık devam ediyorsa, hiç olmazsa "Komisyon kurulduktan sonra bu komisyonun başı
na, objektif olması için, Doğru Yol Partisinden ve SHP'den olmayan birisini başkan seçeceğiz" de
yin; hatta ve hatta hodri meydan deyip, Mustafa Yılmaz'ı seçeceğiz, diyebilirsiniz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. (ANAP sımalarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Akarcalı. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın, Ahmet Sayın; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Başkan, değerli milletvekillleri; 
gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 171 
inci sırasında yer alan ve (10/212) esas numaralı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gerçekleştiri
len ihalelerle ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hakkında Grubumuzun görüşlerini 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, önergenin gündeme alınması hakkındaki görüşmeleri, tartışmaları hep 
birlikte izledik. ANAP Grup Başkanvekillerinin de aynı mahiyetteki önergelerinde, yalnız 1992 yı
lından bugüne kadarki icraatın araştırılması isteniyordu. Oylarınızla kabul edilen bir önerge ile kap
sam daha da genişletiliyor; SHP Grup Başkanı ve Başkanvekillerinin verdiği önergeyle 1983 yılın
dan bugüne kadar ki icraatlarının da araştırılması isteniyor, ki, bizce bu önergenin gündeme alın
ması daha doğru olmuştur. Şöyle ki, ihale yolsuzluk ve usulsüzlük olayları 1983 ANAP iktidarları 
ile başlamış, devam etmiş ve bugün de devam etmektedir. Bu, ANAP iktidarlarının Türk Milletine 
bıraktığı miraslardan bir tanesidir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Siz de mirası yiyorsunuz değil mi Sayın Sayın?.. 

AHMET SAYIN (Devamla)- Tabiî, bıraktıktan sonra, yeniliyor... 
Türkiye'de yaşayan herkes, bugün, medyada sergilenen hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk olayları

nı hayret ve dehşet içinde izlemektedir. ANAP İktidarları bürokratlarının, en tepede bulunmuş bü
rokratların ve yakınlarının yolsuzlukları, günlerdir, aylardır gündemin tek olayıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüden daha önce birkaç defa söylediğim sözleri bugün bir defa 
daha tekrarlamak istiyorum: ANAP iktidarları döneminde, Türk insanının değer yargıları yok edil
miş, kafaları bozulmuştur. Bu dönemde, vicdanlar kör edilmiş; haram mı helal mi, vicdanî mi, vic
danî değil mi düşünceleri yok edilmiştir; isteyebildiğin kadar iste, alabildiğin kadar al... 

BÜLENT AT ASA YAN (Kocaeli)-Amerika'da al(!) 

AHMET SAYIN (Devamla)- ...çalabildiğin kadar çal, cebini doldur, köşeyi dön!.. Türk insa
nına, köşeyi dönme hastalığı aşılanmıştır. Bugün, Türkiye, bu hastalıkla mücadele vermektedir. 
Bugün yapılan yolsuzluklar da bu hastalıktan, bu mikroptan kaynaklanmaktadır. 

Tabiî, ANAP İktidarlarının kaynağı 12 Eylül 1980 ihtilalidir; ANAP, 12 Eylül 1980 ihtilali ge-
narellerinin izni ve yardımıyla iktidar olmuştur. İhtilal döneminde demokrasi yoktur. Bu dönemde 
yapılan Anayasa ve yasalar halen yürürlüktedir. Özellikle* bu Anayasanın geçici 15 inci maddesi 
yürürlükte olduğu sürece, Türkiye'de demokrasiden bahsedilemez. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-15 inci maddeyi biz getirmedik. 

AHMET SAYIN (Devamla)- O devirde çıkarılan yasalar yürürlükte olduğu sürece, hırsızlık
lar, yolsuzluklar önlenemez. 

Değerli milletvekilleri, neden böyle söylüyorum; bugün, görüştüğümüz Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki ihale yolsuzlukları, yolsuzluklara fırsat veren, imkân veren 2886 sayılı Devlet İha
le Kanununa dayanmaktadır. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Düzeltin efendim... Düzeltin... 
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AHMET SAYIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, 2886 Devlet İhale Kanununun "Teklifle
rin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları" ana başlığını, taşıyan ikinci bölümünde yer alan "uygun 
bedelin tespiti" başlıklı 28 inci maddesini, izin verirseniz, okumak istiyorum. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- İktidarsınız efendim; düzeltin... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Günah çıkarmayın Sayın Sayın. 
AHMET SAYIN (Devamla)- Günah çıkarma yok; gerçekleri söylüyorum. 

"MADDE 28.- Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, tek
lif edilen bedellerin en yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin 
tercihe layık görülenidir." 

Değerli arkadaşlarım, maddenin hepsini okumak istemiyorum; devamında deniliyor ki: "Uy- , 
gun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azamî indirim miktar 
ve oranlan; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans mik
tarı ve isteklinin buna benzer teknik ve malî yeterliği ile ilgili diğer hususlar da göz önünde bulun
durulmak ve gerektiğinde diğer bakanlıkların da görüşleri alınmak suretiyle, her yıl Bayındırlık ve 
İskân Bakanının koordinatörlüğünde, Millî Savunma, Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyiş-
leri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarınca tespit olunarak Resmî Gazetede yayımlanır." 

Değerli milletvekilleri, dikkat edildiği takdirde, maddenin, istismara ve yolsuzluğa ne kadar 
açık olduğu görülecektir ve öyle de olmuştur. 

Artırmalarda, tahmin edilen bedelden az olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseği uy
gun bedel oluyor, doğrusu da bu; fakat, eksiltmelerde en düşük bedel uygun bedel olmuyor. Uygun 
bedeli tespit için, uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hazırlıyorsunuz; 
işte buraya geldiğimizde keyfîlik ve istismar başlıyor; bu tebliğ her yıl değiştiriliyor. 

Hatırladığım kadarıyla, 1984 yılında, hiçbir müteahhit yüzde 20'den fazla indirim yapamaz de
nilmişti herkes yüzde 20 tenzilat yapmıştı. O zaman iş kimin olacak; puanı yüksek olanın; puanlar 
da eşitse, teminatı fazla olanın. 

Değerli arkadaşlarım, puanı kim veriyor, kimlere nasıl puan veriliyor; işte burada istismar, 
adam kayırma ve yolsuzluk işleri başlıyor; çünkü, fırsat veriyor bu madde. İşte istismara açık bir 
olay; müteahhitlere verilen puan... 

Bu tebliğ her yıl değiştirilmiştir, halen de değiştirilmektedir. İhale iştirak belgesi komisyonla
rı, adamına iş verebilecek serbesti içinde hareket edebilmektedir. Öyle şartlar getirilmektedir ki, o 
şartlarla iş alacak kişi tarif edilmiş, belirlenmiş ancak, ismi yazılmamıştır. Yani, bu kadar istisma
ra açık bir şekilde işler yürümektedir, halen de yürüyor. 

Değerli milletvekilleri, bunun dışında, bir de aynı kanunun 44 üncü maddesi var ki, felaket.;. 
İşte, dün yapılan ve bugün de devam eden usulsüzlük ve yolsuzluklar bu madde uygulanarak ya
pılmış ve yapılmaktadır. Bu madde 2886 sayılı kanunun 44 üncü maddesidir. Dikkatle incelendiği 
zaman, bu maddenin bir önce açıklamaya çalıştığım maddeden çok daha keyfîliğe ve istismara açık 
olduğu görülecektir. Şöyle ki: Müteahhitlerin seçiminde ilan kaldırılmış, davet usulü getirilmiştir. 
Bir işe en az üç kişinin, hatta Bakanlar Kurulu kararıyla daha az kişinin davet edilebileceği keyfî
liği getirilmiştir, iş verilecek kişilerde, yapabilirlik şartlannın aranıp aranmaması tamamen idareye 
bırakılmıştır. Maddede "böyle yapılsın" diye açık bir ifade yok;,ama, genelde uygulamalar hep bu 
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şekilde yapılmıştır. Buna benzer bir hüküm, mülga, 2490 sayılı, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nunun 45 inci maddesinde vardı; ama, sadece harp halinde ve olağanüstü hallerde uygulanacağım 
amirdi. Ben, bu, 2886 sayılı kanunun yapılışındaki Danışma Meclisinin ve Millî Güvenlik Konse
yinin zabıtlannı inceledim. 44 üncü madde, Danışma Meclisinde 2490 sayılı kanundaki gibi kabul 
edilmiş; fakat, nedense, Millî Güvenlik Konseyinde bugünkü şekline dönüştürülmüş. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta olan ihale yolsuzluklarında hep 
bu madde uygulanmıştır. Bu maddenin 1983 ve 1991 yıllan arasındaki uygulamasıyla ilgili, Mali
ye Bakanlığına sorduğum yazılı sorulara aldığım cevapta, kimlere, hangi tenzilat ve avansla iş ve
rildiğini tespit ettim. Sizlere, bunlardan birkaç örnek vermek ve durumu değerlendirmenize sunmak 
istiyorum: 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 1971 yılında, 2 milyar 742 milyon Türk Lirası keşif be
delli Kırşehir Mucur Kargun göleti, yüzde 10 avanslı, yüzde 13 tenzilatlı olarak Birlik İnşaat Ta
ahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş'ye ihale edilmiştir. Bu firmanın yaptığı bir tek iş yoktur; ama, nasıl 
verilmiş, o ayrı bir olay. Tabiî, inşallah bu önerge kabul edirlirse, bunların hepsi incelenecek. Ger
çi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu kapsama alınmamış; ben isterdim ki, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü de, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da, Ulaştırma Bakanlığı da, diğer icraat yapan ba
kanlıkların hepsi de bu kapsamın içine girsin. 

Şunu da söyleyeyim; Ulaştırma Bakanlığında yapılan bir ihalede "şu adama şu iş verilecek" 
diye, bir hafta evvel söylendi; ihbar aldım; baktık, o iş o adama verilmiş. Demek ki, bu madde is
tismara açık bir madde. 

İhaleyi alan mezkûr şirketin hangi özelliğinden dolayı kendisine böyle bir işlem yapıldığı herhal
de düşünülmesi gereken bir olay; çünkü, aynı kapasitede ve aynı özellikleri taşıyan ve aynı kanunun 
35/a maddesine göre yapılan ihaleler, avanssız, yüzde 30, yüzde 40 tenzilatla ihale edilmiştir. 

Yine, aynı Genel Müdürlükçe, 29.11.1990, tarihinde 2 milyar 430 milyon Türk Lirası keşif be
deliyle, Sivas -Yıldızeli- Altınoluk sulama tesisi inşaatı, yüzde 7,8 tenzilatla ve yüzde 10 avansla, 
Cengiz Erdönmez ve Mustafa Morgül or|ak girişimine ihale edilmiştir. Mukayese etmek için söy
lüyorum; 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre aynı yılda, hatta aynı ayda ihale edilen 2 mil
yar 100 milyon TL keşif bedelli Isparta-Keçiborlu sulama tesisi inşaatı, yüzde 34 tenzilatla ve 
avanssız olarak, Memiş Çakır'a verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, birinde yüzde 10 avans veriliyor ve yüzde 7,8 tenzilat yapılıyor, diğe
rinde yüzde 34 tenzilat yapılıyor! Herhalde bunda bir şey aramak lazım. Bilemiyorum, bir müteah
hit yüzde 34 tenzilatla iş yaparken ötekine yüzde 7,8'le nasıl veriliyor. Bu gibi örnekler, tüm kamu 
kuruluşlannda çok fazlaca görülmektedir. 

Bu arada, çok özel bir ihaleyi de örnek göstermek istiyorum. 6 milyar 700 milyon TL keşif be
delli Mardin-Habur Gümrük Kapısı TIR giriş sahası ve ünitesi inşaatı, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı tarafından, yüzde 2,80 tenzilatla, yüzde 33 avanslı olarak, RUTO İnşaat Ticaret Taahhüt Limi
ted Şirketine, 1987 yılında 44 üncü maddeye göre ihale edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, soruyorum, RUTO İnşaat kimin, sahibi kim?!. ANAP'lı arkadaşlarımız, 
RUTO İnşaatı ve sahibini çok iyi bilirler; acaba bu ihaleyi nasıl izah edebilirler? Siz, 6 milyar 700 
milyon TL'lik bir işin 2 milyar 350 milyon TL'sini avans olarak peşin veriyorsunuz ve "yüzde 2,8 
tenzilatla işi yap" diyorsunuz. Müteahhitlik yapan arkadaşlarımız, böyle bir ihaleyi, böyle bir iş 
vermeyi dünyanın hiçbir yerinde görmemişlerdir herhalde. 
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Değerlimilletvekilleri, yukarıdaki örnek aklıma getirdi; şu anda milletvekili olup da müteah
hitlik yapan arkadaşlarımız var; tabiî yapacaklardır; fakat, kamuya karşı bu hizmeti yapamazlar, 
hatta dolaylı olarak bile. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, Anayasanın "Üyelikle bağdaşmayan işler" başlıklı 
82 nci maddesini okumak istiyorum; çünkü, bu* hakikaten, biz milletvekillerini çok rencide eden 
bir olaydır: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, (...) herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya 
dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar." 

Değerli arkadaşlarım diyorlar ki, "bizim şirketimiz var; kendimiz yapmıyoruz, şirketimiz ya
pıyor." Değerli arkadaşlarım, ben hukukçu değilim; fakat, bana göre, şirketin yapması da dolaylı 
olarak işi almak demektir. Ben öyle anlıyorum; belki de yanlış anlıyorum; ama şöyle söylüyorum: 
Bu maddeye rağmen, çok arkadaşımız, devlete ve kamuya karşı, dolaylı olarak taahhütte bulun
maktadırlar. Ben, değerli arkadaşlarımdan, bu tür davranış ve uygulamaları bırakmalarını, özellik
le istirham ediyorum. Bu olaylar, hem Yüce Meclisimizi hem de taşıma şerefine eriştiğimiz kutsal 
unvanımızı, milletimiz nezdinde küçük düşürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun bir de 89 uncu maddesi var. Bel
ki iyi niyetle çıkarılmış; ama, uygulamada o da istismara müsait; onu da okuyup vaktinizi almak 
istemiyorum. "Bu kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı haller ile " diye baş
layan maddede, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili ihalelerin kapsamı 
belirtilmektedir. Bu kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı haller nelerdir, na
sıl anlaşılır, tefsire, yoruma açıktır, işte otoyollarla İlgili ihalelere mehaz olan belirsizlik ve tefsir, 
işte aynı tefsirden hareket edilerek yapılan göçmen konutları ihalesi ve yapımındaki uygulamalar.... 

Değerli milletvekilleri, bu arada, Yüce Meclisimizce, göçmen konutlarındaki yolsuzluk olay
larını soruşturmak üzere kurulmuş olan soruşturma komisyonu ve raporundan bahsetmek istiyo
rum. Komisyon, gerekli soruşturmasını yapmış, incelemesini bitirmiş, raporunu Yüce Meclis Baş
kanlığına süresi içinde vermiş ve rapor, gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" bölümünün 14 üncü sırasında 373 sıra sayısı ile yer almış, 10.1.1994 tarihinden 
beri görüşülmeyi beklemektedir. Halbuki, Yüce Meclisimizin en büyük denetim müessesesi olan 
soruşturma, Anayasanın 100 üncü maddesinde önemli görülmekte ve dördüncü fıkrasında "Meclis, 
raporu öncelikle görüşür ve gerek gördüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana şevkine karar verir. Yü
ce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır" denilmektedir. 

Şimdi, Yüce Meclisimizin Başkanlık Divanına, grupların değerli başkanvekillerine ve başkan
larına ve Danışma Kuruluna soruyorum: Anayasaca çok önemli görülen bu müessese bugüne ka
dar neden işletilmedi? Meclis gündemini işgal için yerilen sorular, bu müesessesi bundan daha mı 
önemli acaba? 

Değerli milletvekilleri, şimdi, çok önemli bir araştırma önergesi için, tüm milletvekilleri ve 
parti grupları ittifak halindedir. Hepimiz,'bu tür yolsuzlukların araştırılmasını canı gönülden arzu 
ediyoruz. Araştırmanın neticesi ne olacak; suç tespit edilirse soruşturmaya dönüşecek, soruşturma 
komisyonu kurulacak ve neticede ilgililer adlî makamlara sevk edilecek. Peki, güzel, bunu hemen 
yapalım; ama, önümüzde duran soruşturma komisyonu raporunu bugüne kadar niye görüşmedik; 
niye görüşmüyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Gelin, "sen-ben" kavgasıyla değil, 
"tencere dibin kara; seninki benden kara" şeklinde değil; tüm kişisel hisleri ve bağnazlıkları bir ta
rafa atarak, bu memleketin hepimizin olduğuna, herkesin herkes kadar, hatta, en az kendisi kadar 
yaşama hakkı ve şerefi olduğuna inanarak, bu olayların üzerine gidelim. 
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Biz, DYP Grubu olarak olaylara böyle bakıyor, önergenin lehinde oy kullanacağımızı ifade 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Allah yardımcımız olsun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Sayın. 

SHP Grubu adına, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul. 

Buyurun Sayın Kul. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu tarafından verilen Meclis araştırması önergesi üzerinde Grubu
muzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, bu konuyla ilgili Meclis araştırma önergesi Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığını ellialtı gün sürdüren bir milletvekili arkadaşımız görevinden ayrılırken bu ko
nuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar üzerine, Anavatan Partisine mensup Sayın Bülent Akarcalı 
ve 40 arkadaşının imazasıyla, sadece 1992 yılından bugüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
tarafından yapılan ihalelerin araştırılması amacıyla verilmişti. 

Tabiî her dönemde yapılan ihalelerin araştırılmasından yanayız. Bu konuda bugüne kadar ba
sında birçok yazı yazıldı, çizilenler, söylenenler oldu. Hele yıllık ihale ettiği işlerin bedelenin tril
yonlarla ifade edildiği; bünyesinde Devlet Su İşleri, Karayollan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 
Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü gibi birimler olan, sadece kendisine bağlı birimle
rin değil, diğer bakanlıklarla ilgili tüm inşaatların da kontrolünü yapmakla yükümlü, görevli olan 
böylesine büyük bir Bakanlıkta -Anavatan hükümetleri döneminde, 1970'li yıllardaki Hükümetler 
zamanında, bütün hükümetler döneminde-Bakanlık görevini üstlenmiş olan veya bu Bakanlıkta bü
rokrat olarak görev alan birçok arkadaşımız hakkında çok şeyler söylenmiştir. Bu nedenle, sadece 
1992 yılından bugüne kadar değil, 1983 yılının kasım ayından itibaren, bu Bakanlıkça yapılan tüm 
ihalelerin incelenmesini isteyen bu Meclis araştırması önergesinin doğrudan gündeme alınıp alın
maması konusunda yapılan öngörüşmelerde de söylediğimiz gibi, keşke mümkün olsaydı da Ana
yasanın 15 inci maddesini değiştirebilseydik ve bu Bakanlığın da başka bakanlıkların da 12 Eylül 
döneminde yapmış olduğu ihaleler, başka bakanlıkların yapmış olduğu ihaleler konusunda da araş
tırma yapma şansına sahip olsaydık. 

Biz, anayasal engel nedeniyle, 12 Eylül dönemindeki uygulamaları şu anda araştırma, soruş
turma şansına sahip olamadığımızdan dolayı, sadece 1992 yılından bugüne kadar değil, askerî yö
netimden sonra, yani, çokpartili döneme geçişimizden bugüne kadar, siyasî partilerin işbaşına gel
diği günden bugüne kadar, 1983'ün kasım ayından bugüne kadar, bu Bakanlığın yapmış olduğu tüm 
ihalelerin araştırılması amacıyla, araştırma dilimini daha uzun süreli tuttuk. 

Değerli arkadaşlarım, bu Bakanlıkta, geçmiş dönemlerde yapılan ihaleler davetiye usulü ve or
talama yöntemiyle yapılırken; yani, bir işe hangi müteahhitlerin çağırılacağını, Bakanlığın o ko
nuyla ilgili, o işi ihale edecek olan birimleri (Devlet Su İşleri, Karayolları veya Yapı İşleri Genel 
Müdürlükleri,..) belirlerken, sayısı ve kimlerin ismen davet edileceği konusunda kendileri karar 
verdiklerinden ve davetiye usulüyle davet edilen müteahhitlerden en yüksek tenzilatı yapana değil 
de ortalamayı tutturanlara ihaleyi verdiklerinden dolayı, bu Bakanlıkla ilgili bu tür konulardaki 
söylentiler geçmiş dönemlerde daha fazlaydı, daha yoğundu ve daha inandırıcıydı. 

Sayın Akarcalı ve arkadaşlarımızın iddia ettiği dönemde, yani, 1992'nin başından bugüne ka-
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darki dönemde -yalcın bir zamanda tekrar ortalama yöntemine geçildi, doğrudur. Sayın eski Bakan 
da bakıyor- ortalama yönteminden vazgeçilmiştir. Bu tür dedikoduların önüne geçmek için, bu tür 
iddiaları çürütmek için, ihaleye çağrı, davetiyeyle değil gazete ilanıyla yapılıyordu. Kim ki duru
mu tutuyorsa, kaçıncı sınıf karne sahibi olması, ne kadar iş bitirme belgesi getirmesi, ne kadar ban
ka teminat mektubu getirmesi isteniyor da, bu şartları, bu koşullan yerine getiriyorsa, bütün bu mü
teahhitlerin o işle ilgili teklif verme hakkı vardı; sayı sınırlaması yoktu. Öyle oluyordu ki, bir işten 
dolayı, yüzlerce müteahhitin bile bir işe teklif verme şansı oluyordu; ama, sonuçta bunun sakınca
sı nerede çıktı, yani, eski dönemdeki gibi, "şunlar davet edildi, bunlar edilmedi" -davet edilenler ise 
aynı grubun, aynı ekibin insanları olduğu için- "kendi aralarında falanca bürolarda oturmuşlar, ko
nuşmuşlar, anlaşmışlar" türünden iddialar oluyordu. Bu iddiaların önünü kesmek için, belki en iyi 
yöntemlerden birisi bu, gazete ilanıyla ve en yüksek tenzilatı yapana ihale verme yöntemi olması
na karşın, bunda da bir başka sakınca ile karşı karşıya kalınıyor. İki yıldan beri bu yöntem, bu uy
gulama devam ediyor. Bu uygulamada da şöyle bir şey oluyor: Mesela -birçok belediye başkanı
mızı tanıyorum- iller Bankasından yapılan ihalelerin çoğu, yüzde 60' in üzerinde tenzilatlarla, yüz
de 78'le satıldı. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Doğru.,. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Yani, bunun açık ifadesi şu : Bedeli, 100 lira olarak tespit edi

len bir iş, ihale, edildiği zaman, müteahhit "ben bu işi'22 liraya yaparım" diyor; yüzde 78 tenzilat 
yapıyor; bundan para kazanacak, bundan devlete vergi ödeyecek ve o işi de zamanında bitirecek! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Yalan, böyle bir şey olmaz. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Şimdi, öyle bir şey olmayacağı belli. Ben, bunu, şunun için ifa

de etmek istiyorum: Bu yöntemde, "falanca kimselerle anlaşma yapıldı..." 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Hepsi feshedilmiş... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- "...falancalar davet edildi; davet edilenler kayrıldı" gibi, dediko
dular olmuyor; ama, bu seferde iş olmuyor, alınan işler zamanında bitirilemiyor, zamanında yapı
lamıyor..; • 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Kararname çıkıyor... 
MUSTAFA KUL(Devamla)- Bu nedenle, en fazla tenzilat yapana ihale verme yönteminde 

"bu Bakanlıkta şunlar yapıldı, bunlar yapıldı; yolsuzluk yapıldı, adam kayrıldı, partizanlık yapıldı" 
gibi iddialara inanmak da mümkün değil; çünkü, satılan işlerin tamamı yüzde 50' nin üzerindeki 
tenzilatlarla satılmış. Ortalama yöntemiyle olmuş olsaydı -tabiî ki üç beş kişi.on kişi veya kaç kişi 
çağırdıysa, o günkü bakanın insiyatifine kalmış, o işi ihale eden birimin genel müdürüne kalmış-
kaç kişi çağırmışsa, o kişiler bir yerde buluşacaklar, oturacaklar, işin kimde kalacağına karar vere
cekler, ondan sonra da gelip o zarfları istedikleri şekilde vereceklerdi; o iş de yüzde 10' un altında 
veya yüzde 10-15 bir ortalamayla verilecekti. Tabiî, öbür yöntem bu tür yolsuzluktan önleme açı
sından çok daha uygun bir yöntem; ama, o yöntem, işlerin gecikmesi açısından sakıncalı olduğun
dan, bugün tekrar o eski ortalama yöntemine dönülmüştür. / 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce de söylediğim gibi, bu Bakanlık görevini -hangi dönemde 
olursa olsun- kim üstlenmişse, bunlar hakkında bu konuda mutlaka bir şeyler söylenmiş ve bunla
rın birçoğu da yargıya intikal etmiştir. Bugün şu sıralarda oturan iki arkadaşımız hakkında ileri sü
rülen iddialar doğrudur, yanlıştır, bunu bilemeyiz. Bu konu, şu anda, devletin bağımsız yargı or-
ganlannda görülen bir dava olduğu için bu konuda bir yorum yapmamız da mümkün değildir. Bel-
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ki de o soruşturmanın açılması en azında bu arkadaşlarımızın aklanması açısından yararlı olacak
tır. Çünkü, öyle bir şey olmamış olsaydı, bu arkadaşlarımız ayakta kaldıkları sürece, bu tür suçla
malarla karşı karşıya kalacaklardı. Bu nedenle, bugünkü bu araştırma önergemiz, muhatabı olan; 
gerek bugünkü Sayın Bakan zamanının -gerçi göreve başlayalı daha üç beş gün oldu- gerek bun
dan önceki Sayın Bakan zamanımn -o da bu görevde ellialtı gün kaldı; bu süre zarfında ihale ya
pıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum; ama, o Bakanımıza kimler, hangi örgüt başkanları gitti, kimler 
iş istedi, hangi milletvekilleri gidip o Bakanımızı tehdit etti, onu, tüm bunlardan bıktırıp istifa nok
tasına kadar'getirenler kimlerdir, bunların araştırılması, açığa çıkarılması için- gerekse ondan önce 
üç yıla yakın bu görevi üstlenmiş olan Sayın Bakan döneminin -Sayın Bakan giderken bazı tavsi
yelerde bulunuyor, kimler gelmiş, kimler bir şeyler söylemiş, bir şeyler istemiş veya o ihalelerde 
neler yapılmış- ve aynı zamanda ondan önceki dönemlerde ortaya atılan tüm iddiaların araştırılma
sı ve ortaya çıkarılmasını öngörmektedir. 

Sayın Başkanım, yine bu konuyla ilgili olarak, Bursa Milletvekili Sayın Hüsamettin Örüç ve 
23 arkadaşının vermiş olduğu, 14 Mayıs 1993 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan 
ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması 
önergesi daha var. Sanıyorum bu araştırma önergesi gündemin 74 üncü sırasında. O da bu tarih içe
risine girdiğinden dolayı, İçtüzüğümüze uygun mu,ikisinin birleştirilme durumu olabilir mi bilemi
yorum; ama, 1983 Kasımından bugüne kadar, bunu bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman, bun
ların hepsi, yani, Sayın Akarcalı ve 40 arkadaşının vermiş olduğu önerge de, Sayın Hüsamettin 
Örüç ve 23 arkadaşının vermiş olduğu önerge de bunun içerisinde görüşülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim düşüncemiz şu: Hiç kimse zan altında kalmasın, kim ne yapmış
sa yanına kalmasın, tek kuruşuna kadar, herkesten bunun hesabını soralım. Birçok arkadaşımız 
hakkında bu tür söylentiler çıkabilir; o çıkan söylentilerde, gerçekten bir şeyler varsa açığa çıkarıl
sın. Ben şu konuda da kararlıyım: Grup yönetimimiz uygun görür mü görmez mi bilemiyorum; bel
ki bu komisyonda yer alamayabilirim; ama, eğer bu komsiyonda görev alırsam, bu araştırmanın bir 
soruşturmaya dönüştürülmesine çaba göstereceğim. Çünkü, Araştırma Komisyonun görevleri bel
li; ne yapıp ne yapamayacağı belli. 

Sonuç olarak, bunların soruşturmaya dönüştürülmesi kaydıyla; kim ki bir şey yapmışsa, tek 
kuruşuna kadar bunun hesabının sorulması konusunda kararlı olduğumuzu, hiçbir zaman, arkadaş
larımızın vermiş olduğu önergeyi sulandırmak veya bir şeyleri kaçırmak gibi bir niyetimizin olma
dığını belirtmeliyim. Anavatan Partisine mensup arkadaşlarımızın, özellikle, kendi önergelerinde 
iddia ettikleri 1992 yılından bugüne kadarki bölümün araştırılması, kendi dönemlerinin araştınlma-
ması konusundaki bu ısrarlı tavırlarına, ben kuşkuyla bakıyorum. Acaba, "kendi dönemlerinde çok 
korkacakları bir şey mi var ki, bugün o dönemin araştırılmasını istemiyorlar" diye düşünüyorum. 
Sizin bu yaklaşımınız, bizi gerçekten kuşkulandırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sayın Ahmet Sayın "toplumun değer yargılarının değişmesi, 
toplumun dejenere olması 12 Eylülle başladı" dediler. 12 Eylül öncesinde belki Türkiye'de birçok 
şey vardı; ama, en azından Türkiye'de namusuyla geçinen dürüst insanlar, alın teriyle, bileğinin gü
cüyle geçinme durumunda olan insanlar itibar görürken, hırsızlar, rüşvetçiler, yolsuzluk yapanlar 
toplumdan dışlanmıştı; ama, 12 Eylül ve 12 Eylül sonrası hiçbir şeyi saklamayalım, gizlemeyelim. 

12 Eylül sonrasındaki ANAP Hükümetleri döneminde, toplumun yapısı tamamen dejenere ol
du. Toplumun değer yargıları değişti. O, yolsuzluk, hırsızlık olaylarına ismi kanşmış insanların bi
risi Başbakanın sağında, birisi solunda oturup televizyon ekranlarına poz verirken, gazetelerde boy 
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boy fotoğrafları çıkarken, ANAP'ın gecesinde, milyarlarca lira bağış yapıp günlerce adından söz 
ettirirken; namuslu, dürüst insanlar, kendi evinde, hanımının, çocuğunun yanında bile itibarsız ko
numa düştü. Kadınlar, kocalarını "sen ne biçim adamsın, ne işe yaramaz adamsın; bak, adamlar ne
ler yapıyorlar, hırsızlık, yolsuzluk yapıyorlar, köşe dönüyorlar, Başbakanların yanında, sofrasında 
oturuyorlar" diyerek suçlarken, yolsuzluk yapan o insanlar, Türkiye'nin en itibarlı insanları arası
na girdiler. 

12 Eylül öncesinde Türkiye'nin 2 tane zengini, dünyanın 1 000 zengini arasına girerken, 
ANAP Hükümetleri döneminde, Türkiye'nin 38 tane zengini, dünyanın 1 000 zengini arasına gir
miş. Devletin bir katkısı olmadan, bu kadar kısa sürede, 10 yıllık bir süre içerisinde, 38 tane büyük 
zenginimiz, dünyanın 1 000 zengini arasına nasıl ve nereden girmiş? Tabiî ki* bunların araştırılma
sı, devletin hangi katkılarıyla, yardımlarıyla, hangi bakanlıkların onlara sağlamış olduğu olanaklar
la, o servetleri edindiklerinin ortaya çıkarılması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, toplumun hafızası çok zayıf. Milliyet Gazetesi bir araştırma yap
mış. Diyor ki "Türkiye'de en dürüst parti hangisi ?" Oradan, Anavatan Partisi çıkıyor. Böyle şey 
olmaz!.. 

Sayın Akarcalı, Mecliste denetim görevine değinerek "keşke, bunları biz getirmeden siz ge
tirseydiniz" dedi. Geçen dönem dört yıllık milletvekilliğim zamanında defalarca, bu kürsüye, bu 
Meclise araştırma önergeleri getirdik. Araştırma önergeleri görüşülürken burada her şey çok açık 
bir şekilde anlatıldı. Geçen dönem milletvekili olanlar hatırlayacak; özellikle Ercan Vuralhan ola
yında, devlet, 22 milyar liralık bir alışveriş yapıyor; Almanya'nın bilmem ne kentinde, kenar ma
hallede, ara sokaktaki bir kırtasiyeci dükkânından 22 milyar liralık çelik yelek ve zırhlı araç alıyor. 
Biz "devlet, bu kırtasiyeci dükkânından nasıl çelik yelek ve zırhlı araç alır" diye soruyoruz; "efen
dim, Türkiye'de de, kırtasiyeci dükkânında eşofman satılır" diyorlar. Biz, "evet, satılır" diyoruz, 
"avcı yeleği de satılır..." diyorlar; o da satılsın, "orada da satılıyor" diyorlar; satılsın, "avcı yeleği 
varken, 'bunun çeliğini de verebilir misiniz?' diye sorduk, 'veririz' dediler; çelik yelekleri oradan al
dık" diyorlar. 

"Haydi, çelik yeleği anladık, kırtasiyeci dükkânından çelik yelek alıyorsunuz; peki, zırhlı 
araç..." diyoruz, "çelik yeleği oradan almışken, 'sen bize zırhlı araç da verebilir misin' diye sorduk; 
'veririm' dediler ve onu da aldık" diyorlar. Biz "peki, niye fabrikasından almadınız da, bir kırtasi
yeci dükkânından, aldınız" diyoruz; "orası daha ucuzdu" diyorlar. "Bu kırtasiyeci dükkânının sahi
bi Ercan Vuralhan'ın teyzesinin oğlu" dedik; "olabilir" dediler, bu kadar pişkinlik... 

Haydi, biz de kabul ettik "teyzesinin oğlu, alsın; ama, acaba bu yelekler çelik mi, bu araçlar 
zırhlı mı" dedik ve bu kürsüden ifade edildi, gene o zamanki sayın bakana şunu söyledik: "biz, bu 
çelik yeleği güvenlik kuvvetlerimize giydireceğiz; teröristlere karşı, herhangi bir suikasta karşı on
ları koruyacağız. Bu yeleklerden bir tanesini giyin, biz, sana, sten makineli tabancayla değil, 
7.65'lik tabancayla filan değil, çakı bıçağıyla bir kere dürteceğiz, eğer sana bir şey olmayacaksa, 
bütün iddialarımızdan vazgeçeğiz" dedik. 

•>< ' 

Yine "zırhlı araçlar aşağıda, herhalde, bir devlet büyüğüne, bir bakana suikast düzenleyecek 
olan bir terörist, normal 7.65'lik bir tabancayla filan saldırmayacak; sten makineli tabancayla, ka-
leşnikof silahla, tow'la, milan'la saldıracaktır. Biz "tovv'la, milan'la değil; 7.65'lik tabancayla sana 
bir el ateş edeceğiz, arabanın içerisinde oturabiliyorsan, yüreğin tutuyorsa, bütün iddialarımızdan 
vazgeçeceğiz, var mısın" dedik; gelmedi, arabanın içerisine oturmadı. 
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Biz, bunları bu kürsüden anlattık, "bu adam suçludur, gelin buna evet oyu verin, bu olayı araş
tıralım. Biz araştırdık, Meclis de araştırsın" dedik. Bu insanın, bu yolsuzluğu bu kadar açık ve net 
bir şekilde belli olmasına rağmen, ANAP sıralarında -o zaman şurada oturuyorlardı- oturan millet
vekillerinin elleri havaya kalktı ve o adamı akladılar. 

Bugün, bu konuda hiçbir kompleksimiz yok. Karşı binadaki bütün odalar, bu dönemde kuru
lan araştırma komisyonlarıyla dolu. Bir odada üç komisyon çalışıyor. Sadece benim, beş araştırma 
komisyonunda görevim var. Bu denetleme olayı, acaba sizin döneminizde mi daha çok işliyormuş, 
şimdi mi; bunu bir düşünmeniz lazım. 

Geçen dört yıllık dönemde, burada, sadece iki tane araştırma komisyonu kuruldu.Bunlardan 
biri çevreyle, diğeri de Kemal Horzum' la ilgili araştırma komisyonu. Bunun dışında başka bir araş
tırma komisyonu kurulmadı. Bugün ise onlarca araştırma komisyonu kurulmuş durumda. 

Mesela, bu konuyla ilgili iddialar var. diyorsunuz; evet, iddialar var. Anavatan Partisi Yeni
mahalle İlçe Başkanı, basın toplantısında açıkça şunları söylüyor: "İlçe Başkanlığım döneminde, 
ben merkez kasaydım, sadece Bayındırlık ve İskân Bakanlığı değil, Ulaştırma Bakanlığı, PTT, Tür
kiye Elektrik Kurumu, Köy Hizmetleri, hangi bakanlığımızsa, hangi partimize mensup, hangi be
lediyemizde bir ihale yapıldıysa, o ihalenin, Maliye Bakanlığında onaylanması için -biliyorsunuz, 
orada onanıyor- bana gelirlerdi, o ihale bedelinin yüzde 10'unu yatırırlardı, yüzde 10'u aldıktan son
ra, makbuzumu verirdim, benim makbuzumu götürdükten sonra, Maliye Bakanı, ihale edilen o işi 
onaylardı." 

Bu, sizin İlçe Başkanınızın açık ve net ifadesidir.Tabiî bunları da araştıracağız . Bunları araş
tırmaktan size ne zarar gelir? İlçe Başkanınız, bunu açıkça ifade ediyor 

Karayollarıyla ilgili birçok şey söylendi... 
Özal ailesi başlıbaşına bir olay. Özal ailesinin iki oğlu var. Biri, daha askerliğini yapmamış bir 

çocuk; ayda 7 bin dolar ev kirası veriyor. 7 bin dolar ev kirası veren bir insanın, herhalde "ayda en 
az 10 bin dolar da evinin masrafı olur. Askerliğini yapmamış bu çocuk 10 bin doları, 20 bin dolan 
nereden buluyor? 

Büyük oğlan, devletten başka hiç rakip tanımıyor, "Benim rakibim devlet; devletin 1 televiz
yonu var, benim 3 tane olacak"diyor, 3 tane televizyon kuruyor. "Devletin bir uçak şirketi var, be
nim de olacak"diyor," Baba, bana uçak şirketi!.." Babası ona uçak şirketi.de kuruyor. Amerika'da 

.400 milyon dolara film şirketine ortak oluyor. Olmaz böyle şey! Amerika'da villalar, bilmem ne
ler falan, geçtiğimiz haftalarda televizyonlardan gösterildi. Bu Özal ailesi, başlıbaşına bir olay; 
bunlar da araştırılsın. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Tansu Çiller ailesi?.. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Geleceğim.geleceğim. 

PTT olayı, Emin Başer olayı, göçmen konutları olayı... Mesela, göçmen konutları konusunda, 
biraz önce önergesini okuduğum bir sayın bakanın ve bir başka sayın bakanın da, bu konuda, hak
larında bir sürü şeyler söylendi; bunlar da araştırılsın tabiî. 

. Birçok konu var; sayın bakan ifade ettiler, 160 tane işten, 38 tanesini aynı insan alıyor.Nasıl 
bir insan bu, 38'ini birden nasıl alıyor? Hangi bürolarda bu işler bağlanıyor, bu insan, o işe davet 
edildiği zaman bununla birlikte kimler davet ediliyor, bu işler, bu davette ona nasıl bırakılıyor? 
Bunların, tabiî, araştırılması gerekmektedir. .v • 
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Değerli arkadaşlarım, uzun sözün kısası; her ne kadar toplumun hafızası zayıf olsa da, benim 
hafızamın yerinde olduğunu zannediyorum; Türkiye'de yolsuzluk deyince yolsuzlukların anası ola
rak, Anavatan Partisi bilinmektedir... 

AHMET SAYIN (Burdur)- Alâmeti farika!.. 

MUSTAFA KUL (Devamla)^ Anasıdır... 

Şimdi, ben, bu iddiaların hepsinin doğru olduğunu söylemiyorum. Bakini bir şey daha söyle
yeyim - ben, sadece Anavatanla ilgili söylemiyorum- Bugün, Türkiye'deki siyasî partileri tek tek 
ele aldığımız zaman -Refah Partililer, hiç gülmeyin- mesela, "Refah Partisi" deyince akla hemen 
Mercümek olayı geliyor. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Babası kim, babası? Onu söyle. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Babası 12 Eylül; 12 Eylül, o toplumu dejenere etti. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Kul, Mercümek'i de araştıralım. 
MUSTAFA KUL (Devamla)-Araştıralım tabiî. 
BAŞKAN- Sayın Kul, tamamlamaya gayret edelim; çünkü, önerge, sizin Grubunuzca veril

miştir. 
EMİN KUL (Istanbul)-Saym Başkan, 10 dakikadan fazla konuştu. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Peki, Sayın Başkan, arkadaşlarımın sabırlarını taşırdığımın far

kındayım. 
Efendim, bu araştırma önergesini biz verdik; biz, tabiî ki, araştırmanın kabulünden yanayız. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten şu anda büyük bir müteahhitler lobisi var; SHP' nin Hükümet or
taklığından ayrılması konusunda çok yoğun çaba gösteriyorlar ve çoğu birçok kez bize de şunu söy
lemişlerdir "Yahu, siz nereden geldiniz, siz gelmeden önce Türkiye' de bizim için hayat çok güzel
di. Her şeyi, parayla, bilmem ne ile falan bağlıyorduk. Sizler geldikten sonra, bizim aşımız, ekme
ğimiz kesildi." Tabiî, onlar bu şekilde yakınsa bile... 

SELÇUK MARUFLU (istanbul)- Mustafa Yılmaz öyle demiyor ama!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu söylentilerin hepsinin açığa çık

ması için, biz, bu araştırma önergesinin kabulü yönünde oy kullanacağımızı ifade ediyoruz. Temiz 
toplum, temiz siyaset, temiz bir parti... Hepimizin aklanması için bunun gerekli olduğuna inanıyo
rum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 

SELÇUK MARUFLU (istanbul)- Sayın Başkan, arkadaşımız, Anavatan Partisine sürekli ha
karet etti... Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN-Efendim, müracaatınızı yazılı yapın da zabıtlara bir bakayım. 

Başka söz talebi?.. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas)- RP Grubu adına, Hüseyin Erdal konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba

yındırlık ve İskân Bakanlığının 1983 yılından günümüze kadar yapmış olduğu ihalelerinin araştı
rılmasıyla ilgili, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, yıllardan beri, bu bakanlık üzerinde, çok yazıların yazıldığı ve çok dedi
koduların yapıldığı hepimizin malumudur. Son senelerde, bu dedikodu ve şaibe, dozajını daha da 
artırarak günümüze kadar geldi. Bütün Parlamentoyu ve kamuoyunu ilgilendiren yolsuzluk dedi
kodusu, hele hele Saym eski Bakan Mustafa Yılmaz'ın, ihale yolsuzluğundan şikâyet ederek istifa 
etmesi, bardağı taşıran son damla oldu. 

Daha önce, Refah Partisi Grubu olarak, Sayın eski Bakan Kumbaracıbaşı için, aynı konu üze
rinde vermiş olduğumuz önerge, İktidar kanadının oylarıyla reddedilmişti. Şimdi, bizi teyit eden, 
Anavatan Partisinin ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, yolsuzlukları araştırma önergeleri çok isa
betli olmuştur. Her iki gruba da teşekkür ediyoruz.(RP sıralarından alkışlar) 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Aferin... Bravo... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Mahiyeti aynı, zaman bakımından farklı olan bu iki önerge
den, SHP'nin araştırma önergesinin gündeme alınması, Meclis Genel Kurulunun 4 Ekim 1994 Sa
lı günkü Birleşiminde kabul edilmiştir. Bundan dolayı, sayın milletvekili arkadaşlanma teşekkür 
ediyorum. Meclis araştırması yapılması için de müspet oy vermenizi tavsiye ve temenni ediyorum. 

Gerçeklerin ortaya çıkması için araştırma yapılmasının ehemmiyetini müdrikiz; ancak, burada 
birkaç cümleyle açıklamak istiyorum: Biz, Refah Partisi olarak, değil 1983'ten itibaren, hatta 12 
Eylül 1980'den itibaren, yani ihtilal yönetimlerinin işbaşına gelmesinden itibaren bunların hesabı
nı sormak isteyen ve sorulmasını kabul eden bir partiyiz. O bakımdan, bu araştırmanın 1983 yılın
dan itibaren yapılması isabetlidir; ancak, her hükümetin icraatım ayn ayn incelemenin daha uygun 
olacağı kanaatindeyiz. Yani, bugünkü Hükümetin Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki icraatım ay
rı, Anavatan Partisi hükümetlerimn icraatlarını ayn mütalaa edip, ayn ayn araştırmak daha uygun 
olur kanaatindeyiz. Yine de kabul edilen bu önerge lehine oy kullanacağımızı buradan beyan edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri, adı geçen bakanlıktaki ihale yolsuzluklan, günlük gazetelerde devamlı 
okunan heyecanlı birer tefrika haline geldi. Dolayısıyla, politikacı olarak bizler, şaibe altında kal
dık. Bu konuda vatandaşa hesap veremiyoruz. 

Basının en güzel malzemesi, bu Hükümetin yaptığı yolsuzluklan, her gün baş sayfada listeler 
halinde anlatmak. Hepimiz -bizler de dahil- bütün vatandaşlarımız, bugün gazetelerde acaba hangi 
bakanlıkta hangi yolsuzluk çıkacak diye heyecanla bekliyoruz. Dolayısıyla, gazetelerin tirajı artı
yor; ama, devlet yıpranıyor; milletin Parlamentoya, Hükümete, devlete itimadı kalmıyor; vatandaş, 
bizi ciddiye almıyor. Bunlar, gazetelerde güzel tefrika oluyor; ama, biz güvenilirliğimizi kaybedi
yoruz, bu hareketler, başka çağrışımlar yapıyor... Ciddî olmaya mecburuz. 

Unutmayın ki, 1960 İhtilalinden sonra, Yassıada Mahkemesinde rahmetli Menderes'e, cımbı
zın hesabı sorulmuştu, çok zulümler görmüşlerdi. O dönemleri hatırlayarak, gözümüzü açmaya, ak
lımızı başımıza almaya da mecburuz. 

. O bakımdan, araştırma yapılmasından kdfkmayahm; yapılsın, ne varsa ortaya çıksın. Hiçbir 
milletvekili ve yakını, devletten, ne iş alır, ne iş verir. Kendisi de, yakını da kesinlikle iş alamaz. 
Ancak, duyuyoruz ki, şirketler kuruluyor, işler alınıyor, Türkiye'nin bütçesi parselleniyor. Olmaz 
öyle şey!.. Vatandaş, karnını doyuramazken, o fakir milletten topladığınız vergileri, "ben 
Hükümetim, benim partim, benim seçmenim" diye kendi yandaşlarınıza peşkeş çekemezsiniz; kim 
çekerse, hesabını acı acı verecektir, bunu böyle bilesiniz. 
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Millete verdiğimiz vaatlerin yerine gelmesi için yolsuzlukların üzerine mutlaka gitmemiz bir 
görevdir. Bir yolsuzluk yoksa, bakanlık yapmış olan kimselerin kendileri, taraftarı, etrafı ve siyasî 
parti mensupları şaibeden kurtulur. Eğer yolsuzluk varsa, hesabını verir, öyle kurtulur. Yani, bu 
dünyada yaptığı iş, bu dünyada biter. Bunun hesabını öbür dünyaya bırakmayacağız; orası başka 
şey, oranın hesabı, buradakirîe benzemez. Onun için, herkes burada hesabını vermeye mecburdur. 

Değerli arkadaşlar, elimizi vicdanımıza koyarak, mesuliyetimizi düşünerek kararımızı vere
lim. Ben inanıyorum ki, bu Yüce Meclis, cesaretle, yolsuzlukların üzerine gidecektir; çünkü, bütün 
gruplar, yolsuzlukların ortaya çıkarılması üzerinde fikir birliği yapmıştır. 

. Sayın milletvekilleri, haklı olarak, medya, milletvekilleri olarak bizleri ağır şekilde itham 
ediyor. • ' . ' . , . • s 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Hırsızlan ediyor, hırsızları... 

- 'HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Medyaya, bu kürsüden teşekkür ediyorum. Bizleri ve 
kamuoyunu, yolsuzluk konularında bilgilendiriyor ve uyarıyorlar. Bizim, artık, düşünmeden, yol
suzlukların üzerine gitmemiz gerekir. Kimsenin yaptığı yanına kalmasın ki, bir daha, kimse, mil
letin hakkına tecavüz etmesin. 

Sayın milletvekilleri, bu cümleden olarak, 50 nci Ana Hükümetinin 49 uncu Baba Hükümetin-
, den, Babadan devraldığı Hükümet Programında, "yolsuzlukların üzerine gidilecek, hesap sorula
cak" deniliyor. Değerli arkadaşlar, üç sene geldi geçti; nerede hesap, kime soruldu?.. Sormayı 
bırak, Hükümetin kendisi yolsuzluklar içinde bocalayıp duruyor.(RP sıralarından alkışlar) Kendi 
partilisi olmayanı işe almıyor, kendi partilisi olmayana iş vermiyor. 

Bugün SHP'li ve DYP'li teşkilat mensupları müteahhit olmuş, köy suyunu getiriyor, yol 
yapıyor... Önce neydi; ilçe başkanı, il başkanı veya teşkilatta çalışmış bir partili; ama , şimdi İk
tidara gelince ne olmuş; müteahhit olmuş, büyük adam olmuş... 

M.ADNAN EKMEN ( Batman)- Sayın Erdal, Refah Partili belediyeler nasıl? 
MUSTAFA KUL ( Ercincan)- Refah Partili belediyelerde yok mu? 

. HÜSEYİN ERDAL ( Devamla )- Sayın Kul, bakın ben ne diyorum: Biz, 12 Eylülden beri 
hesap soran ve sormak isteyen bir partiyiz. Biz, muhalefette .bunu konuşuyoruz; ama, siz İktidar
dasınız, " Merçümek " isimli bir vatandaşı, burada, çıkıp da konuşmayacaksınız!.. Elinizde bütün 
imkânlar var, siz yürütme organısınız, kanunları siz tatbik ediyorsunuz, neyi varsa çıkarın. Nasıl 
İSKİ'de sizin pisliğiniz ortaya çıktıysa, nasıl Ankara'da çıkıyorsa, nasıl parayla işçi aldıysanız, nasıl 
Şırnak Valisi, size," PKK'dan işçi aldınız" dediği zaman yerinden sürdüyseniz; varsa Mercümek'in 
kabahati, suçu, gerekirse ipe götürün. Bu vatan için, bu millet için bu hareketi yapmak lazım; yok
sa devlet ayakta kalmaz, millet bize güvenmez, devlet olarak, millet olarak dağılırız ve bizi koruy
acak kimse kalmaz. 

Bakın, biz iktidar değiliz; ama, iktidar olduğumuz zaman, şu kürsüye çıktığımızda hiç kimseyi 
-kesinlikle- şikâyet etmeyeceğiz. İktidar, şikâyet yeri değil, icraat yeridir. Sizin bilmeniz lazım ki, 
Büyük Millet Meclisindeki şu milletvekillerinin hiçbir yaptırım gücü yoktur. Kimin yaptırım gücü 
var; Bakanlar Kurulunun ve Hükümetin...İşte her şey elinizde, milletvekilinde değil, Bakanlar 
Kurulunda. 34 bakan karar aldığı zaman istediğiniz işi yapıyorsunuz, istemediğiniz işi yapmıyor
sunuz. 

5 Nisan kararlarını Bakanlar Kurulu mu aldı, Büyük millet Meclisi mi aldı, yoksa vatandaş mı 
aldı? Kim fabrikaları kapatıyor, kim politikasını yürütüyor, kim dış borçlan alıyor; Hükümet. Tür-
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kiye'deki yabancı güçleri kim tutuyor; Hükümet tutuyor. Irak ambargosunu kim kaldırmıyor; 
Hükümet kaldırmıyor. O halde, Hükümet, şikâyet yeri değil, icraat yendir. Bırakın bize, bakın 
neler yapıyoruz, neler yapıyoruz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sizi millet bırakmıyor!.. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Bırakmakla olmuyor, seçimle geleceksiniz. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-İnşallah geleceğiz. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, bu araştırma Önergesi inşallah kabul edilecek, komisyon kurulacak; 

ancak, bu yeterli değil; evvela, Hükümet kendisini toparlasın, kendi kendini düzeltsin. 
5 Nisan kararlarını alıp, vatandaşı sıkıntıya sokup, ondan sonra da güneydoğuda seçim 

propagandası için trilyonlan sokağa atıyorsun. Seçime, niye bu milletin parasını alet ediyorsun. 
Köye dozer lazım; "şu köyün yolunu düzeltin" diye Köy Hizmetleri müdürüne gidiyorsunuz, Köy 
Hizmetleri müdürü, "efendim, dozerin mazotu yok, verin mazotunu, gönderelim" diyor; ama, 
güneydoğuda günde 1 trilyon lira para harcanıyor, Hükümetin kılı kıpırdamıyor. Nerede, nerede 
Hükümet; yok ki!.. Yoklarla uğraşıyoruz, yoklarla... 

Bugün, köylü ekin ekemiyor. Seneye, şu andaki ekinin belki yüzde 20'sini bile alamayacaklar. 
Neden; çünkü, 13 500 liraya gübre alamıyor; tohum bulamıyor. Köylü aç,, nüfusun yüzde 50'si köy
de, şehirli de aç... 

Hükümet, çıkıyor, burada şikâyet ediyor... Ben anlamıyorum arkadaşlar, şuraya çıkıp neyi 
şikâyet ediyorsunuz hükümet olarak... Daha önceki sayın milletvekili de buraya çıktı, kanundan 
bahsetti. Arkadaş, istediğin kanunu getir, şu memlekete faydalı olabilecek hangi kanun varsa, biz 
Refah Partisi olarak ona müspet oy veririz. Buraya çıkıp şikâyet ediyorsunuz... 

Değerli arkadaşlar, "temiz toplum" diye ortaya bir laf atıyorsunuz. Toplum temizdir, yönetim 
temiz değil, yönetim!.. (RP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için, vatandaşı kirlilikle itham 
etmeyin. Yazık ediyorsunuz vatandaşa. Vatandaş tertemizdir. Yönetim bozuk, vatandaşı da kendinize 
uyduruyorsunuz. Bu nedenle, konuşmalanmızı tartarak, düşünerek yapalım, vatandaşı suçlamayalım. 
"Temiz yönetim" demek lazım; "temiz toplum" değil. Temiz yönetim nedir; aldığı işi ciddiyetle 
yapacak, vatandaşın hakkım yemeyecek... Bakan olan bir arkadaş, bakanlık arabasını, eşine dostuna 
vermeyecek, onu, kendinden başkası kullanmayacak; pazara, bakkala çakkala, gazete almaya devletin 
arabasını göndermeyecek... Var mısınız bunu uygulamaya? İşte, temiz yönetim budur, "temiz top
lum" tabirini yanlış kullanıyorsunuz. Vatandaş bunları görüyor, halinize acıyor tabiî. 

Değerli arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığında, yıllardan beri bu ihaleler yapılmaktadır, bundan 
hepimiz şikâyetçiyiz. Neden; çünkü, baştaki idare sağlam değil, müteahhit sahipsiz, devlet memu
ru sahipsiz, kim güçlüyse, onun dediği oluyor. 

2886 sayılı İhale Kanunundan bahsediyoruz; daha önce 2490 sayılı İhale Kanunu da vardı. 
Şimdi olduğu gibi, o kanun uygulandığı zaman da yolsuzluk oluyordu; olmuyor değildi. Bu, yer
ine ve adamına göre, baştaki yönetime göre değişiyor, "At, sahibine göre kişner" derler. İhaleyi 
veren baştaki insan sağlamsa, kanun ne olursa olsun, orada rüşvet olmaz; ama, Sayın Kum-
baracıbaşı'nın, Sayın Mustafa Yılmaz'a dediği gibi, "canım, idare et; ben, 2 partiden müteahhitleri 
çağırdım; işi, DYP'nin, SHP'nin müteahhitlerine verdim; sen de böyle yap "derse, tabiî orada rüş
vet döner, yolsuzluk döner, adam kayırma olur; onun için de biz, karşınıza çıkar, bunu söyleriz. 
Gerek bu İktidar gerek Anavatan iktidarlannın yönetimleri zamanında ne yolsuzluk varsa, mutlaka 
araştırılması lazım;çünkü, bu yolsuzlukla, bu rüşvetle verilen ihaleyle yapılan bina, çürük oluyor, 
bir; pahalı oluyor, iki; geç oluyor, üç. Bunun sıkıntısını kim çekiyor; millet çekiyor. 
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İşte, geçenlerde Japonya'da 8 şiddetinde bir zelzele oldu. Değerli arkadaşlar, o zelzele eğer 
Türkiye'de olsaydı, evvela, şu Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ihale ettiği, kontrol ettiği yapılann 
yüzde 90'ı yıkılırdı. Niye; ihaleyi rüşvetle veriyorsun, rüşvetle verdiğin müteahhit de o binayı 
çürük yapıyor; sen de ona, niye çürük yapıyorsun demiyorsun; işte, zelzelede yıkılıyor; olan, için
deki vatandaşa oluyor ve vatandaş ölüyor; kimin öldürdüğünü de bilmiyor. 

Bir misal arz ederek sözlerime son yereceğim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Yozgat'ta Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yaptırdığı bir 

bina var, Vergi Müdürlüğüne ait bir binadır. Bu bina yapılmış bitmiş; yapımı da bir partiliye veril
miş. Şimdi "miş" diye konuşuyorum; onu öğrenip isim veremeyeceğim; ama, Yozgat'ta bina mey
danda. Bina yapılmış bitmiş, muvakkat kabulü de yapılmış ve Vergi Müdürlüğü binaya taşınmış. 
Sonra; tabiî, binanın kirişleri çatlak, tavanı çatlak, kolonları çatlak, bina başlamış çatlamaya. Orada 
çalışan memurlar demişler ki, "bu bina çatlak patlak; ne yapalım; teknik heyet getirttirelim, incelet
tirelim; biz buradan çıkalım; yoksa, yıkılacak, altında kalıp öleceğiz." Ankara'dan heyet geliyor -
herhalde Orta Doğu Teknik Üniversitesinden- bir inceleme yapiyorlar, diyorlar ki, "bu bina yıkılır, 
çöker, derhal boşaltın." Şimdi, koskoca bina boşaltıldı ve Vergi Müdürlüğü başka binaya taşındı. 
İşte, bu binanın ihalesi, zamanında, Bayındırlık Bakanlığı tarafından, rüşvetle veya başka türlü, bu 
müteahhite verilmiş; müteahhit köşeyi dönmüş, kendisi de kaybolmuş, şimdi kendi yok, malı baş
kasına geçirmiş; orada bina yıkılmayı bekliyor. Bakın, bunları düşünerek hareket etmemiz lazım. 
Bina gitmiş, para da gitmiş; yeni bina yapacaksınız, o binayı yıkmak ayrı bir masraf, yapmak ayrı 
bir masraf o da da ayrı bir şey. .. 

Bu kadar ciddî bir konuyu görüştük. O bakımdan, hiçbir arkadaşımız, hiçbir parti grubu "işte, 
önergeyi bize verdiler, bizim aleyhimize kullandılar" demeden, bu araştırma önergesini kabul ede
lim, araştırılsın, hakikaten, kimde usulsüzlük, yolsuzluk varsa, ortaya çıkarılsın ve cezalandırılsın, 
bundan sonra da, herkes aklını başına alsın. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, bu isabetli önergeye, Refah Par
tisi olarak müspet oy vereceğimizi arz* "eder; Yüce Meclise saygılar sunanm. Sağ olun. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
.'/..- Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nın, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ile Yozgat Mil

letvekili Hüseyin Erdal'ın, konuşmalarında partisine sataşmaları nedeniyle konuşması 
BAŞKAN- Oylamaya geçmeden önce, Sayın Maruflu, söz talebinde bulundunuz; Sayın Cen-

giz Altınkaya, siz de söz talebinde bulundunuz -ikinizinki de aynı konuda- fakat, o devirde siz 
bakan olduğunuz için size söz vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, konuştuğumuz araştırma önergesi, 1983 ve sonrasındaki yıllann 
ihaleleriyle ilgili; ama, burada konuşan arkadaşlarımız, siyasî partiler, tamamen birbirlerine çat
tılar, birbirlerini töhmet altında bıraktılar; işte, bu savunma talepleri ortaya geldi. 

İkinci bir partiye savunma talebi doğurmamak şartıyla, Sayın Cengiz Altınkaya, size söz 
veriyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Söz talebimin olumlu karşılanmasından ötürü, Sayın Başkana, ayrıca, şahsım adına teşekkür 
ediyorum. Sesimin kısıklığı dolayısıyla, vereceğim rahatsızlıktan ötürü, peşinen özür dilerim. 

Değerli arkadaşlar, burada, yaklaşık bir saatten beri, Türkiye Cumhuriyetinin en ağır işlerini 
yürüten şerefli bir camiası, yerden yere vurulmakta. Hele, son konuşmacı olan Refah Partisi Söz
cüsünün, ağza alınmayacak derecede sözlerle bu güzide müesseseyi, hiçbir devri ayırt etmeksizin, 
hiçbir kişiyi ayırt etmeksizin, hiçbir işlemi ayırt etmeksizin, yerden yere vurmasına, önce, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının müsaade etmemesi gerekir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ne söylemişi, Sayın Başkan? 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Bu kurumlara, buradaki insanlara, önce biz sahip 
çıkacağız. Yanlışlıklar varsa -münhasıran bildirilmiş yanlışlıklar var, münhasıran işaret edilmiş id
dialar var- onların üzerine gidilir. 

Şimdiye kadar, burada, sadece ve sadece, "Anavatan devrinde yolsuzluk yapıldı, Anavatan 
devri, bu işlerin şampiyonudur" türünden sözler sarf edildi. 

Bizim arkadaşlarımızın da önergeleri var, sıraya girmiş bekliyor; bu önerge de sıraya girip 
beklemeliydi; ama, nedense -bugünlerde daha fazla dedikodu yayma ihtiyacından olsa gerek- ön
celikle görüşüldü. 

Burada, yeni Bakanımız Sayın Çulhaoğlu, genç arkadaşımız, konuşması esnasında, Anayasayı 
bile ihlal etmiştir. 

Bu Yüce Meclisin verdiği kararla, Yüce Divanda yargılanmakta olan bir kişiyim ve perşembe 
günü yirmiikinci duruşmaya çıkacağız. Yapılan otuzu aşkın soruşturmada, iki bakanın sorum
luluğunu diİe getiren bir tek satır yok. Hâlâ bundan vazgeçilmemiş durumda, bütün seçim meydan
larında, miting meydanlarında ve özellikle Refah Partisini destekleyen basın organlarında, Yüce 
Divan, İSKİ, İLKSAN bir arada sayılmakta. Bu işleri üstlenen insanların artık elleri titriyor, iş yap
tıramaz, ihale açamaz hale gelmişler. 

İşte eleştirilen 44 üncü madde, eleştirilen ihale usulleri, eleştirilen tebliğler, uygun teklifin tes
pitinde uygulanacak kriterler... Sayın Kumbaracıbaşı da aramızdaiar. İlk yıl, tebliğ değiştirilip, en 
düşük tekliflerin uygun olacağına dair, 2886^sayılı kanunun hükümleri uygulandı ve şimdi işte 
kararname çıktı... 94/6019 sayılı bu Kararnamede, bütün o tebliğlerle ve yüzde 50, yüzde 60, yüz
de 70 tenzilatlarla yapılmış ihalelerin, hatta bakanların, başbakanların temellerini attıkları inşaat
ların, rekor seviyede yapılan işlerin hepsi feshedilmekte. 

Peki, bu işten kim kârlı çıktı? İhale için yapılan hazırlıklar, gelmeler, gitmeler, noter masraf
ları ve oralarda temel atma törenlerinde yapılan masraflar, ikramlar, yol masrafları... Hepsi milletin 
parası değil miydi? Ne kazandık biz bu işten? 

Şimdi burada, yöneticilerin cesaretini kırmak yerine, onları desteklemek ve işleri, objektif 
kriterlerle ve yapılabilecek şartlarla ihale etmek lazımdır. Eğer, Türkiye Cumhuriyeti yatırıma 
devam edecekse, Türkiye altyapısını geliştirecekse, bu ihaleleri birileri yapacaktır, yapmaya da 
mecburdur; ama, siz, hiçbir şeyi ayırt etmeksizin, külliyen bu Bakanlığın üstüne yüklenirseniz; 
şahısları, olayları, tek tek ihaleleri değil de camiayı suçlarsanız -bu işin başına yarın öbür gün bel
ki başkaları gelecek- Her gelen insanı bu çamura belerseniz, sonra, siz, hangi barajı, hangi içme 
suyunu, hangi kanalizasyonu yaptırabilirsiniz?! 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Onlar da, doğru çalışsınlar... 
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CENGİZ ALTINKYÂ (Devamla)- Şimdiye kadar, hangi kanun, yolsuzluk yapılmasını emret
miştir? Tapu Kadastro idarelerinde yolsuzluk yok mudur; başka kurumlarda yok mudur? Sadece 
Bayındırlık Bakanlığının üstüne bu kadar gelinmesi, bir donem -iki küsur yıl- yapmış olmam 
nedeniyle, beni gerçekten üzmüştür. ' , 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Bakan, üzülme; siz temizseniz bir şey olmaz; 
kirliyseniz... 

CENGİZ ALTINKYÂ (Devamla)- Şimdi, evvelallah biz de bu araştırmayı elbette ki kabul 
edeceğiz; ancak, burada, Sayın Mustafa Kul da, Sayın Erdal da konuşurken, o kadar dikkatsiz, o 
kadar geniş kapsamlı konuştular ki, bu kürsüye yakışmamıştır. 

Şimdi, bakınız, bugünlerde Türkiye'nin gündeminde bir Merkez Bankası var, bir Halk Bankası 
meselesi var; hatta, DYP Milletvekili Sayın Hayri Doğan'ın getirdiği, tarım kredi kooperatifleri 
meseleleri var. Bunlar, bugünün hadiseleri. Bunlann üzerine gidilse, belki, bugün işlenmekte olan 
suçlar engellenecek; onları niye gündeme getirmiyorsunuz? Onları açalım. 

Şimdi, otoyollarla ilgili -Anayasanın 138 inci maddesi çok net izah etmiş; diyor ki: Görülmek
te olan bir dava hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yargı bağımsızlığım etkileyecek görüş
meler yapılamaz- siz, şimdi, buraya çıkıp da, otoyol ihaleleri şöyle yapılmıştır, böyle yapılmıştır, 
nasıl dersiniz?! Üstelik, otoyollarda, mevzuatı koyan, kredileri bulan ve bu işe cesaretle atılan 
Anavatan İktidarını fersah fersah geçtik, biz daha çok otoyol yaptık, biz daha çok otoyol açtık diyen 
biz miyiz; yoksa, 49 uncu hükümet mi, 50 nci hükümet mi?! Aynı mevzuat devam ediyor. 

Bayındırlık Bakanlığındaki ihaleler araştırılmaya başlandığı zaman, otoyolların ihale edildiği 
dönemin bakanları ve o "bakanlar döneminde yapılan diğer ihaleler hakkında, siz, görülmekte olan 
bir dava varken, nasıl, kamuoyuna bilgi verebilirsiniz?! Bu konuda, tabiî ki, araştırma komisyonu 
gerekeni yapacaktır. 

Aslında bu konuların konuşulmadık, görüşülmedik yanı da kalmadı. Hele, otoyollar için, bun
ların lüzumsuzluğundan bahseden, Hükümetin Başbakanı; ama, çok otoyol yaptık diye övünen de 
aynı Hükümetin Bayındırlık Bakanı!.. Hâlâ, şu anda bile, bir Devlet Bakanımız ve Başbakanımız, 
Türkiye'nin otoyollara ihtiyacı yoktu, fazla yapılmış türünden beyanatlar veriyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer bu iddia doğruysa, benim bir önerim var; bir tek şey 
rica ediyorum: Emir versinler, bir iki gün- öyle, bir hafta falan değil- şu otoyolları bir kapatalım; 
İstanbul'dan Edirne'ye gidişi, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü, bir günlük kapatalım... 

RASİM ZAlMOĞLU (Giresun)- Bir gün, bir gün... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Lüks; lüks bunlar. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)-Bir bakalım ne olacak?! 

Efendim, kurban bayramı, ramazan bayramı geldiği zaman, kamyon trafiğini, TIR trafiğini 
yasaklayan kararları uygulamayalım. Türkiye'ye yol lazım değilse, Türkiye'ye otoyol lazım değil
se, niye, şeker bayramında, kurban bayramında, güneye giden, batıya giden yollar kamyonculara, 
TIR'cılara kapatılıyor? 

Şimdi, arkadaşlar, bu memleketin hizmete ihtiyacı var, bu memleketin yollara, barajlara ih
tiyacı var ve bu işlerin üzerine kararlı gidecek yöneticilere ihtiyacı var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Altınkaya, bağlayalım. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Atatürk Barajını yapıp bitiren biziz. Atatürk Barajım 
1986'dan 1990'a kadar Anavatanlı yönetim finanse etmiş, desteklemiş, takip etmiş, bitirmiştir. 

Urfa tünellerini de günü gününe takip eden bizleriz. 29 Ekim tarihinde, Urfa tünellerinden -
Dicle'den değil, Fırat'tan-Harran Ovasına su akıtacağız. 

Arkadaşlar, 29 Ekim günü tören var ve 29 Ekim günü vereceğimiz su miktarı saniyede 10 met
reküptür. Biz, bu miktardaki suyu iki yıl önce de verebilirdik, yani iki yıl önce de bu kadar su 
geçirilebilirdi oradan; ama, 1993 yılı mayıs ayından 1994 yılı mayıs ayma kadar, o inşaatta tek bir 
kazma dahi sallanmamış, tek bir çivi bile çakılmamıştır. Şimdi, o bir yıl kaç paraya mal olmuştur, 
mesele neden çözülmemiştir; bunu araştıralım... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Altmkaya; lütfen... 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)-Sayın Saraçlar, niye rahatsız oldunuz? 

MUSTAFA KÜL (Erzincan)- Sayın Başkan, bütçe görüşmelerinde söylenir bunlar! 

BAŞKAN- Sayın Altınkaya, lütfen... Konuşmamzı bağlayın artık. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Tabiî efendim. Şahsen benim rahatsızlık duyduğum 
hadiseler bunlardır. Bu Bakanlıkta yanlışlık yapan bürokratlar varsa, mevzuata aykırı iş yapılması 
için emir verenler varsa, yolsuzluk yapılmasına göz yumanlar varsa, onlar münhasıran bulunur ve 
ortaya çıkarılır; ama, bu müessese yıpratılırsa, bundan Türkiye Cumhuriyeti zarar görür; benim 
demek istediğim budur. 

Bana bu söz hakini tanıdığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(ANAP şıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

SELÇUK MARUFLÜ (İstanbul)- Sayın Başkan, anladığım kadarıyla bana söz vermeyecek
siniz... 

• BAŞKAN-Tabiî efendim... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Özellikle DYP ve SHP sözcüleri, mensup olduğum 
Anavatan Partisini itham etmişlerdir; bu ithamları reddediyorum ve aynen kendilerine iade ediyo
rum. 

BAŞKAN-Efendim, Sayın Altınkaya da zaten o maksatla söz istemişti. 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
l.~ SHP Grubu adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfı Oktay ile Grup Başkanveki-

liye İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım 
ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sayın Altınkaya'ya söz vermeden evvel, Meclis araştırması 
önergesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmış olduğunu ilan etmiştim. 

Şimdi, önergeyi... 
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EMÎN KUL (istanbul)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Niye?.. 

EMİN KUL (İstanbul)- Bakalım önergeye samimiyetle sahip çıkan var mı yok mu diye... 

BAŞKAN- Efendim, lütfen...Göriişmelcri sükûnetle takip edelim. Bakın, arkadaşlar da salona 
giriyorlar. ' 

Meclis araştırması açılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyeden kurulmasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3ay olmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, daha evvel aldığımız karar gereğince yarın sözlü sorulan görüş
meyeceğiz. 

Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 12 Ekim 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17.50 

230- | 



T.B.M.M. B : 1 7 11 .10 .1994 0 : 1 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

L- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Orman Bakanlığının sosyal tesislerine iliş
kin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4582) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de
laletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatindğlu 
Artvin 

Ekonomik kriz nedeniyle KİT'ler özelleştirilirken, devletin her türlü misafirhaneleri, Eğitim 
Merkezleri ve kamplarımn satışı sözkonusu olup ve lojmanlarla beraber bu tesislerin satış işlemi 
TBMM'de kanunlaştınlmış olmasına rağmen, halen Bakanlığınıza bağlı tesislerde yakınlanmzı ve 
taraftarlarınızı ağırladığınız söylenmektedir. 

Bu nedenle sorularım: 
• 1. Halen Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda; 
a) Kaç ilde misafirhane, eğitim merkezleri ve kamplar vardır? 
b) Dağılıma göre Misafirhane, Eğitim Merkezleri ve kamplarda yatak sayısı kaçtır? 
2. Bu yataklardan % kaçı Orman Bakanlığı mensuplarına hizmet veriyor? 
3. Bayram ve tatillerde dar gelirli Orman Bakanlığı mensuplarının müracaatı olmasına rağmen 

ve tahsis edilmezken, ekonomik durumları çok daha iyi olan Bakanlık dışından sivil ve resmî ta
raftarlarınıza misafirhane, eğitim merkezi ve kamplarin tahsis edilmesi sizce doğru mudur? 

4. 18.5.1994 günü başlayacak olan bayram tatilinde; misafirhane, eğitim merkezleri ve kamp
larda tatil yapacakların; adı soyadı ve aslî görevleriyle birlikte listesini açıklar mısınız? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1.SOR./611-2807-32551 6.10.1994 
Konu : Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 

Yazılı soru önergesi , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 3.6.1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4582-10057/38257 sayılı yazınız. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun "Orman Bakanlığının Sosyal Tesislerine 

İlişkin Yazılı Soru Önergesi" incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun "Orman Bakanlığının Sosyal Tesislerine 
ilişkin Yazılı Soru Önergesi" Hakkında 

Orman Bakanlığının Cevabı 
1. a) Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda 14 adet Eğitim merkezi mevcuttur. Ayrıca görevli ola

rak giden personelimizin barınmaları için Orman Bölge Müdürlüklerimizin bulunduğu illerde mi
safirhaneler bulunmaktadır. 

Eğitim merkezleri, hizmet içi eğitimin yapıldığı ayların dışında, moral-dinlenme amaçlı, kamp 
olarak kullanılmaktadır. • ' 

b) Eğitim merkezleri ve misafirhanelerin yatak kapasitesi yaklaşık 2 500 civarındadır. 
2. Eğitim merkezlerinden hizmet içi eğitim programı dahilinde personelimizin eğitimi için, 

moral-dinlenme dönemlerinde ise dilekçe ile müracaat eden Bakanlığımız personelinin talepleri de
ğerlendirilerek, öncelikli olarak yararlanmaları sağlanmaktadır. Boş yer olması halinde, dışandan 

Jyâpılan talepler değerlendirilmektedir. 
1993 yılında Eğitim Merkezlerinden moral -dinlenme dönemlerinde yararlanan personel oram 

%85'dir. 
3. Bayram ve tatillerinde öncelikle Bakanlığımız mensuplarının talepleri karşılanmakta olup, 

tesis kapasitesi dolmadığı zamanlarda dışarıdan yapılan müracaatlar değerlendirilmektedir. 
Eğitim Merkezi ve misafirhanelerden yararlanan Bakanlığımız mensupları ile dışandan katı

lanlardan farklı ücret alınmaktadır. 
2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin-Şavşat'a bağlı bazı köylerde çekirge 

istilası sonucu tarım ürünlerinin zarar gördüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım ye Köyişleri Ba
kanı Refaiddin Şahin 'in yazılı cevabı (7/4838) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda delaletlerinizi arz ederim. 
. . " . • • ' • - • • ' . Süleyman Hatinoğlu 

' Artvin 
29,7.1994 tarihli bazı Basın Yayın Organlarında yer aldığı gibi özellikle Artvin-Şavşat İlçesi

ne bağlı Ciritdüzü ve diğer köylerde çekirge istilası nedeniyle ürünler büyük ölçüde zarar görmüş
tür. Bizzat Artvin'e giderek ilde yaptığım incelemelere göre Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü tasarruf 
tedbirleri nedeniyle çekirge istilasına karşı yeterli mücadele yapmamış ve yapamamaktadır. 

Bu nedenle sorularım : 
1. Çekirge istilasının ürünlerine verdiği zarar nedeniyle güç durumda kalan Şavşat köylüsüne ̂  

ekonomik yardım yapmayı düşünüyor musunuz? 
2. Tanm İlçe Müdürlüğü'nün tasarruf tedbirleri nedeniyle çekirge zararlılanna karşı yeterli 

ilaçlama yapamadığı bilinmektedir. Bu nedenle bir an Önce Artvin-Şavşat ilçesinde kullamlmak 
üzere yeterli ilacı gönderecek misiniz? 

3. Köylünün önceden tedbir alınması için uyanlarda bulunmasına rağmen tedbir almakta ge
ciken sorumlular hakkında bir işlem yapacak mısınız? 

4. Zaten ekonomik güçlükler içinde bulunan Şavşat köylüsünün yaşadığı ve büyük zarar gör
düğü bu olaydan sonra varsa eğer banka borçlarının ertelenmesini ve düşük faizli kredi almalannı 
sağlamak için girişimlerde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

5. Bu olay bir afet olayı kapsamına girdiğine göre afet fonundan veya başka fonlardan, zarar 
gören köylülerin zarar bedellerini ödemeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı :ÖKM: 2-318 7.10.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan. ve Kar. Müd.lüğünün 5.9.1994 tarih ve 7/4838 sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun "Artvin-Şavşat'a bağlı bazı köylerde çe
kirge istilası sonucu tarım ürünlerinin zarar gördüğü" iddiası hakkındaki yazılı soru önergesi ince
lenmiş olup cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru 1. Çekirge istilasının ürünlerine verdiği zarar nedeniyle güç durumda kalan Şavşat köy
lüsüne ekonomik yardım yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1. Çekirge, Artvin İlinin Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğunluğu yıllara göre deği
şen oranda yerli çekirge çıkışı olmakta ye zararlı, mücadele programları gereğince takip edilmek
tedir. 

Ancak, Şavşat İlçesinde, bu yıl ilk defa çekirge çıkışı tespit edilmiştir. 

İlçenin Ciritdüzü, Dutluca, Çayağzı ve Küplüce köylerinin çekirge çıkışı olduğu hususundaki 
ihbarları üzerine, gerekli sürveyler yapılmış ve durum 26.6,1994 tarihli bir raporla Kaymakamlığa 
bildirilmiştir. Akabinde, çekirge mücadelesi başlatılmıştır. Mücadele 180 dk. sahada gerçekleştiril
miştir. 

Şavşat'ta yonca, mısır ve fasulye ekim alanlarında alınan tedbirlere üretici imkânlarının katıl
mamasına rağmen, salt devlet yardımı mücadelesi ile beklenenin üzerinde başarı sağlanmıştır. Çe
kirge'den dolayı zarar söz konusu değildir. 

Yörede % 10-15 oranında kuraklıktan dolayı bir zarar söz konusudur. Bu oran da, 5254 sayı
lı Kanunun yardım bölümünden çiftçilerin yararlanması için yeterli değildir. 

Soru 2. Tarım İlçe Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle çekirge zararlılarına karşı ye
terli ilaçlama yapamadığı bilinmektedir. Bu nedenle bir an önce Artvin-Şavşat İlçesinde kullanıl
mak üzere yeterli ilacı gönderecek misiniz? 

Cevap 2. Artvin İlinde yoğunluğu yıllara göre değişen oranda yerli çekirge çıkışı olmakta, bu 
nedenle bu sahalar gözetim altında tutulmaktadır. Ancak 1994 yılında bazı köylerde çekirge çıkışı 
olduğu ihbarlarının alınması üzerine yörede sürveyler yapılmış, mücadele günlerinin tespiti yapıla
rak üreticiler uyanlmıştır. Ancak üreticilerin bu mücadeleyi devletin yapması gerektiği konusunda 
ısrar etmeleri ve yönetimli çiftçi mücadelesine pek yanaşmamaları üzerine İl Müdürlüğünün teklifi 
ile Bakanlığımızca bütçe yetersizliklerine rağmen 150 dekar sahada devlet yardım mücadelesi ek 
programa alınmış bu amaçla gerekli ilaç Bolu İl Müdürlüğünden tahsis edilerek acilen mücadele 
mahalline gönderilmiştir. Aynca İlçe Kaymakamlığınca da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonundan da alınan 47,5 kg. Malathion 20 Ec ilacı da bu mücadelede kullanılmıştır. Böylece, top
lam 180 dk. saha ilaçlanmıştır. 
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Soru 3. Köylünün önceden tedbir alınması için uyanlarda bulunmasına rağmen tedbir almak
ta geciken sorumlular hakkında bir işlem yapacak mısınız? 

Cevap 3. Şavşat İlçesi Ciritdüzü, Dutluca, Çayağzı ve Küplüce köylerinde çekirge çıkışı oldu
ğu yolunda ihbarlar gelmesi üzerine Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ve îlçe Müdürlüğü teknik ele
manlarınca bahsedilen köylerde 24.6.1994 tarihinde sürveyler yapılmış konu ile ilgili hazırladıkla
rı raporu 26.6.1994 tarihinde İlçe Kaymakamlığına sunmuşlardır. Bu tarihten itibaren yörede çekir
ge mücadelesine İl Müdürlüğü imkânlan ile başlanmıştır. Aynca İlçe Kaymakamlığının 28.6.1994 
tarih ve 10 sayılı yazıları ile tüm köy muhtarlanna duyuru yapılmış, arazilerini kontrol etmeleri çe
kirge çıkışı görülen köylerin İlçe Tarım Müdürlüğü ile irtibat kurmaları ve mücadele yapılacak gü
nün tespit edilmesi istenerek mücadele etkili bir şekilde sonuçlandınlmıştır. 

Bakanlık kuruluşlarımızın (İl ve İlçe) bir ihmali söz konusu değildir. Olay yerinde ve zama
nında takip ve müdahale ile sonuçlandırılmıştır. 

Soru 4. Zaten ekonomik güçlükler içinde bulunan Şavşat köylüsünün yaşadığı ve büyük zarar 
gördüğü bu olaydan sonra varsa eğer banka borçlarının ertelenmesini ve düşük faizli kredi almala-
nnı sağlamak için girişimlerde bulunmayı düşünüyor musunuz? . 

Cevap 4. Şavşat'ta çekirge zaran söz konusu değildir. Zarar, Kaymakamlık tarafından düzen
lenen raporlarda da belirtildiği üzere % 10-15 oranında kuraklıktan kaynaklanmaktadır. 

5254 sayılı kanuna göre, bu orandaki bir zarara uğrayan yöre çiftçilerinin afete uğradığını ka
bul etmek söz konusu değildin 

Soru 5. Bu olay bir afet olayı kapsamına girdiğine göre afet fonundan veya başka fonlardan, 
zarar gören köylülerin zarar bedellerini ödemeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 5. Şavşat İlçesinde çekirge çıkışını bir afet olarak sayamadığımızdan konu 5254 sayılı 
Kanun kapsamına girmemektedir. , 

3.-Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Pazarlar-Yakuplar Göletininne 
zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/4842) 

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

nı tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
1. Kütahya-Pazarlar İlçesi-Yakuplar Göletinin yapımı 1994 yılı yatırım programına alınmış 

mıdır? Alınmışsa ne kadar ödenek tahsisi yapılmıştır, ihalesi yapılmış ıhıdır veya ne zaman yapı
lacaktır? 

2. Göletin yapımına ne zaman başlayıp, ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? 
• T . C . . " ' • ' ' , . . • 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2410 11.10.1994 
Konu : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in 

yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin, 5.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4842-10702/40625 sayılı 
yazısı. 
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İlgi yazı ilişiğinde alınan Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in Pazarlar İlçesi. Yakuplar 
Göleti'nin yapımına ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızın (DSÎ Genel Müdürlüğü) projeleri arasında bulunmayan söz konusu göletin ya
pımı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yatırim programında yer almaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
4. - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, Kütahya 'ya bağlı Kuşu-Selendi yolunun ne 

zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/4843) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. RaufErtekin 

Kütahya 
1. Kütahya ili, Kuşu-Selendi arası 20 Km. olan karayolunun asfalt ve standardizasyon çalış

ması 1994 yılı yatınm programına alınmış mıdır? Alınmışsa ne kadar ödenek tahsisi yapılmıştır? 
2. Anılan yolun yapımına ne zaman başlanacak? 
3. Simav-Sıhdırgı yeni karayolu yapımının 1995 yılı programına alınması için çalışma yapıl

makta mıdır? 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı , 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2404 11.10.1994 
Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in 

yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 5.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4843-10703/40626 sayılı yazı
sı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kuşu-Selendi yolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karayollan Genel Müdürlüğüne aynlan kaynaklann yetersizliği ve DPT'nin de kısıtlamalan 
nedeniyle 1994 ve 1995 yıllan Yatınm Programlanna yeni iş alınması veya dahil edilmesi müm
kün olamadığı için, Kuşu-Selendi ve Simav-Sındırgı yolları ancak ileriki yıllar bütçe imkânlanna 
göre programa alınabilecektir. 

Diğer taraftan, Simav-Demirci ayr. kesimi Yatınm Programına ve Kütahya-Simav-Demirci 
ayr. projesi içinde yer almaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
5. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya bağlı bazı yerleşim birimleri

nin yollarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/4854) 

' ' i - •' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
1. Kütahya-Simav, Kütahya-Balıkesir, Altıntaş-Gediz, Dursunbey-Tavşanlı yollannm yapımı

na 1994.yılı içerisinde ayrılan ödeneğin ne kadarı kullandırılmıştır. 
2. Bu yolların yapımı için 1995 Bütçesinden ne kadar ödenek tahsisi düşünüyorsunuz? 
3. Bu programlanan bitiş tarihleri hangi zamanlardır? 

' . . • ' T C 

Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/2412 11.10.1994 
„ Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in 

yazılı soru önergesi. '. " • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 5.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00,02-7/4854-10721/40703 sayılı yazı
sı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline bağlı 
bazı yerleşim birimlerinin yollarına dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

1.1997 yılında bitirilmesi planlanan Kütahya-Simav yolu; 1994 yılı Çalışma Programına "Kü-
tahya-Simav-Demirci Ayr." proje adı ile yer almakta olup, bu yılki ödeneği ise 5 377 Milyon TL. 
dir. Ayrıca, 1995 yılı Ödeneği olarak da 7 000 Milyon TL. talep edilmiştir. 

2. 1994 yılı içinde bitirilmesi planlanan Altıntaş-Gediz yolu, bu yılki Çalışma Programında 
"Kalkınmada Öncelikli İllerdeki ve Önemli Yörelerdeki Yollar ile Geçit Vermeyen Yolların Ona
rımı" global projesinin detayında Gediz Ayr. - Altıntaş projesi olarak yer almaktadır. 1994 yılı öde
neği 3 072 Milyon TL. olup, bunun Haziran sonu itibariyle 1 232 Milyon TL. si harcanmıştır. 1995 
yılı ödeneği olarak da 32 850 Milyon TL. talep edilmiştir. 

3. 1994 yılı Çalışma Programında Balıkesir - Dursunbey - Harmancık -Tavşanlı (Balıkesir 
Çevre Yolu dahil) proje adı ile yer alan Dursunbey-Tavşanlı yolunun bu yılki ödeneği 34 968 Mil
yon TL. olup, bunun Haziran sonu itibariyle 11 891 Milyon TL. si harcanmış ve söz konusu olan 
1997 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 1995 yılı ödeneği olarak da 85 000 Milyon TL. talep edil
miştir. 

4. Bahkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı projesi kapsamında bir bölümü yapılmakta olan 
Kütahya-Balıkesir yolunun diğer kısmı ise; Kütahya-Tavşanlı (Kütahya Geçişi dahil) projesi için
de yapılmaktadır. 1994 yılı ödeneği 54 544 Milyon TL. si olup, Haziran sonu itibariyle 32 521 Mil
yon TL. si harcanmış ve yolun 1996 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 1995 yılı ödeneği olarak da 
bu projeye 72 000 Milyon TL. talep edilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. ' • ' <-
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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6. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Türkiye'ye kaçak olarak Paraguay çayı getirildiği iddi
alarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4881) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gümrüklerden sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
Rize 

Sınırlarımızdan Türkiye'ye fonsuz, gümrüksüz giren Paraguay çayı, çay piyasamızı olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

2 yıl öncesine kadar Türkiye'ye sokulmak istenen bu çayların gerçek Paraguay çayı olup ol
madığı Çay-Kur labaratuvarlannda tahlil edilmekte idi. Şu anda piyasada satılan bu çayın Paragu
ay çayı ile ilgisi olmadığı söylenmektedir. • 

Ayrıca Sarp Sınır kapısından ve diğer sınır kapılarımızdan giren otobüslerle hergün tonlarca 
çayın Türkiye'ye girdiği bilinmektedir ve zaman zaman piyasalarda açıktan satılmaktadır. Çoğu 
kez Türk Cumhuriyetlerine Türkiye tarafından kilosu 50 Sente verilen çay tekrar Türk piyasasına 
dönmektedir. 

Soru: 
1. Türkiye'ye fonsuz, vergisiz girmesine müsaade ettiğimiz Paraguay çayından fon ve vergi 

almamız Türk çaycılığının geleceği için gerekli değil midir? 
2. Türkiye'ye gerek.hudutlarımızdan, gerekse sınır kapılarımızdan kaçak giren bu sahte çay

ları getirenlere uygulanan müeyyidelerin yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu müeyyidelerin daha 
caydırıcı olarak yeniden tanzimini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.009/31.1/0885 10.10.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: a) 8 Eylül 1994 tarih ve 7/4881-10765/40811 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in ilgi (a) yazılı soru önergelerine verilen cevabımız ili

şikte sunulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in TBMM'ne Sunduğu 
Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar 

(7/4881 - 10765 Sayılı Önerge) 
1. 09.03.G.T.I.P. ile ülkemize yurt dışından gelen Paraguay çayından gümrük vergisi, AT ve 

EFTA ülkeleri için % 10 diğer ülkeler için % 20 ve toplu konut fonu ise CİF bedelinin % 29'u 
kadar uygulanmaktadır. Siyah çayda ise Gümrük Vergisi % 10 toplu konut fonu ise 3 USD/KG dir. 
Paraguay çayı bilinen siyah çay olmayıp genellikle sağlık amaçlı maddeler kapsamıda ithali için it
halat rejiminde yıllardır yer almaktadır. 
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Paraguay çayı adı altında yurt içinde normal siyah çay girdiği bu şekilde vergi kaybına neden 
olabileceği hususu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı olduğumuz dönemde yazılmış ve ithale . 
konu olan çayların Genel Müdürlüğümüzce siyah çay veya Paraguay çayı olup, olmadığının belge
lendirilmesi hususu sağlanmıştır. 

Uzun yıllardan beri ithalat rejiminde yer alan Paraguay çayı konusu Genel Müdürlüğümüzce 
.1992'de gündeme getirilmiş ve önlemi alınmıştır. Daha önceki yıllarda ise üzerinde durulmamış
tır. Paraguay çayının normal siyah çaya göre ithalatında fon olmayışı nedeniyle özellikle güneydo
ğu bölgesi kapılarından siyah çayın Paraguay çayı adı altında girdiğinin tespitinden sonra bunun 
önlenmesi için her iki çeşit çayında ithalatta aynı ölçülerde vergilendirilmesi hususunda zamanın
da Maliye ve Gümrük Bakanlığımıza da gerekli yazışmaları yazmış bulunmaktayız. 

2. Sınır kapılarından giren çayların belli miktarlara kadar olanı yolcu beraberinde bavul tica
reti olarak getirilmektedir. Bu mktarlann üzerinden kaçak olarak yurda giren yada hudutlarımızdan 
yine kaçak olarak sokulan çaylarla ilgili görev Kuruluşumuzun yetkisinde değildir. 

Buna rağmen Kuruluşumuz elemanlarınca yapılan piyasa denetimlerinde kaçak çaylarla karşı
laşmaları halinde ya da bu konuda ihbarlar alındığında durum derhal emniyet kuvvetlerine, güm
rük teşkilatına bildirilmektedir. 

Kuruluşumuz bu hususlarda oldukça duyarlı hareket etmektedir. Diğer kamu kuruluştan da ay
nı ölçüde duyarlı olduklan takdirde ve yasalann uygulanması halinde sorun önemli ölçüde çözüle
cektin 

7. -Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, İzmir-Dikili'ye bağlı Bademli Beldesinin imar pla
nının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/4884) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi saygılanmla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Soru : Izmir-Dikili'nin turistik bir beldesi olan Bademli imar planına ne zaman kavuşacaktır? 

T . C . • ' " . - • . ' • • ; • 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2414 11.10.1994 
Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın 

yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M.'nin 8.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4884-10770/40837 sayılı yazı
sı. 

ilgi yazı ilişiğinde alman Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Izmir-Dikili'ye bağlı Badem
li Beldesinin imar planına dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yörenin, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım imar Planı Revizyonuna ilişkin 
onama işi 24.1.1991 tarihinde yapılmıştır. Böylece, yörenin doğal ve arkeolojik sit kararlan, ilgili 
Kuruluşlardan alman bilgiler kapsamında arazinin tanm, zeytinlik ve orman alanlan dikkate 
alınarak, yörenin turizm potansiyeline dönük turistik tesis ve konut alanlanyla mevcut köy 
yerleşmesinin gelişme alanı ihtiyacı karşılanmıştır. Bu plan kararlan uyannca Hazırlanan 1/5000 
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ölçekli nazım plan şemalannın uygun görülmesinden sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planlan 
yetkili İdare olan İzmir Valiliğince sonuçlandınlarak, uygulamaya geçilmektedir. 

Ancak, daha sonra, yörenin İzmir Valiliğine uzaklığı nedeniyle kaçak yapılaşmalann deneti
minin daha rahat sağlanabilmesi ve yapılaşmasını tamamlamış olan kıyı kesimlerine ise Belediye
since hizmet götürülmesinin faydalı olacağı dikkate alınarak, bu alanlar Dikili Belediye'sinin mü
cavir alanı olarak onaylanmıştır. 

Netice itibariyle, Bademli yöresinin turistik tesis, konut ve köy gelişme alanının ihtiyacı, ya
pılan bu plan revizyonu çalışmasıyla giderilmiş olup; yörenin arkeolojik sit, doğal sit ve orman 
alanları arasında gelişme niteliğinde olmayan dar bir alan olması ve Dikili Belediyesinin de müs
takbel gelişme alanları niteliğinde bulunmaması nedeniyle, bunun dışında yeni bir plan çalışması
na ihtiyaç duyulmamaktadır. , . " • 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
8. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize şehir suyu ihalesinin iptal edilmesinin nedenine iliş

kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı HalilÇulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4915) 
Türkiye Büyük Millet Meclise Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı^ 
rılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
22.8.1994 

Ahmet Kabil 
. Rize 

Rize şehir suyunu temin eden derenin menbağında, Salarha ve Güneysu vadilerinde 51 köy 
yerleşim merkezi bulunmaktadır. 

Bu köylerin her türlü atık suları, deterjan ve diğerleri bu dereye akmaktadır. 
Ayrıca, bu vadiler tamamen çay tarlasıdır. Her yıl Mart ayında bu çay tarlalarına amonyum 

sülfat ve azot ihtiva eden Avrupa gübresi verilmektedir. 
Yağan yağmurlarla bu eriyikler de suya karışmaktadır. Mayıs-Haziran aylarında şehir içme su

yundan alınacak numuneler tahlil edildiğinde suda sağlığa zararlı birçok madde bulunacağı gibi nit-
rit ve kanserojen maddelerde ihtiva ettiği görülebilir. 

Bu tehlikelere karşı uzun bir çalışmadan sonra 1991 yılında Rize şehir merkezine 16 km. me
safede Küçük Çayır mevkindeki yerleşim merkezlerinin dışında bol ve temiz, şehir merkezini ve 
güzargâh boyundaki Belde ve köyleri besleyecek 6001t/sn debi ile getirilecek suyun isale hattı, keş
fi ve projeleri yapılmış ihale safhına getirilmişken bu hükümet, 1992'de ihaleyi yapmamış ödenek 
bir sonraki yıla ertelenmiştir. Soru önergelerime verilen cevapta 1993 yılında ihale edileceği ifade 
edilmekte idi. Ancak 1993 yılında da ödeneği olmasına rağmen bu yılda sözde aynı Bakanlığa bağ
lı Karayolları Genel Müdürlüğü ile ihtilaf var şeklindeki uydurma gerekçe ile ihale 1994 yılına kal
mıştır. 

Nihayet 1994 yılında ihale edilmiş Rize halkı cezamız bitti diye sevinirken bu ihalede talihsiz 
bir kararla iptal edilmiştir. İhalenin iptal sebepleri üzerinde çeşitli söylentiler olmasına rağmen 
inandırıcı hiçbir gerekçe gösterilmemiştir. 
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Sorul. Eğer tasarruf tedbirleri nedeni ile ihale iptal edilmiş ise bu projenin toplam keşif be
deli 296 milyar, 1994 ödeneği 2 milyar TL. olan ve yaklaşık 130 bin kişinin direkt sağlığı ile ilgi
li bu su ihalesini iptal eden ve^bölgedeki diğer yatırımları 3 yıldır durdurmuş olan Hükümet 1994 
yılı için bu projeye 2 milyar TL.'yi fazla görmüş; ama güneydoğuya 1994 yılında nereye gideceği, 
neyi değiştireceği belli olmayan 5.6 Trilyonu verebileceğini söyleyebiliyor. Bu hareket iki bölge 
arasında bir ayrıcalılık değil midir? 

Bu bölgeye bu kadar cömert davranırken vatanın bütünlüğü için, devlet için, bayrak için, her 
zaman canını, malını, herşeyini vermeye hazır, bu örnek özelliklerinden dolayı askerdeki çocukla
rının % 90'nın güneydoğuda hain terör örgütü PKK'nın kurşunlarına hedef olan Rizeli'ye 1994 yı-

" lı için yalnız 2 milyarı çok görmek bu bölgeye karşı yapılan bir haksızlık bir adaletsizlik değil mi
dir? ; 

Soru 2. a) Eğer ihalenin tasdikinde bir rüşvet talebi mevzubahis ise bu Rizelinin sorunu değil 
Fİükümetin bir ayıbıdır. Bu gerekçe ile ihaleyi iptal etmek suretiyle Rize'yi cezalandırmak yanlış 
bir icraat değil midir? 

b) Böyle bir rüşvet talebi varsa ihalenin iptaline neden olan bu talebi yapan yönetimdeki kişi 
hakkında ne işlem yapılmıştır? ' -

Soru 3. Rize için hayatî öneme haiz olan bu su ihalesini 1994 yılında yapmayı düşünüyor mu-
•sunuz? 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2408 11.10.1994 
Konu : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in 

yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 9.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4915-10855/41146 sayılı yazı-
' sı. • ' ' . ' 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, şehir suyu ihalesinin iptal edilme
sinin nedenine dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kentin içme suyu ihtiyacının Salarha Deresinden karşılanmasına yönelik proje yapımına 1992 
yılında başlanılmış ve 1993 yılı sonlarında bitirilmiştir. İsale hattı güzergâhının karayolunu takip 
etmesi nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile Belediyesi arasında yapılan ön anlaşmanın 
ve protokolün sonuçlanması üzerine 1994 yılı başlarında keşif ve ihale hazırlıkları gerçekleştiril
miştir. 

1. Yatırım programı çerçevesinde; içme suyu sektörüne tanınan tavan imkânlarına göre 296 
Milyar TL. proje bedelli işe 12 Milyar TL. Banka kaynaklarından, 1,2 Milyar TL. de Belediye ka
tılımı olmak üzere 13,2 Milyar TL. yıl içi yatırımı öngörülmüştür. Tesisin öncelikle regülatör-su al-. 
ma yapısı, arıtma ünitelerinin 1 inci etapta ele alınması, isale ve depo-şebeke tevzii ünitelerinin 2 
nci etapta ele alınması planlanmıştır. 

Su alma yapısını ve arıtma tesisi ünetilerini kapsayan 60 Milyar TL. keşif bedelli iş ihaleye çı
karılmış, ancak 1 Nisan 1994 tarihi itibariyle alınan tekliflerde % 16,50 tenzilat yeterli görülme
miştir. 
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Yemden ihale hazırlıklarının yapıldığı sırada yayımlanan 2.5.1994 tarih ve 1994/17 sayılı Ta
sarruf Tedbirleri Genelgesi uyarınca ihaleye çıkılamamıştır. 

2. İhalenin tasdik edilmeyişinde herhangi bir rüşvet olayı söz konusu olmadığı gibi bununla il
gili olarak intikal eden yazılı veya sözlü müracaat da bulunmamaktadır. 

3. Tasarruf Tedbirleri kalktığında, Kentin içme suyu tesisi komple ihaleye çıkarılacaktır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

. . ' • " • / . Halil Çulhaoğlu 

Bayındırmık ve İskân Bakani 

9. -Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Pozantı-Tarsus Otobanı Çamalan Mev
kiinde meydana gelen bir soyguna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ceva
bı (7/4922) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sunulan sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

22.8.1994 günü saat 10'da Pozantı-Tarsus otobanının Çamalan mevkiinde 3 silahlı kişi Bursa 
serbes nakliyata ait 06 ETK 10 plakalı Fort kargo kamyonu durdurup şoförü alıp bilinmeyen bir ye
re götürüyor, Salı günü saat 07 sıralannda serbest bırakıyor. Olay saatinde kargo kamyonu silahlı 
bir kişi alıp ortadan kayboluyor. Olay güvenlik birimlerine intikal ettirilmesine rağmen 2 gündür 
ne olay failleri ne de üzerinde 5 milyar lira civarında mal olan kargo kamyonundan bir haber alı
namamıştır. Bundan öncede aynı bölgede 3 kamyonun aynı şekilde ortadan kaybolduğu ve bugüne 
kadar ne kamyonların ne malların ve nede olay faillerinin bulunamadığı edindiğimiz bilgiler ara
sındadır. 

Soru : Kıymetli güvenlik mensuplarının gasp çeteleriyle işbirliği içinde olduğu gibi yanlış bir 
intibaya sebebiyet veren böyle bir olayı aydınlatmak, faillerini bulmak için ne yapmayı düşünüyor
sunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı . 
HRK.: 7504-1063-94/ASYŞ.Ş.ŞIK. (10544) 5.10.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 9 Eylül 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4922-

10867/41203 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Pozantı-Tarsus Otobanının, Çamalan mev

kiinde silahlı kişilerce 06 EFK 10 plakalı Kamyonun gasp edildiği ve bugüne kadar faillerinin ya
kalanamadığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 22.8.1994 günü saat 14.00 sıralarında, Tarsus-Çamalan Mevkiinde, 06 EFK 10 plakalı Ford 
Kargo kamyonun silahlı 3 kişi tarafından gasp edilmesini müteakip, mağdur şoför Hüseyin Altay 
23.8.1994 günü Çamalan J. Krk. na gelerek haber vermiştir. 
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2. Olayın öğrenilmesi üzerine, sanıkların yakalanması ve kamyonun bulunması için Emniyet 
Müdürlüğü ile müşterek yürütülen operasyonda, Otoban civarında ve şüpheli bölgelerde aramalar 
yapılmış, ancak araç ve taşıdığı yük ele geçirilememiştir. 

3. Anılan kamyon, 29.8.1994 günü saat 10.00 sıralarında Mut İlçesi, Ortaören Köyü yakınla
rında yol kenannda boş olarak terk edilmiş vaziyette bulunmuş ve müştekiye teslim edilmitir. 

4. Araç sürücüsü Hüseyin Altay'ın alınan ifadesinde; soygun olayına karıştığı tespit edilen 34 
FZ 190 plakalı petrol rengi doğan otomobil ile sahibi Ümran Ekin ye Nezir Öztürk isimli şahıslar, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak, mağdur Hüsyein Altay'la yüzleştirilmiş, ancak sa
nıktan teşhis edememiştir. Ümran Ekin ve Nezir Öztürk, İstanbul'da işlemiş olduklan başka bir 
gasp suçundan dolayı İstanbul C. Başsavcılığınca tutuklanmışlardır. 

5. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın sanıkları ile söz konusu malzeme ve eş-
yalann aranmasına devam edildiğini, TEM otoyolu üzerinde 24 saat esasına göre gereken güven
lik tedbirlerinin alınmakta olduğunu bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
- İçişleri Bakanı 

10. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş 'in, TEAŞ ve TKİ'de görev yapan personel 
arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (7/4946) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya

zılı olarak Anayasanın 98 inci maddesi uyarınca cevaplandırmasını saygılanmla arz ederim. 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

1. Bakanlığınıza bağlı TEAŞ ve TKl'de çalışan aynı statüdeki sözleşmeli memur ve özel gü-
venlik.görevlileri arasındaki Ücret farkı huzursuzluk yaratmaktadır. Bu farkın gerekçesi nedir? 

2. Bu farkın giderilmesi için herhangi bir çalışma var mı? ' , . . ' . . 
3. TEAŞ ve TKl'de görev yapan Özel Güvenlik görevlileri arasında hizmette kıdemli olan ve 

yeni göreve tayin edilenler arasındaki ücret farkının bulunmmayışının sebebi nedir? 
4. Bakanlığınıza bağlı TEAŞ ve TKl'de görev yapan özel güvenlik mensuplan arasında tah

sillerine göre intibakları yapıldığı halde TKl'de bu intibaklar ücrete yansıdığı, TEAŞ'te ise bu in
tibaklardan şahsa ücret tahakkuk ettirilmemektedir, sebebi nedir? 

. • • •T .C . 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-1651-12226 7.10.1994 
Konu: Soru önergesi 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığımın 9.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4946-10927/41332 

sayılı yazısı. 
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Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş' in tarafımdan cevaplandinlmasını istedi
ği yazılı soru önergesine ilişkin cevabi bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

" ' • " ' • Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'ırt 

Yazılı Soru Önergesi Cevabı (7/4946) 
Soru 1. Bakanlığınıza bağıl TEAŞ ve TKİ'de çalışan aynı statüdeki sözleşmeli memur ve özel 

güvenlik görevlileri arasındaki ücret farkı huzursuzluk yaratmaktadır. Bu farkın gerekçesi nedir? 
Cevap 1. 233/399 sayılı KHK'lere tabi İktisadi Devlet Teşekküllerinde sözkonusu KHK'lere 

göre çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanları ve ilkeleri Yüksek Planlama Kurulu Kararla
rı ile tespit edilmekte, uygulamalar ise Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan 
KİT Personel Rejimi tebliğleriyle yönlendirilmektedir. 

TKİ ve TEAŞ'da 399 sayılı KHK'nin 3/c maddesine tabi olarak çalıştırılan sözleşmeli perso
nelin ücretlerinin ilk tespiti; Kuruluşların kârlılık ve verimlilikleri de dikkate alınarak her Kuruluş
ça ayn ayrı ve her pozisyon için; işin gerekleri, işyeri ve çalışma şartlan, bu pozisyonu işgal eden 

-'. personelin genel durumu ile bu husustaki mevzuat da gözönünde bulundurulmak suretiyle yapılan 
iş analizleri neticesinde belirlenmiş ve KHK'ye göre Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nca 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu durumda ücret farklılığı sadece TKİ, TEAŞ.gibi kuruluşlar arası değil, kuruluş içerisinde 
bile görülebilmektedir. 

Soru 2. Bu farkın giderilmesi için herhangi bir çalışma var mı? 

Cevap 2. Gelişen ve değişen şartlar ile Kuruluşlar arası ücret farklılıklan da dikkate alınarak 
ücret tespitine esas olan Yüksek Planlama Kurulu kararlannın öngördüğü ölçüde Kuruluş içi söz
leşme ücretlerinde değişik dönemlerde, değişiklik yapılması için çalışmalar yapılmış ve uygulama
ya konulmuştur. 

Koruma personelinin sözleşme ücretlerinde öğrenim durumlannın dikkate alınarak ücret belir
lenmesi için Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına müracaat edilmiş, bu talep uygulamadaki 
esaslar nedeni ile TEAŞ için uygun görülmemiştir. 

Soru 3. TEAŞ ve TKİ'de görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri arasında hizmette kıdemli 
olan ve yeni göreve tayin edilenler arasındaki ücret farkının bulunmayışı sebebi nedir? 

Cevap 3. Sözleşme ücretlerinin tespitindeki esas unsurlar; 

Temel ücret + Liyakat ücreti + Kıdem ücretidir. 
Kıdem ücreti: 399 sayılı KHK'nin 28 inci maddesine göe 0-6 yıl arası kıdemlerde sözleşme 

ücretlerine kıdem ücreti ilave edilmemektedir. 
6 - 1 0 yıl arası kıdemlerde sözleşme ücretlerine % 2, 
11 - 15 yıl arası kıdemlerde sözleşme ücretlerine % 3, 
16 - 20 yıl arası kıdemlerde sözleşme ücretlerine % 4, 
21 ve yukansı kıdemlerde sözleşme ücretlerine % 5 
kıdemli ücreti ilave edilmektedir. 
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28 inci maddeye göre 0-6 yıl arasındaki personel arasında ücret farklılığı bulunmamaktadır. 
Yani yeni giren personel ile 5 yıllık personel arasında sözleşme ücretinde bir farlılık bulunmamak
tadır. Çünkü" kıdem tazminatı verilmemektedir. 

Soru 4. Bakanlığınıza bağlı TEAŞ ve TKİ'de görev yapan özel güvenlik mensupları arasında 
tahsillerine göre intibakları yapıldığı halde TKİ'de bu intibaklar ücrete yansıdığı, TEAŞ'te ise bu 
intibaklardan şahsa ücret tahakkuk ettirilmemektedir, sebebi nedir? 

Cevap 4. Kuruluşlarca sözleşme temel ücretleri her pozisyon için tahsil durumları dikkate alı
narak ayrı ayrı tespit edilmektedir. TKİ'de Özel Güvenlik Personeli için normal memur temel üc
reti kadar olmamakla beraber bir miktar artış sağlanabilmiştir. 

TEAŞ'in Özel Güvenlik görevlilerinin tahsil durumlarının da gözönünde bulundurulması tek
lifi Başbakanlık Devlet personelce uygun görülmemiştir. 

/ / . - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, Kütahya Askerî Havaalanının kısmen si
vil havacılığa açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/4949) 

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

cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

ı, Kütahya 
Gelişen Kütahya'mızın sivil ulaşımı yönünden büyük sıkıntıları olduğu malumdur. 
1. Kütahya Askerî hava alanını kısmen sivil havacılığa açmak gibi düşünce uygulamaya kona-

bilrmi? 
2. Bu konuda sizlerin de daha önceden hazırlanmış tasan ve düşünceleriniz var mı? 

T.C. . 
Millî Savunma Bakanı 
Kanun: 1994/772-MD ] 6.10.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi. ,, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM. Bşk. lığının 20 Eylül 1994 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.10.00.02-
7/4949-10930/41340 sayılı yazısı. ' 

Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin tarafından verilen ve İlgi ile cevaplandırılması is
tenilen "Kütahya Askerî Havaalanının kısmen sivil havacılığa açılmasına ilişkin" yazılı soru öner
gesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
•>'••','. . ' • • • . " . Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin Tarafından Verilen Kütahya 

Askerî Havaalanının Kısmen Sivil Havacılığa Açılmasına İlişkin 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

1. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca; Türk Silahlı Kü
vetlerine ait havaalanlarının sivil hava araçları tarafından kullanılması Genelkurmay Başkanlığı ile 
Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolla mümkün bulunmaktadır. 

- 2 4 4 - : . 



T.B.M.M. B : 1 7 11 .10 .1994 0 : 1 

2. Nitekim, 18 Kasım 1986 tarihinde yapılan protokolla : Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 40 
meydan/heliport sivil havacılık işletmelerinin yararlanması için tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

3. Söz konusu protokol çalışmaları esnasında, Kütahya Askeri Hava Meydanındaki tesislerin 
uçuş emniyet gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olmaması ve altyapı eksikliği nedeniyle, anı
lan meydan protokol kapsamına alınamamıştır. 

4. Bu meydanın sivil havacılık hizmetlerine açılabilmesi için; 4 800 feet uzunluğundaki pistin 
onanlması dışında, yolcu hizmetleri için terminal, bu terminalin şehre bağlantı yolları, uçak park 
sahası ve bu sahanın piste bağlantı taksirutunun inşa ve tesisi ile her türlü yer destek cihaz ve va
sıtaları (uçuş kulesi teçhizatı, kırım kurtarma araçları, yakıt deposu ve tankeri, uçak çalıştırıcısı) ile 
meteoroloji hizmetlerinin karşılanması gerekmektedir. 

5. Bu eksikliklerin, ilgili kurum ye kuruluşlarca giderilmesi halinde, 2920 sayılı Kanunun 39 
uncu maddesi uyannca yapılacak bir protokolla, Kütahya Askerî Hava Meydamnın sivil kullanıma 
açılması mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Gölhan 

. * Millî Savunma Bakanı 
12.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, bir gazetede yer alan "Konya 'da bir İslamî rad

yo susturuldu" başlıklı habere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4978) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılanmla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya. 

Sorular'. ' ' 
Beklenen Vakit Gazetesi 18.8.1994 tarihli nüshasının 6 ncı sayfasında "Konyada bir islamî 

radyo susturuldu" başlığı altında bir haber yayınlanmıştır. 
Haberde radyonun kapatılmasının gizli sebebinin Konya Çocuk Yetiştirme yurdundaki bazı 

yolsuz ve ahlaksız olaylann bu radyo tarafından halka duyurulmasının olduğu ama resmî bildirim
lerde vericilerin faturası olmadığı için vericilere el konulduğu beyan edildiği iddia olunmaktadır. 

1. Haber doğru mudur? 

2. Yorum doğru mudur? 
3. Haber ve yorum doğru ise bu olayı Bakanlığınız nasıl değerlendirmektedir? 

4. Konya'da kaç radyo yayın yapmaktadır? 
5. Bunların vericilerinin faturaları incelenmiş midir? 
6. Bunlardan kaçı vericilerini faturalı olarak almıştır? 
7. Bundan başka vericisinin faturası olmadığı için kapatılan radyo var mıdır? 

8. El konulan cihazların akibeti ne olmaktadır? 
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T.C 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01.252570 10.10.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 20.9.1994 gün ve KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4978-10967/41421 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandınlması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Konya ilinde yayın yapan ve Ahmet-Hasibe oğlu 1957 doğumlu Ali Naci Dağlıoğlugil'in sa

hibi bulunduğu "Gençliğin Sesi" radyosu 15.8.1994 günü saat 22.15 sıralannda çocuk yetiştirme 
yurdundan kaçan bir çocuk ile canlı yayında röportaj yapılması ve bu esnada sözkonusu yurdun yö
neticilerine hakaret ve iftira niteliğinde, halkı tahrik ve teşvik edici sözler sarfedildiğinin tespit edil
mesi üzerine sözkonusu radyo sahibi, program yapımcısı ve spikeri hakkında gerekli yasal işlem
ler yapılarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişler, anılan şahıslar ilk sorgularını mü
teakip mahkemeleri dışarıdan görülmek üzere serbest bırakılmışlardır. 

Ancak, "Gençliğin Sesi" radyosu ile birlikte, toplam (4) radyo hakkında cihazlarının faturasız 
olması nedeniyle ilgili kanunlar çerçevesinde aynca işlem yapılarak cihazlanna el konulmuş ve 
cihazlar Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

Konya il merkezinde (33), ilçelerinde (30) olmak üzere toplam (63) radyo istasyonu yayın 
yapmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

il1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

B4 — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerimin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — 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) 

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

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

8. —- İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — 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 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat 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 Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

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

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müfrüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırmas,ı açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

il 6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erbafcan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay-̂  
vancıhgım dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemteri 
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almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

20.— Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ye 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) 

21. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 aırkadiaşının, işsMik 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) 

22. — Ankara Milletvekili ^ Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili ökfceş 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) 

24. — istanbul 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) 

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

26. — 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) 

27. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrtuş ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan AsiltiMc ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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29. — 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 incit iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) ^ 

30. — 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) 

31. ~ 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) 

32. — 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) 

33. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

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

35. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

36. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç imalâtı 
ve tüketi'mi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

37. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında Öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için An&yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

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

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

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

41. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

42.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerfbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan vsahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

43. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

44. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların 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) 

46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıldığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüaün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

47. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına İlişkin önergesi (8/22) 
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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın $a-
manpazarı 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) 

49. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

50. — 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) 

l51!. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kiapah 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
da'ki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 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) 

56. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 -1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Bayfcal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina« 
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve M arkadaşının, CHP'nin 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 açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY*da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

61. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

63 a — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

64, —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 12 arkadaşının, uygula
nan 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) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

66. — 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) 

67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 <arkadaşınm, İzmir tli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

68. — 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 madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

69. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğürıdeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 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) 

72. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

73. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

74. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 

_ 9 __ 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün* 
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

75. — 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) 

76. — 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) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

78.— Siint Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10' arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/115) 

79. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, 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) 

80. — Çorum Milletvekili Muharrem Ş/emsek 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
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

81. — Diyarbakır Milletvekili M.; Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 Başkam Isak 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) 

82. — 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 araştırmas1 

açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
83. — Adıyaman' Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma

raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

•• — 1 © — 
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84. _ 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) 

85. — Konya Milletvekili 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 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi 
(10/133) - • 

87. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

88. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldüıüidüğü 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) 

89. — İstanbul Milletvekili Sabri 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) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

91. — Diyarbakır Milletvekili Ms Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zara.rlara 
neden olduğu iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/J38) 

92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
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iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

94. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesin 
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ver 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/141) 

95. — Vatı Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

96. — Van Milletvekili Remzi Kaırtal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

97. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'm 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar veriidiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasina ilişkin önergesi (10/145) 

99. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ye 12 'arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

100. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına İlişkin önergesi (8/39) 

101. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürfcoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. — Şımafc Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Sımak Cizre-Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

103. - - Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
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sorunlarım tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

104. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 ankadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

107. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

108. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve .11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/157) 

111. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

112. -— İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meciis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

. — 13 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI. 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

113. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
Ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 9S inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve İC arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberğ Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

120. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

121. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Elemen ve 10 arkadaşının, Doğu vf 
Güneydoğu. Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal-
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tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

124. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

127. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanveldlleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya^ 
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdu
rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması ge
reken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

131. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaştnın, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafından 
Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve. 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

136., — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ye 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) . 

138. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

139. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırmasıaçılmasına ilişkin önergesi (10/184) ~ 

140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araşti'rmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasının bugünkü durumunun, tespiti ile alınacak önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143 — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak aamacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 imdi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado-
luda bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

148.— istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

149. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

151.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başba
kanın mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/196) 

152. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197) 

153. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alman kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıN 
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş-
tumak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 'İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 'maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) ". • 

155. — (Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanm 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve'lü/î üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) 

156. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-
.Çclik A.Ş.'de usulsüzlük, ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/201) ' 

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşık'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basımın gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/202) 

158, — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nin Tür-. 
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli 
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 in
ci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

I59v — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları ta
rafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün-102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

160. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52) 

161. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/53) 

162. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204) 

163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından 
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasaanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 
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168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşımı
nın sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün .102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

169. — İ'stan'bul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu 
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

170. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası 
ile ilgili'yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

171'. — S.H.P. Grubu adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile 
Grup Başkanvekili ve istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca. 1983 yılı Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak 
ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
(Görüşme günü : 11.10.1994) 

172. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul -
Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/213) 
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SÖZLÜ SORULAR 

* 1 . — 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 Bakanından söz
lü soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındalki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) • -

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

*4. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — 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) . 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

*8< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) ^ 

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

*10. — İstanbıü Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

•İl1. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

*13. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde 'yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

14* — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

15. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zarıi ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) -

17. — 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) 

i:18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/466) 

20. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7. Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

21. . -- Aydın Milletvekili Cengiz Alünkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

24. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/501) 
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25. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

*26. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*27. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so-
ru önergesi (6/507) 

28- — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

29. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

; 30, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/511) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satıh alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

34. — 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) 

35. -—• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

*36. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

37. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

38ı — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/536) 
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39. — 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) 

40. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*41. — Tokat Milletvekili , Ahmet Feyzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

1 • 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

43. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/714) (1) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

*46. — • 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) 

47, — 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) 

48. *—. İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

*49. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarım ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (i; 

5 1 . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 
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52. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) -• -

53. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

54. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/578) 

55. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) , 

56. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

57. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*58. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

59. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/591) 

60. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin. Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

61. — îsitanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*62. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî işler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

63. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

64. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

65 .— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde oski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 
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66. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

67. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz-< 
met tazminatı ödenmesine (ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

68. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürie-
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*69. — Aydm Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/782) (1) 

®70. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla* 
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

71. — 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) 

*72. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahinin, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

74. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

.75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) • 

*7ö; — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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78, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

79, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

80, — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

81, — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

82, — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesli (6/620) 

83., — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

84. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*86, — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

88. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

*89. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

90. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*91, — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 
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92. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun,'İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

93. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

96. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Cırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

101. ~ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*103. — 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) 

1.04. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

106. — 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) 

107. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adh 
bir Örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/650) 

109. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişki:n Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

110. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*111. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, EJazjğ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeri (6/834) (1) 

113. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

114.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

115. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*116, — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

117. — 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) • . • . ' 
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118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alman işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

1!19, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

120. — 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) 

121. — 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) ' 

122. — 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) 

123. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüp-
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

125. — Kütahya Milletvekili Melımet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

126. — Kütahya Milletvekili Melımet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

î 27. --Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alman işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in; Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergcsr 
(6/672) 

129. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'mn, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 
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130„ — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

131. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

132. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Viskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

133. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

134. „ Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*139. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

140. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi 
(6/684) 

141. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

142. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Gür oymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 
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145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

146. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) . 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

*154. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/698) . - ' < . ' • 

155. -— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*156. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

.157. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

*158. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 
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160. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yap,ılan mücadeleye ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

162. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

163. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

*164. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

165. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

167. — 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) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
• Kur.emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) ' 

171. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştınlması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

İ 73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
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174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

175̂  — 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) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, iskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

177. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar- üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

182. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

183H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına'ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/756) 
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188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

190. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
3nergesi (6/760) 

192. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

193.: — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya. Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

ı 
196.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 
197. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

198. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

199. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'daki hava 
limanlan ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

200. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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201..— İstanbul Milletvekili ismail 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) 

202. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugîjne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

204. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişlkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yıhnda 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

206. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/777) 

208. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

209. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklaruıın Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

210. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som 
önergesi (6/779) 

211. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

"212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

••213.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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214. •— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kuralarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

215. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişjkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

216. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

217. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

218. —' İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

219. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ye ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/805) 

220. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele-
tmanlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) . 

221.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/806) 

222. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

223. — İstanbul Miüetvekili Halil Orhan Engüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

224. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Umanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

225. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

226. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü sora önergesi (6/827) 

227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 
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228. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma . 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

229. — Denizli Milletvekili Hasan Korikmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

230. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

231. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

232. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçefler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

233. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

234. — Rize Milletveküi Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

235. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Aıniklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

236.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

237.— Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırbk ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

238. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

239. —Giresun Milletvekili Buırhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
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240. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) i 

241. — 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) 

242. — İzmir Milletvekili ismet Kaya Brdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

243. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

244. — Konya 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) 

245» — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, i Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

246. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

247. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
numdan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

248. — 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) 

249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeldilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

250. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

251. — 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) 

252. — 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) 
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253. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarındı 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta • 
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

254. — 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) 

255.; — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş-
. tırma Fonu'ndan Kayseri tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

256. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/924) (1) 

257. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sora önergesi (6/925) (1) 

258. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

259. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

260. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

261. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

262. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

263. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili Halil OrbJan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 
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265. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

266. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ankara ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

267. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan. Aksaray ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

268. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

269. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

270. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

271. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) ' 

274. — Van Milletvekili Şerif Bediirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

275. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

276. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından" sözlü soru 
önergesi (6/854) 
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277. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Balcanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

278. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

279. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) . 

280. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın^ 
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

281. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) * 

282.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

283. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

285. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

286. — 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) 

287. — Manisa Milletvekili Faruk Siaydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük ilçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

289. — İstanbul Milletvekili Feyzi tşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 
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290. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

291. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

293. — [Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandınlmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) -

294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin. Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

295. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

297. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

299. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

300. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

301. — İstanbul Milletvdkili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

302. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (.1) 

303. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

304. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 
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305. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) v 

306. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

307. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin. hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

309. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

310. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde tileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

•311. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

312. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini, ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

313. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'mn, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

314. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

315. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

316. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

317. — Erzurum Milletvekili AbdulilaJh Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

_ 4 4 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

318. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/880) 

319. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

320. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

321. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

322. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

323. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

324. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

325. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

326. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

327. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A..Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

328. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSt Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü sorır önergesi (6/902) 

329. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 

330. —'• İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

331. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

332. — 'îstan'bul Milletvekili Emin' Kurun, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 
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333. — Istan'bul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

334. —• İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
işlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

335. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

336. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

337. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tımç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

338. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şjahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) . . . . . ' ' • ' -

339. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

340. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

341. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçefcmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

342. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) -

343. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

344. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

345. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 
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346. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

347. —, Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) • _ 

348. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

349. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

350. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

351. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden almış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

352. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil'Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

353. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

354. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

355. — Van Milletvekili Fethııllah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alman model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

356. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

357. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/^54) 

- 358. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nıın, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

359. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/959) 
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360. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

361. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

362. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırıİmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

363. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

364. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

365. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Vergi Dai
resi Müdür Yardımcısının tayin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1158) (1) 

366. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

367. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) {1) 

368. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

369. — İstanbul. Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

370. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

371. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

372. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı . 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 
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373. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

374. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

375. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

376. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

377. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

378. — İstanbul'Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

379. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

380. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, 'izmir 'Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

381. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1167) (1) 

382. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

383.; — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

384. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî Eği
tim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

385. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 
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386. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir 'Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/11.69) 1(1) 

387. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanının İzmir Bü
yükşehir [Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

388. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

389. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

390. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

391. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

392< — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açü-
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

393. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

394. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve îskâri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

395. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

396. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz' i 
soru önergesi (6/983) 

397. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilittkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

398. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 
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399. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

400. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

401.' — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

402. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet. Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

403. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

404. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 

405. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından.sözlü soru öner
gesi (6/987) 

406. — vŞırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, gözaltına alındıktan sonra kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1176) (1) 

407.. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

408. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

410i — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) ,(1) 

411. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

412. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genci Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 
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413. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

414. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) '(1) 

415. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

416. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

417. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

418. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İŞ arasında im
zalanan Toplu \İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, 'Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) , 

419. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

420. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

421. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

422. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

423. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

424. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

425. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 
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426. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, toplu sözleşmeli memur sendika
sının ne zaman çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

427. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından.sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

428. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden 
önce ibazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

429. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

430. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) 

431. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

432. — Konya Mületvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1024) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

437. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

438. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

439. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) *• 
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440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

441. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

442. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1034) 

444. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

.önergesi (6/1037) 
446. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 

mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
•mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

449. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

450. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

451. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

452. —' Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (İ) 

453. — istanbul Milletvekili İbrahim Gürsöy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1200) (1) ' 
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454- — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

455.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) ' • 

i ' 

456. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlrk odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

457. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

458. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

459. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar Vekiline iliş-
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

460. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

461. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

462. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığv 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

463. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1050) 

464. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KJİ.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

465. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

466. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da ilan 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

467. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1054) 
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468. — izmir Milletvekili Cengiz Bulııt'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

469. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

470. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) . 

4711. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Baş'bakandan.sözlü soru önergesi (6/1058) 

472. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

473. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

474. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

475. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

476. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

477. —' İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

478< — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

479. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

480. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

481'. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

482. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
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483. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) • 

484. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

485. — îstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.L.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

486. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

487. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

488. — İstanbul Milletvekili Selçuk. Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

489. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

490. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

491. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

492. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan 
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

493. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

494. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

495. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

496^ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

497. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

— 57 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

498. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

499. —• istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan 
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

500. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kendi işyerini açmak isteyen 
girişimcilere verilen kredilere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

501. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn 'Başkonsolosu ile ilgili habere İlişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) . 

502. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticari kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

503. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

504. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

505. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'ıın reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

506. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

507. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

508. —• istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/1118) 

509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

510. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

511. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

512. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EK'B'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

513. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 
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514. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

515. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

516. .—• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

517. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1127) 

518. —• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

519. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

520. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Ereğli Demir - Çelik'in özelleştirilme
siyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

52!. —• Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

522. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

523. —• izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

524. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

i. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4. İ 986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 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 
l inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29A1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir 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 tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kumlu Kurulmasına İlişkin 7,7 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 Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayıh 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181,, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6JJ992) 

6. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S, Sayısı : 880) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

I 

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 ile 190 Sayıh Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (İ/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

| 
X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 

keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi, Uyarınca Bİr Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. j Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında |Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve.Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) | 

12. • - Yedi İlde Biiyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 j Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) | 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1 /59i) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları | ve Bu Eylen-
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbıılut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarırn ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürüt ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 jimcü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) [ 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmeline İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : -8.2.1994) 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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17. ~ 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları' raporları (î/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) . • 

20| — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Elci Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.İ994) 

X 21. — 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) . 

X'22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasamı. ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağılma tarihi : 
14.5.1992) 

23. —İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta 
• şansı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma 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. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş v« 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftü oğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri •ve. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı ': 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. -- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları .(T/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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27. — 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 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlar» (î /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S..Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi :• 24.2.1994) 

X 31. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 32, — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S, Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında ' Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1 /558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 36. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
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X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve işbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1 /687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 39, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi :" 15.6.1994) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16,6.1994) 

X 42. — Türkiye' Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı : 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti- Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

46. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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47. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

48. — 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ye Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (İ/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

X 49. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2,1994) 

50. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

51. — Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle. Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanııu-
Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine ladesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî 
Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 52. — Türk Eczacıları Birliği. Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağjtma tarihi : 
31.12.1993) 

53. — 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) 

54. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

55. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

56. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
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ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı. : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

57. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 58. — 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) 

59^— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

60. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanım 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) 

61. — 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 Saydı İcra ve îflas 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) . 

62. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı •:'178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

63. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

64. — 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, 3.4.1930 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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65. — 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) 

66. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

67. — 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) 

68. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

69. — 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 70. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Karnin Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

71. — 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 72. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anıte'n Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

74. — Çocuk Mahkemelerinin Kumlusu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

75.; — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 
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76. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf> 
tüoğlıı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulma, 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 Müca
dele 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) 

77. - Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

78. — 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) 

79j — İzmir Milletvekili Iştlay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v< 
H77 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) 
(Dağitma tarihi : 25.2.1992) 

8 1 . — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'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) 

82. — 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) 

83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yau'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) 
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84. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin 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) 

85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısj : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

86. — 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) 

87. — Denizli Milletvekili 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) 

88. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar-ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

89. —- 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) 

90. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal ŞahinMn, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril-
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meşine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

94. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7ı2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rım Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayışı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

95a — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz* 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma vo. Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

96. — Çorum Milletvekili Cemal Şahtn'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma, tarihi : 
5.10.1992) 

97. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk 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) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'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) 

99. — Adli Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha- Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

î 00. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

101. — Türkiye Emeldi 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) 

102, — Askerî Ceza Kanımunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazj 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret'Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi ; 
19.11.1992) 

105. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve "Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma'tarihi : 19.11.1992) 

106. — 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) 

107. — Eskişehir Milletvekili 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 İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

108. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapora (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

109. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
. Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (i/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 

11.1.1993) 

110. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. — $ırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 
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112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Bal
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) 

113. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı'Askeri Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

114. — $ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

115. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Say ıh Yüksek Askeri 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) 

116. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis-
yonu'Raporu (2/102) (S, Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 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) 

1.18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı ; 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

119a — 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 işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

120, — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan 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 Rapora (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi :• 4.3..1993) 
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121. — Muğla Milletvekili Nevçat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Saydı İmar 
Ivanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarih» : 
4.3,1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih 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. — İki 11 ve Beş İlçenin. Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — 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) 

125. — 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) 

126ı — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinii'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) 

127. — 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) 

128. — Samsun Milletveküi llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, 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) 

129. — Manisa Milletvekili Tevfük Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

130. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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131. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

132. — 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) -

133.— Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993). 

134.'— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

135.— Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

136. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
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 ta
rihi .-22.9.1993) 

137. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici işçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (Ş. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

138. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklif i ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :. 
9.İİ. 1993) 

139. —' Ankara Milletvekili Yücel. Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da< 
ğıîma tarihi : 25.11.1993) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiı 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi: 3.12.1993) 

142. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Rapora (2/712) (S, Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

144. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 145. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

146. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke~ 
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) • • • . -

147. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Koyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

148. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağjtma tarihi: 8.2.1994) 
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149. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Baz» 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta« 
om, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) • 

151. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

152. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17,2*1994) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

155. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

156. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa İl 67 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

157. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Flakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

158, — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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159. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

160. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

161. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

162. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163j — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

164. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

165. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

166. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

167. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

168j — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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169. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

170. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve' Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ye Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm. Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 243.1994) 

176. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

177. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

178. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oc/.aları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporlnrı (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) . 

X 179. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

180. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

181. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

182. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Duruttir'k'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürdkli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

184j — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

185. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

186. —•. Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994) 
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187. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaçan 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

188. -- Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

189. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) • 

190. — 1136 Sayıh Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1 /519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
X 191. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
v'ekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 nci ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erba'kan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 *nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 

X 192. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

193. —• Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'm 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

194. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık Ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi .; 15.6.1994) 

195. — iş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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196. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

197s — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

198. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

199. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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