
D Ö N E M : 19 CİLT : 9 YASAMA YILI : 1 

fc'T^-i" ^ 

o M O 

TUTANA 

69 uncu Birleşim 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1.— Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

ne yapmış olduğu geziye ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP Afyon Mil
letvekili Halil İbrahim özsoy ve RP Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün 
grupları adına konuşmaları ' 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, son günlerde yaşanan fiyat 
artışlarına, KİT ürünlerine yapılan zamlara ve şirket kurtarma işlemleriyle ilgili 
olarak basında yer alan haber ve yorumlara ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 

3. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, devlet-millet kaynaşması
nın temini için hemen her konunun gözden geçirilerek toplumda yeni millî mu
tabakatlar sağlanması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması 
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4. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Hükümetin bazı uy
gulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması 372:374 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 374,381 
1. — Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidecek olan Başbakan Süleyman 

Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/399) 374:375 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/400) 375 

3. — Tunus'a gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne 
kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/401) 375 

4. — Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit 
Çaglar'm dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/402) 375 

/ ' • . . ' . - . 

5. — Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Baka
nı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/403) 376 

6. — Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'-
in dönüşüne kadar, Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/404) 376 

7. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan'ın, Anayasa ve Millî 
Savunma Komisyonları üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/29) 376 

8. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun (6/89) numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/30) 377 

9. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'm, 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 
6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanu
nun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini geri aldığına iliş
kin önergesi (2/177) (4/28) 377 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Fransa Parlamentolara-
rası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/405) 381 

' • \ 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Portekiz Parlamentolara-
rası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/406) 382 

12. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Türkmenistan Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/407) 382 
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13. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-tngiltere Parlamentolara-
rası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/408) 383 

14. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Makedonya Parlamento-
lararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/409) 383 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Romanya Parlamentola-
rarası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/410) 383 

16. —Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Bulgaristan Parlamento-
Iararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/411) 384 

17. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/412) 384 

18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Macaristan Parlamento-
lararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık.tezkeresi (3/413) 384 

19. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kırgızistan Parlamento-
lararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/414) 385 

20. — Başbakan Süleyman Demirel'in Özbekistan, Kırgızistan, Kazakis
tan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a yapacağı resmî ziyarete katılmaları 
uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/415) 385 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 377 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek 
Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki olayları durdurmak için 
alınması gereken tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/13) 377:379 

2. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının sanayileşme po
litikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 379:381 

V. — ÖNERİLER 386 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 386 

1. — 64, 63 ve 72 sıra sayılı kamın tasarılarının gündemdeki yeri, sırası, görü
şülme gün ve süreleri ile 29.4.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşül
memesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 386 

VI. — SEÇİMLER 387 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 387 

1. — (10/5 ve 10/8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bu
lunan üyeliğe seçim " 387 
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T.B.M.M. B : 69 28 . 4 . 1992 O : 1 

Sayfa 

B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 387 
1. — (9/1) Esas Numaralı Meclis Sorusturmast Komisyonuna üye seçimi 387:389 
2. — (9/3) Esas Numaralı Meclis Sorusturmast Komisyonuna üye seçimi 389:391 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 391:421 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 391 
1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş

kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 391 
2.. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 391 
3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işlet

melerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın 
cevabı (6/34) 391:393 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/46) 393:394 

5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 394 

6.—Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı- \ > 
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 394 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatanadaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 394 

8. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, tmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 394 

9. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 394 

10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ-Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/59) 394 

11.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bosna-
Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/60) 394:396 

12.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/62) 396:397 

13.—Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Akın Gönen'in cevabı (6/64) 397:398 
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14. — izmir Milletvekil Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
meseleğini bırakıp bırakmadığtna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 398 

15. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/68) - 398 

16. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 398 

17. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurul
duğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 399 

18. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) , 399 

19. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/72) 399 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 399 

21. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 399 

22. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 399 

23. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/78) 400 

24. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'Ie ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/79) 400:404 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 404 

26. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa - Sarp Gümrük 
kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 404 

27. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 404 

28. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük 
sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 404 

29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 405 
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30. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniver
site açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) , 405 

31. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 405 

32.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e 
yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 405 

33. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lise
si öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin.Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/89) 405 

34. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 405 

35. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklar
daki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 405 

36. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 405 

37. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para 
bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözül soru 
önergesi (6/93) 405 

38.—Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 406 

39. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 406 

40. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin devlet imkânların
dan yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/96) 406 

41. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, İpragaz A. Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/98) 406 

42. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim 
Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/99) 406 

43. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/100) 406 

44.—Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 407 

45. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner- i 
gesi (6/102) 407 
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46. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 407 

47. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 407 

48. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz -
Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 407 

49. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi 
Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/106) 407 

50 .— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 408 

51.—Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 408 ' 

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam-
hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/109) 408 

53. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan fir
manın herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 408 

54. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/111) 408 

55. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlen
mesi ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/112) 408 

56. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İlininin 2 nci de
recede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/113) 408 

57. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santralle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/114) 409 , 

58. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 409 

59. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçi
lerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 409 

60. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 409 
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Sayfa 

,61.—Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi ol
duğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/118) 409 

62. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/119) 409 

63. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Si
nop İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 409 

/ 64. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkilile
rine teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/121) 409 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-
Göksun-Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/122) 410:412 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI . ' 421 

1. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın 20.11.1991-27.2.1992 tarihle
ri arasında Yapı İşleri, DSİ, KGM taahhütlerini yapmakta olan firmalara 
K.Ö.l.'den veya genel bütçeden verilen avanslara ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/69) 421 

VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 412 

A) ÖNGÖRÜŞMELER ' 412 

1.—Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde 
bulundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirle
ri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 412:420 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
İstiklal Marşı söylendi. 
Genel Kurulun 14 Nisan 1992 tarihli 63 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin 72 nci Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nın kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılan birleşimde: 

TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un sunuş konuşmasından sonra; 
DYP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Süleyman Demire!, 
ANAP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı A. Mesut Yılmaz, 
SHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Erdal İnönü, 
RP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Necmettin Erbakan, 
MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve 
Kutlama törenine davet edilen yabancı ülke parlamentolarının Başkan ve temsilcileri adı

na da, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Sovyet Başkanı Şerikbolsun Abdildin, 
Birer konuşma yaptılar. 

28 Nisan 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.40'ta son verildi. 

Hüsamettin Cindorvk < -
Başkan 

Işılay Saygın Kadir Ramazan Coşkun 
İzmir, İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— o 

— II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 4 . 1992 Cuma 

Tasarı 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür ve Bilim
sel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/386) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

Tezkereler 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar ve Salih Sümer, Mardin Milletvekili Ahmet Türk 
ile Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/394) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

2. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır Milletvekili Ley
la Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/395) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.4.1992) 
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3.. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy ve Mustafa Balcılar'ın Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/396) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

4. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/397) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

5. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Yılmaz Ovalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/398) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

Raporlar 

1. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/355) (S. Sayısı : 66) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1992) (GÜNDEME) 

2. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı : 67) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1992) 
(GÜNDEME) 

3. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya Kültür 

Merkezinin açtığı "KürtEnstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/287) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1992) 

2. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım ederken 
teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.4.1992) 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilisesinin Va
tikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.4.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören'de bir baskın sırasında tutuk
landığı iddia edilen kişilere ve bir Devlet Bakanı ile İçişleri Bakanı hakkındaki iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/139) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.19^2) 

2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Tokat-Zile İlçesi tarihi kütüphanesine ait 
2 500 kitabın Çorum Kütüphanesine nakledilmek istendiği iddialarına ilişkin Kültür Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/140) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi Karaburna Kö
yüne gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/141) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 
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4. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak-îdil İlçesinde bölgeyi terk eden halkın 
üzerine, bölgeye geri dönerlerken Şırnak Alay Komutanının ateş açtırdığı iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/142) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1992) 

27 . 4 . 1992 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Erzurum Milletvekilleri Oktay Öztürk ve Rıza Müftüoğlu'nun, Oltu Adı ile Bir İl 

Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/300) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17.4.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın; İzmir İli Ödemiş İlçesi Ovakent Belediyesi Adıyla 
Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/301) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1992) 

3. — Yozgat Milletvekilleri Mahmut Orhon ve Lutfullah Kayalar'ın, 17.10.1983 Tarih ve 
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/302) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1992) 

4. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/303) (Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

5. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarına 1 Ek ve 2 Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/304) (İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 20.4.1992) 

6. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 28 Mayıs 1988 Tarih ve 3466 Sayılı Uzman 
Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/305) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

7. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/306) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

8. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/307) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1992) 

9. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya İline Bağlı Akşehir İlçesinde Akşehir Adıyla 
Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/308) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komsiyonlanna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1992) 

10. —Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, 3402 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/309) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilti: 21.4.1992) 

11. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/310) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1992) 
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Raporlar 
1. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 
(GÜNDEME) 

2. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Mil
letvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli Ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 1 inci Maddesinin Birinci, İkinci 
ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve tzmir Milletvekili Işılay Say-
gın'ın, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/367, 2/22, 2/200) (S. Sayısı 70) (Dağıtma larilıi : 27.4.1992) (GÜNDEME) 

3. — Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 19 Arkadaşının, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Tek
nisyen Okulu, Erkek Sanat Yüksek öğretmen Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Tekniker 
Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, Yüksek Tek
nik öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/375, 2/137) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi 
: 27.4.1992) (GÜNDEME) 

28 . 4 .1992 Sah 

Tasarı 
1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta

sarısı (1/387) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1992) 
Teklifler 

1. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun ile 10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Başbakanlık 
Teşkilatı Hakkındaki Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/311) (Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1992) 

2. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/312) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.İ992) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam so

runlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1992) 

2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tuhç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı bir 
vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/291) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1992) 
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3. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova Sulama Projesine ne zaman baş
lanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.4.1992) 

4. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastanesinin ne . 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.4.1992) 

5. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesinin ne za
man hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) (Başkanlığa 

v geliş tarihi : 24.4.1992) 

6. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak seferlerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1992) 

7. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Boşaltılarak okul yapılması düşünülen 
Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.4.1992) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısından ülkemize giren 

bazı ziyaretçilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/143) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.4.1992) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek Cumhuriye

tinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1992) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının sanayileşme politikamızın temel 

hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 27.4.1992) 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

• — ; • © — — - — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) / 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna'nın, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yapmış olduğu gezi
ye ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy ve RP Tokat Mil-
letvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — İlk olarak, Asya'daki Türk cumhuriyetlerine yapmış bulunduğu gezi hak
kında, Sağlık Bakanı Sayın Doktor Yıldırım Aktunâ'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; 18-25 Nisan 1992 tarihleri arasında Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Azerbaycan'a 
yapmış olduğum gezi hakkında sizlere kısaca bilgi sunmak istiyorum. 

Bu gezide, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ülkelerine gitme ve bu
rada, Sağlık Bakanları ve Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapma 
fırsatını buldum ve aynı zamanda da bu ülkelerin sağlık tesislerini, tıp enstitülerini ve bazı tıp 
fakültelerini gezme imkânımda elde ettim. 

Vaktinizi almadan, kısaca, şu bilgileri sunmak istiyorum: Orta Asya Türk cumhuriyetleri, 
bize, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti Devletine fevkalade güvenmektedirler. Kökü, dini ve dili 
bir olan, özbeöz Türk olan tüm bu ülkeler ve yıllarca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
nin yönetimi altında, demokrasiden ve ekonomik alanda özel sektör ve kişi girişiminin imkân
larından uzak kalmış insan özgürlüğüne, demokrasiye susamış olan bu ülkelerin insanları, ger
çekten, bizi, bir ata gibi, bir lider gibi bağırlarına basma isteği, arzusu ve heyacanı içindedir
ler. Bu ülkelerde, gerçekten büyük bir ilgij sıcak bir sevgi ve coşkuyla kaşılandık ve başından 
sonuna kadar da aynı şekilde ağırlandık. 
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Ancak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin çöküşünden sonra bağımsızlığına kavu
şan bu ülkeler, bir taraftan bu bağımsızlığın sevincini yaşarken, diğer taraftan da yeni bağım
sızlığına kavuşmuş olmanın ekonomik, sosyal ve demokratikleşme yönünden de sıkıntılarını 
yaşamaktadırlar. Tabiî, bizim ülkemize, devletimize düşen en önemli görev de, bu ülkelere, sa
dece, siz, bizim Türk kardeşimizsiniz, kökümüz bir deyip, onları bağrımıza basmak değil, on
lara, bu ciddî konularında yardımcı olmaktır, destek olmaktır, onlarla her alanda işbirliği, yap
maktır. bu ülkelerde Sağlık Bakanlarıyla, yaptığımız görüşmelerde Sağlık Bakanları olarak or
tak bir düşüncemiz ortaya çıkmıştır: Toplumların ve insanların en önemli beklentileri sağlıkla 
ilgili hizmet alanında olmaktadır; çünkü, yaşam, hayatın temelidir; sağlıklı olmayan toplum
lar, hiçbir konuda, hiçbir alanda gelişemez. 

Bu açıdan, sağlık alanında, bu ülkelerin, bizim ülkemizle yapacakları çok yakın, gerçekçi 
ve yapıcı bir işbirliğinin, bu ülkelerin bütünleşmesine ve dayanışmasına önemli bir katkı geti
receği şeklinde ortak'bir kanaat ve fikir oluşmuştur ve dolayısıyla bu ortak kanaat doğrultu
sunda da, hepimizin işbirliği yapması konusunda, gerçekçi, tutarlı, uygulanabilir, hattta çok 
çabuk uygulamaya sokulabilecek nitelikte protokollerin yapılması üzerinde karara varılmıştır. 
Bu ülkelerden Kırgızistan ile daha önce protokolümüz yoktu, bu protokol yapılmıştır. Özbe
kistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile yapılmış olan eski protokoller de, bugünün koşulları
na ve uygulanabilirlik niteliklerine kavuşturularak yenilenmiştir. Yapılan bu ortak çalışmala
rın ana başlıklarını kısaca özetlemek istiyorum: 

Bu ülkeler, her yıl belli sayıda tıp öğrencisinin Türkiye'ye gelmesini ve burada tıp eğitimi 
görmesini, belli sayıda doktorun Türkiye'ye gelerek muhtelif dallarda ihtisas yapmasını ve ge
ne, ihtisas yapmış belli sayıda hekimin Türkiye'ye gelerek belli alanlarda ihtisasüstü staj gör-
ıhesini istemektedirler; ancak, bütün bunları isterken söyledikleri bir husus var; "Biz, sizden 
tek taraflı yardım istemiyoruz. Siz, bize ne verebiliyorsanız, biz de size karşılığını vermek isti
yoruz. Eğer uygun görürseniz, sizden de bize öğrenciler gelebilir, ihtisas için doktorlar gelebi
lir, hatta belli alanlarda staj yapmak üzere uzmanlar da gelebilir." 

Şimdi, sağlık alanında yapacağımız işbirliğinin temelini oluşturacak olan protokolün bir
kaç önemli noktasını, altını çizerek, sizlere ifade etmek istiyorum: 

Bu ülkeler, bağımsızlıklarına kavuştuktan bu yana, ciddî bir şekilde ilaç sıkıntısı, tıbbî 
araç gereç ve malzeme sıkıntısı yaşamaktadırlar. Eskiden, bütün bu ihtiyaçlarını, Moskova'
dan karşılamakta idiler; ama, şimdi, Moskova, bu ihtiyaçlarını onlara vermemekte ve eskiden 
20 ruble olan bir ilaç, bugün Moskova'dan ısrarla talep edildiğinde 10 misli para istendiği, bu 
ülkelerin Sağlık Bakanları tarafından ifade ediliyor, yani, o zaman 20 ruble olan ilaca, Mosko
va şimdi 200 ruble istiyor. Onların bu problemlerini kesinkes çözme kararında olduklarını gör
düm ve şunu söyledim: Türkiye Cumhuriyeti size her alanda yardımcı olacaktır, destek olacak
tır; insan sağlığı, en başta gelen yardımlaşma ve işbirliği alanıdır ve bunun en başında da, tabiî 
ki, ilaç gelecektir, tıbbî araç gereç ve malzeme gelecektir. Biz, size, yıl içerisinde, defalarca, 
gerekli olan çeşitli ilaçlar, gönderdik; ama, şimdi biz şunu diliyoruz: Eğer siz ilaç ihtiyacınızı 
Türkiye'den karşılamayı kabul ederseniz ve bunun kararını verirseniz, size, ilaçları süratle gön
derir ve bir birbuçuk ay içerisinde sizin ilaç pazarınızda doyumu sağlayabiliriz. İlaç İşveren 
Sendikası Genel Sekreteri de benimle beraber heyete dahil olarak gelmişti; onların özel görüş
melerini de sağladım, ben de bu konuşmalara katıldım -çünkü, karşınızdaki kişiler, oralarda 
özel sektör gelişmediği için, devletin görevlisi olarak, ilaç konusunu konuşuyorlardı- ve sonuç
ta şu noktaya -bu konuda protokol de yapılmıştır- geldik: Kırgızistan, Türkmenistan ve Azer
baycan, ilaçlarını, bundan böyle Türkiye'den satın alacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
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Bakanlığınca Türkiye'de, Türk firmaları tarafından üretilen ilaçlara verilmiş olan ruhsatlar, 
aynen bu ülkelerde de geçerli olacaktır; ancak, bürokratik prosedürü ikmal etmek için 15 gün
lük bir süre istediler ve öyle sanıyorum ki, ilaç firmalarımızın bu konuya gösterdikleri sıcak 
ilgi dolayısıyla da en fazla bir birbuçuk ay içerisinde adı geçen bu üç ülke Kırgızistan, Türkme
nistan ve Azerbaycan ilaç sıkıntısından kurtulmuş olacaktır. 

Tıbbî araç gereç ve malzeme konusundaki ihtiyaçlarının da aynı doğrultuda karşılanması 
için, gene protokolümüze, bu malzemeler için de madde konulmuştur. 

Bir diğer önemli nokta da, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla, 
her yıl, Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Azerbaycan Sağlık Bakanlarının ve Sağlık Bakan
lıkları üst düzey yetkililerinin, sağlık alanında çalışan bilim adamlarının ve araştırmacıların 
katılacağı bir kongre yapılacaktır. Birinci kongrenin, 1992 yılı Ekim ayının ilk haftasında İs
tanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kongreyle, tüm bu ülkeler arasında sağlık alanında
ki işbirliğinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Kendileri, Türkiye'nin sağlık hizmet sistemi ko
nusunda yaptığı reformu yakından takip ettiklerini, genel sağlık sigortasına geçmek istedikle
rini ve Türkiye'deki modeli kendileri için örnek aldıklarını belirtmişler ve yılda bir defa yapıla
cak olan bu'kongre ile bu konularda bir bütünleşmenin, bir birleşmenin bir iletişimin sağlana
cağı vurgulanmış ve de bu kongrenin dışında, yılda birkaç defa, komisyonlar halinde yine bir 
araya gelinmesi karar altına alınmış bulunmaktadır. 

Bu seyahatten, ülkemizin Sağlık Bakanı olarak, gerek Hükümetimizi gerek Parlamento
muzu temsilen, bize gösterilen çok sıcak sevginin, saygının, kardeşliğin, yakınlığın ve bu te
melde oluşturulacak olan işbirliğinin ve dayanışmanın, Türk cumhuriyetleri devletlerinin bü
tünleşmesi ve dayanışma içine girmesi açısından önemli bir adım olduğunu ve bunu, gerçek
ten, orada gezi sırasında, gerek duygusal yönden gerek gerçekçi yönden, gerek düşünsel yön
den yaşadığımı ve gördüğümü ifade etmek istiyorum ve bu gezimizin, bu birleşme adına çok 
hayırlı ve olumlu bir adını olduğunu ifade ediyorum. Gezimle ilgili bu bilgileri size aktarmayı 
bir görev saydım. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına bu münasebetle söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Doktor Sayın Halil İbrahim özsoy; bu

yurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Sağlık Bakanının Orta Asya Türk cumhuriyetlerine yaptığı gezi hakkın
da Yüce Meclise bilgi vermesine, Grubum ve şahsım adına teşekkür ediyorum; bu vesileyle de 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. ' 

Biz, Sayın Bakanın izlenimlerini dinlerken, zaman zaman, kendilerine, her cümlenin so
nunda, içimizden, bravo demek geldi; şöyleki: Bir Türk Sağlık Bakanının, yeni oluşmakta olan, 
bağımsızlığını yeni kazanmakta olan Türk cumhuriyetlerine yapmış olduğu gezi, takdire şa
yandır; ancak, Sayın Sağlık Bakanı da gayet iyi bilirler ki, dünyada sağlık sistemleri, çok deği
şik şekillerde tatbik edilmektedir. Herhalde kendileri de, oradaki sağlık sisteminin, Türkiye Cum
huriyetinde öteden beri tatbik edilen sağlık sistemleriyle aynı veya karşı olduğunu tespit 
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etmişlerdir; zira, bu tespit çok önemlidir. Sayın Sağlık Bakanının ifade ettiği gibi, gerek insan 
gerek kaynak gerek ilaç gerek araç gereç ve gerekse eğitim konusunda karşılıklı mübadelede 
bu sistemlerin aynı olması çok önem taşır. Yoksa, sistemleri sizinkine uymayan ülkelerin sağlık 
hizmetlerine ne kadar katkıda bulunursanız bulunun, havada kalacaktır. Tabiî ki, Türkiye'de 
sağlık hizmetleri bir bütündür. Bu bütünlük, gerek temel sağlık hizmetleri yönünden koruyu
cu tababet gerekse hastanelerin yükümlendiği tedavi hizmetleri ve bunlara insan unsuru yetiş
tiren sağlık eğitimi gibi gruplardan oluşmaktadır. 

Sayın Sağlık Bakanının oralarda tespit ettiği ve ihtiyaç olarak ifade etitği, onlara tıp eğiti
mi verilmesi hususu, bizim de takdirle karşıladığımız bir husustur; zira, sanırım sayısı 23 olan 
tıp fakültelerinde, gerek kalite olarak, gerekse yetişme tarzı olarak, Türk çocuklarına verilen 
eğitim, onlara da verilebilir. 

Ayrıca, Sayın Sağlık Bakanının, oradaki doktorların Türkiye'de ihtisas yapmaları veya Türk 
doktorlarının Orta Asya Türk cumhuriyetlerine ihtisasa gönderilmeleri tespitini de takdirle kar
şılıyoruz. Yalnız, Sayın Bakan da bilirler ki, Türkiye'deki asistanlık kadroları çok dardır; TUS'a 
(Tababet Uzmanlık Sınavına) onbeş yirmi bin doktor girmektedir, bunların, ancak 90Q'ü yer
leşmektedir. Sayın Sağlık Bakanının bu konuda da bir çalışması olduğunu öğrendik ve takdirle 
karşılıyoruz; inşallah, fahrî asistanlık müessesesini getirir ve Orta Asya Türk cumhuriyeti dok
torlarına ve sıkıntıda olan bizim doktorlarımıza da bir yer açılmış olur. 

İhtisasüstü çalışmalarından benim anladığım, master ve daha ziyade tıp fakültelerinde öğ
retim görevlisi yetiştirilmesidir; ki, bu da takdire şayandır. 

îlaç, araç gereç ve malzeme sıkıntılarını tespit etmişler; gerek gösterdikleri hüsnükabul ge
rekse oradaki sıkıntıyı yerinde tespit ettikleri için, herhalde, Sayın Bakanım, gönderdikleri yar
dımlara ek olarak bazı vaatlerde de bulunmuşlardır. Biz, Anavatan Grubu olarak, Sayın Ba
kandan şunu rica ediyoruz: Bu gönderdiğiniz tıbbî alet edevatta, bizim yüzümüzü kara çıkara
cak, başımızı yere eğdirecek kalite düşüklüğü olmasın; yardımlarınız sürekli olsun ve kalitesi 
yüksek malzeme gönderin ki, onlar da, ağabeyliklerini yapan Türkiye'den gelen malzemenin, 
diğer standartlara karşı daha iyi olduğunu, bütün dünyaya duyursunlar. 

Ayrıca, Sayın Sağlık Bakanı, Türk cumhuriyetleri sağlık bakanları bilim adamları ve di
ğer yetkililerin katılacağı ve senede en az bir defa olmak üzere, yapılacak bir sağlık kongresin
den bahsettiler ve bu kongrenin bütünleşmeyi de sağlayacağını ifade ettiler. 

Sağlık teşkilatından gelen bir arkadaşımız olarak şunu belirteyim: Zaten, sağlık teşkilatı 
olarak, bir sistem arayışı içindeyiz. Genel sağlık sigortasıyla beraber, hastanelerin özelleştir
mesi veya mahallî idarelere devri konusundaki daha evvelki hükümetlerin çalışmalarını, Sayın 
Bakanım, herhalde ileri götürecektir ve kanunlaştıracaktır. Anavatan Hükümetlerinin buna ömrü 
yetmedi; fakat, çalışmalar devam edecek şekilde hazırlanmıştır; gerek SAĞKUR (Genel Sağlık 
Sigortası), gerekse devlet hastanelerinin özel idarelere, yani mahallî idarelere devri veya özel
leştirilmesi konusundaki çalışmaları, Sayın Bakanın ileriye götüreceğine inanıyoruz. 

Her ne şekilde olursa olsun, bir Sağlık Bakanının sağlık hizmeti vaat etmesini, Türkiye'
nin insan sağlığına değer verdiğini göstermesini, oradaki soydaşlarımıza ve Türk kökenli cum
huriyetlere bir dayanak, bir güç, destek vaat etmesini takdirle karşılıyoruz ve kendilerine teşek
kür ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Refah Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Doktor Ahmet Feyzi tnceöz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET FEYZÎ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Refah Partisi Grubum ve şahsım adına, bana bu konuşma imkânını verdiği için, Sayın 
Başkana ve değerli hazuruna teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Yıldırım Aktuna'nın Türk cumhuriyetlerine yaptığı seyahatin izlenimlerini burada 
kendilerinden dinledik. Bu seyahatte birkaç olumlu adım atılmış. Biz, her zaman, yapılan iyi 
işleri destekleriz; ama, kötülerini de köstekleriz diye daha önceleri belirtmiştik. İlaç alanında
ki bu gelişmelerin ilk anda lehimize bir durummuş gibi gözüküyor olmasına rağmen; yurdu
muzdaki ilaç sanayiinin ne kadar millî olduğunu ve millî ilaç politikamızın doğru olup olmadı
ğını da herhalde tartışmaya açmamız gerekir. Konuyu fazla uzatmadan, bu alanda bir hususa 
değinmek istiyorum. Ben, yıllarımı tıp alanında geçirmem ve ayrıca vakıf ve dernek yönetici
liklerinde de bulunmam hasebiyle vâkıf olduğum bu konuda ilaç sanayimizin hiç de millî poli
tikalarımız çerçevesinde olmadığı kanaatini taşıyorum. 

Özetle belirtmek gerekirse, diğer alanlarımızın birçoğunda olduğu gibi, maalesef, bu ko
nuda da dünya ilaç tröstlerinin sömürüsü altındayız. Bu sömürünün ortadan kalkması için, 
şu andaki organizasyonumuz olan Refah Partisi çatısı altındaki mücadelemiz, yıllardan beri 
sürüyor. Mensubu olduğunuz ve yıllarca birbirlerinin varlıklarından hayatiyet bulan; aslında, 
bizim yıllardır söylediğimiz, yok aslında bunların birbirinden farkı tespitimizin doğruluğunu, 
SHP'den DYP'ye geçmekle gösterdiğiniz için size hassaten teşekkür ediyoruz. Merak etmeyin, 
şu anda yalnız değilsiniz; çünkü, diğer SHP'li arkadaşlarınız da DYP'lileştiler. örnek mi: tşte, 
yıllardan beri, güya işçinin, emekçinin haklarını savunanlar, şimdi bir numaralı holdingci olup, 
32 trilyon liralık vergi affını bu kadar sorunları olan perişan vaziyetteki halkımıza rağmen çı
kardılar. 

Evet, ilaç sanayiinde de taşeronluk bu Hükümete düşüyor. Sayın Bakan, bana, ilaç sana
yimizin aksi durumda olduğunu söylemezler; söyleseler de, şimdiden belirtiyorum, bu konuda 
gerçekleri çarpıtarak aksettireceklerdir. 

Gazetelere yansıyan diğer bir husus da sudun "Cumhuriyetlerin doktoruyuz" diye, ba
sında övünerek poz vermekle, meseleler halledilir sanıyorlar; ama, önce mesulü olduğunuz Tür-, 
kiye'nin hastasına yeterli doktorluk yapabiliyor musunuz diye size sormazlar mı? Evet, Sağlık 
Bakanı olarak altı ayı geçirdiniz; ama, hastalar için hayatî olan sorunlar hâlâ devam ediyor; 
ekonomideki ve politikadaki sorunlarda olduğu gibi, sağlık alanında da yaralar hâlâ kanama
ya devam ediyor. Sağlık meselelerini, seçimlerden beri tutturduğunuz yeşil kartı davul zurna 
eşliğinde göbek atarak dağıtmakla mı çözdüğünüzü sanıyorsunuz? Devlet adamlığı ciddiyetini 
lütfen muhafaza edelim. Zaten, Hükümetinizin ana politikası olan şov harekâtının en iyi uy
gulayıcısı olarak sizleri görüyoruz. Televizyonda, göstermelik hastane baskınları, deontolojiye 
uymayan tavırlarla güya hastaneleri hizaya çekiyor görünmeniz; ama, burnunuzun dibinde olan 
hastanelerdeki yanlışları düzeltmemeniz, milletin gözünden kaçmıyor. Hani, sizin zamanınz-
da, hasta ve cenaze, hastanalerde rehin kalmayacaktı?.. Daha iki gün önce Konya'dan getirilip, 
salı günü hastaneye yatırılan ve cuma günü de ölen hastanın sahiplerinin çektiği sıkıntıya şahit 
olunca geçmişten hiçbir farkın olmadığını gördüm. Sürem azaldığı için bunun teferruatına geç
miyor, şu sözlerimle devam ediyorum: Hani siz, Türk cumhuriyetlerinin de doktoru olduğu
nuzu iddia ediyorsunuz veya zoraki, ben sizin doktorluğunuzu yapacağım diyorsunuz ya; ya
zıktır, o masum insanlara da kıymayın yahut kabuk bağlamış yaralarını da kanatmayın. 
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Diğer bir husus da şudur: Böylesi gezilerde, bakanlar, yanlarına, diğer partilerin milletve-
kiierini de alıyorlardı; rahat şov yapamayacağınız için bundan kaçındınız herhalde. 

Sayın Bakanın bu olumlu gayretlerinin bir kısmını tabiî ki destekliyoruz; fakat, bu gayeye 
matuf hareketlerinin inşallah iyi şekilde neticelenmesini arzu etmemize ve bu uğurda kardeşle
rimize iyi niyetle uzatılan elleri her zaman desteklememize rağmen, unutulan bir iki hususu 
da son olarak arz etmek istiyorum. 

Irak'taki.kardeşlerimiz için daha önce söylenenleri ve "narkozsuz ameliyatlar yapılıyor, 
ilaçsızlıktan çocuklar ölüyor" şeklinde oradan gelen feryatları aksettirmiştim ve "bu konuda 
yardımcı olunacak" denmişti. Hani Azerbaycan'daki, hani Bosna-Hersek'teki kardeşlerimiz 
için gayretleriniz?.. Bunları da bekliyoruz sizlerden. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (RP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 
Gruplar adına başka söz talebi bulunmadığına göre, gündem dışı görüşmelere devam 

ediyoruz. 

2. — Yozgat Milletvekili MahmutOrhon'un, son günlerde yaşanan fiyat artışlarına, KIT ürünle
rine yapılan zamlara ve şirket kurtarma işlemleriyle ilgili olarak basında yer alan haber ve yorumlara 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Doktor Mahmut Orhon'a, fiyat artışları ve hayat 
pahalılığı konusunda gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Orhon. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Bugün sizlere pahalılıkla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Yalnız, bu konu

daki açıklamalarıma geçmeden evvel, ocak ayı içindeki bir konuşmam sırasında, Doğru Yol 
Partisi Grubu sıralarından "kabzımal mısın?" diye bağıranlara ve sonra benim konuşmama 
cevap veren Sayın Orman Bakanının "ıspanağı, biz, buzun altından söküyoruz" şeklindeki 
sözlerine, bu milletin dertlerini ne kadar hafife aldıklarını göstermesi bakımından açıklama 
getirmek istiyor ve vurdumduymazlıklarından ötürü de burada kendilerini tebrik ediyorum... 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Bir daha tekrarlayın bakayım o vurdum
duymazlığı... 

MAHMUT ORHON (Devamla) —Evet, burada Sayın Bakana soruyorum: Anavatan İk
tidarından 3 bin lira Olarak devraldığınız pirinç fiyatı bugün 9 500 liradır, bunu da mı buzun 
altından çıkarıyorsunuz? 28 bin lira olarak devraldığınız yem fiyatı bugün 72 bin liradır; bun
ları da mı buzun altından çıkarıyorsunuz? Ya, tarım satış kooperatiflerinde piyasadan daha 
pahalıya sattığınız gübre için ne buyurulur?!. 

Şimdi bunları burada bırakıp, gazetelerden bazı kupürler okumak istiyorum: "Elektrik 
ücretleri vatandaşı çarpıyor", "Babayı elektrik faturaları yıkacak", "Karpuzun kilosu 8 bin 
lira", "Taze fasulye serada 25 bin lira", "Mutfak yanıyor", Tabiî, o mutfağın yanması, ocak 
ayındaydı. Oysa, bugün, mutfak yangınından ev tutuşmuş, tüm Türkiye tutuşmuş, hatta fakir 
fukara tutuşmuş, yanıyor. Nerede "fakir fukaranın karnı doyacak, sırtı pek olacak" sözleri?.. 
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Devam ediyorum: "Mutfak sebze meyve fiyatları kurbanı", "Manav tezgâhları seyirlik 
oldu", "Bir ev kadını, tüm ev kadınlarını zamlara karşı savaşa çağırıyor, Gülsen Hanini bay
rak açtı", "Fonla birlikte et fiyatları 100 bin lira." 

Et fiyatları konusunda da bir açıklık getirmek istiyorum: Et fiyatlarında etkili olan fon 
uygulamasında iki çeşit değerlendirme yapıldı; canlı hayvan ithalatına fazla fon kondu; ama, 
dışarıdan kesilmiş hayvan, getirilirse, bunun fonu düşük tutuldu. Tabiî, canlı hayvanı, burada 
besmeleyle kesip yiyecek inanan insanlar için getiriyorlardı; onun için fon fazla tutuldu. Kesil
miş hayvanın fonu düşük tutuldu; çünkü, birtakım holdinglere diyet borçları vardı. Türkiye'ye 
eti belli holdingler getiriyor; bu holdinglere diyet borçlarını Ödemek için, kesilmiş hayvan eti
nin fonunu düşük tuttular. 

Gazete başlıklarını okumaya devam ediyorum : "Vatandaş et, yumarta ve tüpgaza boykot 
istiyor", "Sera ürüleri altın gibi." Tabiî, bunların arkasından, kemer sıkma bütçesinin açık
landığı haberleri var. Kemer sıkma bütçesiyle beraber bir ekonomik paket vatandaşın kucağı
na konuyor. Tabiî, İktidar da, çare üretmek yerine, Anavatan İktidarı zamanında şöyle idi, böyle 
idi diye, buraya gelip, hâlâ Anavatan İktidarını suçluyor... Altı aydır İktidardasınız, Hükümet
siniz, bırakın "cek cak" lan da, biraz çare üretin... 

Okumaya devam ediyorum : "Tüketiciye kredi kazığı", "Sabancı, 'Zam yapmaktan baş
ka birşey bilmiyorlar' dedi." Tabiî, Sabancı, bu yüzden kara listeye alındı; bunu herkes biliyor. 
"Sanayici bürokrasi mağduru", "Vergi kaçağının müsebbibi devlet." Tabiî ki devlet olacak; 
çünkü, arkasından bazı haberler daha çıkıyor: "Yolsuzluk mu, aptallık mı?" Bir başlık daha 
okuyorum : "Çağlar: 'Ben de vergi kaçakçısıyım' dedi." Bakanlar Kurulunda vergi kaçakçısı 
bakanlar olduktan sonra, tabiî ki, vergi kaçakçılığının müsebbibi devlet olacaktır. Çağlar'a ve
rilen plaketin de ne kadar geçerli olduğunu, sizlerin takdirlerine havale ediyorum. 

Bununla da kalmıyor... "Yetim hakkı yemeye utanmadın mı?" başlıklı yazıları çok gös
terdik, artık göstermiyorum. "İhalede dalavere" başlıklı yazıyı okuyorum : "Dalavereyi inkâr 
edemediler. SHP'Ii Sanayi Bakanı Tahir Köse, TÜGSAŞ ihalesini iptal edip, genel müdürlüğe, 
arkadaşı İbrahim Kırcı'yı atadı. Kırcı, jet hızıyla ikinci bir ihale açıp, iki gün içinde bağladı. 
Bu arada, devletin milyonları birilerinin cebine gitti." Yolsuzlukların nerelerde yapıldığını gös
termesi bakımından enteresan... 

Okumaya devam ediyorum : "Faiz yarışı, tüccar ve sanayiciyi ürküttü", "Merkez Banka
sı baskı altında", "Kiracılar sokakta mı yatsın?" Artık, evler, dolarla kiraya veriliyor. Beri bu
rada, vakit alır diye, kiraların miktarlarını okumuyorum. "Petrol zammından sonra yeni zam
lar kapıda" deniyor ve arkasından, Hükümet hemen tedbir alıyor: "Hükümet zamları otoma
tiğe bağladı." Yani, o ay içinde gerçekleşen enflasyona göre KİT'lere otomatik olarak zam ya
pacaklar ve böylece, zammı Hükümet yapmış olmayacak, enflasyon oranına göre KİT'ler yap
mış olacak... Vatandaşın feryadına karşı da, "biz, zamları durdururuz" deniyor. 

Bunların arkasından bir haber de şöyle : "TÜSlAD'ın akıl hocası, Çağlar'a bozuk." Ya
ni, kendi içlerinde bozuk bunlar. 

"KİT'leri bedava bile veririm" diyor. Bu da, pahalılığın kaynağı konusunda İnönü'nün 
danışmanından öneri. KİT'leri ister özerkleştirin, ister özelleştirin; ama, bu pahalılığı önleyin. 
"En büyük borç çeken" ve "100 günün faturası devlete 10 trilyon..." Arkasından bunlar yet
miyormuş gibi, tabiî ki, şirket kurtarmalar geliyor. 
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Evvela METAŞ kurtarıldı, arkasından Aydın Tekstil ve SAMKA geliyor. Ben Hükümete 
bir şey söylemek istiyorum : METAŞ'a verdiğiniz 300 milyar lirayı, eğer durdurmuş olduğu
nuz, vincini söküp götürmüş olduğunuz Yozgat ve Kırşehir Şeker Fabrikalarına paylaştırsaydı-
nız, her iki şeker fabrikası da bitmiş olacaktı. 

Bu arada, Kırşehirli arkadaşlarıma, burada çıkıp Anavatan Partisini eleştirmelerinden dolayı 
ayrıca tepki gösteriyorum ve kırılıyorum. Niye kırılıyorum?.. Çünkü, Anavatan Partisinin Kır
şehir'e yapıp, ilerlettiği şeker fabrikası bugün iktidar partileri tarafından, Anavatan'ın hiç mi-
letvekilinin bulunmadığı Kırşehir'de bile durduruldu, 30 milyar lira para verildi. Ama, ME
TAŞ'a 300 milyar lira verildi; yani özel sektöre... Eğer bu şeker fabrikaları yapılsaydı 350 şer 
kişiden olmak üzere sadece 700 işçi devletin fabrikalarında çalışacak, bir o kadar tarım işçisi 
bundan istifade edecek, nakliyecisi istifade edecek ve besici istifade edecekti. Tabiî, özel sektö
re, holdinglere diyet borcunun karşılığını bu Hükümetin ödemesi lazımdı, ödüyor da ve Sayın 
SHP'li arkadaşlarımız da buna destek veriyorlar. Şirket kurtarmalar başladı. Böyle giderse, 
delik çok büyüyecek. 

Ömer öztürkmen'in "Baba'cığımcılık" yazısından da bir bölümü sizlere okumak istiyo
rum : "Hele ithalat rejimine getirdiği gümrük fonlarıyla, güçlükle başardığımız serbest piyasa 
ekonomisini delerek, birkaç vurguncuyu memnun etmesi başarıların başarısı bir zaferdir. 

Ocak ayı enflasyonu yüzde 11, vergi tahsil nispeti ise evlere şenlik. 
Şimdi, buna rağmen bir politikacının Baba'cığımcılıkla işi idare etmesi gerçekten de bek

lenmedik bir başarıdır." 
Arkasından bir yazı: "Devlet destekli vurgun." * 
Doların fiyatının niçin yükseldiğinin sebebi: "Devlet Bankalarının doları Uzan Ailesine 

aktarıldı." Tabiî ki, Anavatan İktidarından 4 900, hadi 5 000 liraya aldığınız doları, yıl sonuna 
kadar 6 335 lira yapacağız derken, her işte yanıldığınız gibi, bunda da yanıldınız; şu anda 6 
610 lira. Hatta, Anavatan İktidarının biriktirdiği dövizleri de piyasaya aktarmanıza rağmen, 
doların değerini düşüremediniz. Cuma günü düştü, pazartesi günü doların fiyatı tekrar 6 610 
liraya yükseldi. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, toparlamanızı rica ediyorum. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
isterseniz, enflasyona da kısaca bir göz atalım : Aylık enflasyon ocak aynıda yüzde 11, 

şubat ayında 5.2, mart ayında 4.3, Yıllık enflasyon oranları ocak ayına göre yüzde 78.5, şubat 
ayında yüzde 77.8, mart ayında da tekrar yüzde 78.7. Tabiî, bunu dolar üzerinden hesap eder
seniz, doların üç aylık artışı yüzde 30 olduğuna göre; yüzde 120. 

"İşadamları Demirel'i kızdırdı" başlıklı bir yazıyı da kısaca okumak istiyorum: "Türki
ye Odalar Birliğinin Başkanlar Toplantısında bir işadamının 'yedi kere geldin, sekiz kere git
tin, niye halledemedin' diye laf atmasına sinirlenen Demirel, 'bu salonda ve bu salonun dışın
da, 1992 Nisanında bozukluk sizin eserinizdir diyen birisi varsa, meydan okuyorum, gelin 
söyleyin' dedi." İşte meydan okuduğunuz enflasyonun faturası... ^ • ' 

Vatandaş soruyor : "Baba, pazardan haberin var mı?" Olamaz; çünkü, babanın pazarla 
ilişkisi yok. Sayın Demirel, Başbakan olduktan sonra duvarın öbür tarafına geçti, öbür tara
fıyla meşgul, bu tarafından haberi yok. 
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Konuşmamı, bir diğer gazete kupürünü okuyarak tamamlıyorum : "Eğlen baba, hakkın-
dır. Terör bitti, insanlar öldürülmüyor, enflasyon tepetakla düşüyor, memlekette her şey güllük 
gülistanlık. Vatandaş, ucuzluk ve tokluktan patlayacak hale geldi, paraları koyacak yer bula
mıyor. Ay sonunda bile cebimiz para dolu. Millet neşe içinde, her gece keyif sürüyor. Eh, senin 
de eğlenmek hakkındır." 

Takdirlerinize arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Maliye Bakanı Sayın Sü

mer Oral'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. , 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, hayat pahalılığı üzerinde yaptığı 
gündem dışı konuşmaya cevap vermek için huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Kıymetli arkadaşımız ekonomik bakımdan fevkalade önemli olan enflasyon ve hayat pa
halılığı üzerinde söz almıştı; ama, baktık ki, hayat pahalılığı ve enflasyon üzerinde durmaktan 
çok, gazete kupürlerinde, kendisine göre enteresan bulduğu pasajları Yüce Meclisin huzuruna 
getirdiler; ama, enflasyonla ilgili olarak ekonominin verilerine uyan herhangi bir bilimsel açık
lama yapmadılar. 

Konuşmalarında o kadar değişik konulara değindiler ki, gündem dışı konuşmanın konu
su ile takdim edilen hususlar arasında en ufak bir ilgi yoktu. Tabiî, herkesin kendi üslubu yine 
kendisine uygun olacak; ona bir şey demiyorum; ama, enflasyon ciddî bir olay olduğu için, 
Meclis zabıtlarına geçmesi açısından, ben de birtakım açıklamalarda bulunma ihtiyacını his
settim. 

Şüphesiz ki, enflasyon ve hayat pahalılığından bugün büyük şikâyet vardır; bu doğrudur 
ve bizim de bu konuda şikâyet ettiğimiz açıktır. Bu şikâyetlerde büyük ölçüde haklılık da var
dır; ancak, unutulmaması gereken önemli nokta, hayat pahalılığının böyle birden bire ortaya 
çıkmamasıdır; isteseniz de çıkaramazsınız. 

Enflasyon, genelde bir sonuçtur. Aynen bir hastanın ateşi gibi, uygulanan birtakım eko
nomik ve malî politikaların sonunda ortaya çıkar; kendiliğinden meydana gelen münferit bir 
olay değildir. Eğer problemlere doğru teşhis koymaz ve politikaları da doğru uygulamazsanız, 
ekonominin dengeleri bozulursa, karar mekanizmasının işleyişi de bozulur, neticede ekono
mik bir olay olan enflasyon kendisini gösterir. 

Ayrıca enflasyon, bir bakıma içten işleyen sinsi bir mekanizmadır. Bugün yapılan yanlışın 
sonucuyla hemen yarın karşılaşılmaz, bu, belli bir süre sonra gecikmeli olarak kendini hissetti
rir. Üst üste yapılan yanlış uygulamalar ise, hadiseyi birikimli olarak ortaya çıkarır. 

Türkiye'de bugün, enflasyonun ve hayat pahalılığının bu seviyelere çıkmasının nedeni ne
dir onun üzerinde düşünmek ve bakmak lazımdır ve bunu izah ederken de, gayet tabiî, rakam
lara dayanacaksınız. 

1982 yılında enflasyon, toptan eşya fiyatlarına göre yüzde 27 idi. 1983 yılında işbaşına 
gelen hükümetin politikası, enflasyonu düşürmekti; açık olarak bunu ifade etmişlerdi. Enflasyon, 

— 368 — 



T.B.M.M. B:69 28 .4 .1992 0 : 1 

1983 yılında yüzde 30.4, 1984 yılında yüzde 50.4 oldu. 1990 yılında ise yüzde 69.6'ya ulaştı. 
Sadece 1992 yılı ocak ayının enflasyon rakamını ele alarak bu işin faturasını bugünkü Hükü
mete ve yönetime maletmek mümkün değildir ve ilmen de doğru değildir. 

Ayrıca, ocak ayındaki bu sıçramanın neden kaynaklandığını vatandaş gayet açık ve net 
bir şekilde bilmektedir. Seçim var diye, alınması gereken tedbirlerin zamanında alınmamasının 
bir sonucu olarak ocak ayı enflasyonu yükselmiştir. 1992 yılına girerken kamu kesiminin fi
nansman açığı yüze 14.4'tür. Böyle bir ortamda sekiz dokuz yıl süren kronikleşmiş bir enflas
yon ortamında, enflasyon üç beş ay içinde nasıl aşağıya çekilebilir? Üzerinde durulması gere
ken konu, 1992 yılına neden böyle bir enflasyon oranıyla girilmiş olmasıdır. Oradan görülen 
yanlış uygulamaların üzerinde durulması gerekirken, dört beş aylık Hükümeti, üç aylık enflas
yon rakamlarının müsebbibi olarak değerlendirmek yanlıştır. 

1992 yılının şubat ayındaki enflasyon oranı 5.2, mart ayında ise 4.3 olmuştur. Mart ayın
da görülen 4.3 rakamı, 1991 yılının mart ayında 4.9 idi, 1990 yılı mart ayında da bu rakam 
4.2 düzeyinde bulunuyordu. Dolayısıyla -ocak ayını bir tarafa bıraktığınızda- şubat ve mart 
ayında, geçen yıllara oranla bir artış görülmüyor; bilakis, ocak ayındaki yüzde 11 rakamı, şu
bat ayında 5.2, mart ayında da 4.3 olmuştur. "İşi hallettik, düzeltiyoruz" demek değildir me
sele; ama, bir tespit yapıyoruz. Bu rakamlar, geçen senenin aynı dönemlerinde bunun çok al
tında değildi. 

Hepimiz yaşadık, bilirsiniz, yıllarca söylendi duruldu: "Efendim, enflasyon azalıyor, bu
günkü rakama bakmayın, giriş hızına bakın, çıkış hızına bakın" diyerek birçok değerlendir
meler yapıldı; ama 1983 yılındaki 30.4 oranındaki enflasyon yüzde 70'lere ulaştı. Enflasyonda 
mühim olan, kalıcı tedbirleri alabilmektir ve enflasyonist tazyikleri azaltabilmektir. Bu da, be
lirli ve istikrarlı bazı politikalarla mümkündür. Biz her zaman, enflasyonun bu memleketin 
kaderi olmadığını söyledik ve memleketimizin kaderi de olmamalıdır. Bunu düzeltecek tedbir
leri almakla meşgulüz. Her şeyden evvel, bu enflasyonist politikanın etkisi yavaş yavaş azalsın 
diye, 1992 bütçesinde birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirler yavaş yavaş sonuçlarını da verecek
tir. Gelin, bu politikaları tartışma konusu yapalım; bir tek maddenin fiyatını alarak veya bir 
ayın enflasyon rakamını alarak "olmadı, olmuyor" demekle meseleyi çözemeyiz. 

Şimdi sizlere vereceğim rakamlar devletin rakamları ve Merkez Bankasından alınan kısa 
vadeli avansı gösterir. Seçimlerden önce, 1991 yılında, ağustos ile ekim ayları arasında kısa va
deli avans yüzde 102 oranında artırılıyor. Ağustos ayı sonunda 4.4 trilyon olan kısa vadeli avans, 
ekim 1991'de 9 trilyona çıkarsa, elbette 1992'nin başında enflasyon yüksek olacaktır. Biz işba
şına geldikten sonra, devletin ödenmeyen dünya kadar borcunu ödedik. 1991 yılının fiyat artış
larında bizim Hükümetimizin yanlış bir politikası yoktur. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Siz de 10 trilyon çektiniz Merkez Bankasından. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sevgili arkadaşım, bu
raya gazete kupürlerini toparlayıp geleceğinize, şunlara bakıp da anlatsaydınız, bir tartışma 
zemini olurdu. Şimdi oturduğunuz yerden birtakım şeyler söylüyorsunuz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Çektiğiniz para 10 trilyonun üzerindedir; açın bakın ver
diğiniz rakamlara. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyelim... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Hükümet olarak doğ
ru kararlar almaktayız ve bu enflasyonun da belini bükeceğiz. Türk milleti de bunu istemekte
dir, alınan kararlar da bu istikamettedir; ama, bir miktar sabırlı olun. Siz, 8 yılda önleyemedi
ğiniz enflasyonu, bize "3 ayda önleyin" demeyi, hangi mantıkla izah ediyorsunuz? Yavaş ya
vaş bunların hepsini çözeceğiz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Bakanın kendi ifadesidir, benim değil. Bunları tekzip 
de etmediniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Kıymetli arkadaşımız, 
gene gazete kupürlerine dayanarak, bazı bakanların vergi kaçakçısı olduğu tarzında ifadede 
bulundu. Bunlar, fevkalade yanlış beyanlardır. Eğer, bu konuda gerçekten elinizde bir delil varsa, 
bu delili ortaya sürersiniz. Yoksa, birtakım aslı esası olmayan veya birtakım sohbetlerden mül
hem bazı iddialarda bulunmak, hem bu Meclisin havasına hem bu kürsünün ciddiyetine yakış
maz. Eğer bir şey biliyorsanız, merciler vardır, söylersiniz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Bakanın kendi, ifadesidir, Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 
Hükümetimiz, enflasyonu önlemekte, ama, kalıcı olarak önlemekte kararlıdır. Bunun teşhisi 
doğru yapılmıştır, tedbirleri de alınmaktadır, günbegün neticesini de göreceksiniz. Millet, bu 
konuda büyük bir inanca sahiptir, inanç ile birlikte, güveni de vardır. Biz, bu güvene ve inanca 
da layık olmaya çalışıyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. —istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, devlet millet kaynaşmasının temini için hemen lıer 
konunun gözden geçirilerek toplumda yeni millî mutabakatlar sağlanması gerektiğine ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, "Devlet, millet kaynaşması
nın temini" konusunda, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Mezarcı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Mezarcı. (RP sıralarından alkışlar) • 
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin içe 

ve dışa doğru siyasî, sosyal, kültürel, etnik pek çok problemi var. Ancak, bu konularda millî 
bir konsensüs hiçbir zaman sağlanamadı, Millî mutabakatlar tesis edilemedi. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, aradan yetmiş yıl geçmiş olmasına rağmen, 
kamuoyumuz ve siyasî çevrelerimiz, geçmişe dönük tarışmalardan maalesef hâlâ kurtulamadılar. 

Son aylarda, özellikle kamuoyu, daha da sertleşiyor; sunî olarak setleştiriliyor veya seh
ven ortaya atılan bazı hususlar, geçmişe dönük tartışmaların daha da hararetlenmesine, şid
detlenmesine, alevlenmesine vesile oluyor. 

Basit bir misal vermek istiyorum : Hükümet ile ilgili güvenoylaması esnasında, Sayın Baş
bakan, bu kürsüden "Kısasa kısas devri geçmiştir" dedi. Bu söz, burada sıradan bir söz gibi 
gelebilir; ama, topluma kulak vermek lazım, böyle bir sözün toplumda nasıl yansıdığını, nasıl 
makes bulduğunu, nasıl değerlendirildiğini bilmek lazım. 

Zaman zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde verdiğim konfrenslarda, konuşmalarda; bu 
sual, doğrudan bana sorulmuştur; "Sayın Demİrel bununla ne demek istedi?" denmiştir. 
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Halkımız hassastır; dini konusunda hassastır, inancı konusunda hassastır; toplumumuz 
örfü, âdetleri, gelenekleri, kendine has değer yargıları konusunda hassastır. 

önce şunu demek istiyorum : "Demokrasi, laiklik, insan hakları, hukuk devleti, şeffaf
lık, devlet-millet kaynaşması" gibi sözler, kubbede birer hoş seda olarak kalmaya mahkûm
dur; kendi halkımızla ilgili realiteleri ve gerçekleri görmemezlikten geldiğimiz sürece. 

Demokrasi ve laikliğin Fransa'da tatbiki farklı olabilir, ingiltere'de farklı olabilir, Ameri
ka'da farklı olabilir; tabiî, Türkiye mevzubahis olunca, Sayın Başbakanın ve herkesin ifadesiy
le, yüzde 99.9'u Müslüman olan bir halkın yaşadığı ülkede bu mesele mevzubahis olduğunda, 
olaya farklı olarak yaklaşmak ve en azından bazı gerçekleri artık kabul etmek gerekir. Yani, 
Türkiye'de, bütün siyasî partiler tarafından, bütün siyasî çevreler tarafından, resmî ideoloji ta
rafından kabul edilmesi gereken bir gerçek var; o gerçek de, halkının yüzde 99'unun Müslü
man olduğu gerçeğidir. 

Geçen akşam televizyonda bir açıkoturum yapılıyor, bu açık oturumda "Demokrasi, la
iklik ve İslam; bunlar birbiriyle uyumlu mudur? Hem demokrat hem Müslüman olunur mu? 
Hem laik hem Müslüman olunur mu?" gibi bir sual; ne hikmetse, alelacele kamuoyuna, 60 
milyonun huzuruna getiriliyor. Tabiî, Sayın Demirel'in daha önceden yaptığı bir konuşma var, 
"olunur" diyor. Olunur, olunmaz, bu ayrı bir konu; ama, ne Sayın Demirel'in ne de başkaları
nın "olur" demesiyle olmaz. Siyasetçilerin "olur" demesiyle olmaz. 

Olur mu, olmaz mı?.. Eğer burada İslam açısından mesele ele alınıyorsa, o zaman Kur'-
an'a bakmak lazım. Eğer bu soru Fransa'da sorulmuşsa, İncil'e bakmak lazım, bu soru İsrail'
de sorulmuşsa, Tevrat'a bakmak lazım. 

Sizi samimiyetle temin etmek istiyorum ki, ben yıllarca taşrada, Anadolu'nun her yerin
de, camide, halkın içinde görev yapmış bir insanım; halkımız rencide oluyor ve hâlâ bu eski 
üsluptan ve bunda ısrar edilmesinden, eğer memleketimiz için, milletimiz için bir şeyler umu
luyorsa, bu mümkün değildir. ı 

Bakınız, bir başka husus da şudur : Defalarca, çeşitli vesilelerle Meclis kürsüsünde, tele
vizyon ekranında, basında dile getiriliyor. Bu da, şu yemin meselesi. "Efendim, laikliğe yemin 
ettiniz. Yemininizi bozmayın" deniliyor. Şimdi, ben bu konuya girmek istemiyorum; ama, bü
tün milletvekilleri burada Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına yemin etmediler mi? 
Şimdi soruyorum; Sayın Demirel, devletçi mi, serbestçi mi? 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Ne alakası var?.. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Alakası var tabiî. Atatürk ilke ve inkılaplarından bir 
tanesi de, hâlâ devletçilik değil mi? Milliyetçi mi, mozaikçi mi? Hangisi?.. Öyleyse, Türkiye'de 
bazı şeyleri yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Devletçiliği gözden geçirip, Anayasaya rağ
men serbestçiliğe geçiyorsunuz, yemin metnine rağmen. Milliyetçilikten vazgeçip, mozaikçi ola
biliyorsunuz... Eğer bu olabiliyorsa, o zaman, laiklikten vazgeçip geçmemek konusu da bura
da tartışılabilir... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Baklayı çıkardın ağzından. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — ...Konuşulabilir ve konuşulmalıdır da. 
Bakınız, "Yemin" deniliyor. Amerika'da İncil'e yemin ediliyor, Yunanistan'da İncil'e ye

min ediliyor. Yemin kutsal bir kavram. İslam Dinine göre, bir metnin yemin sayılabilmesi için, bir 
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kere, içinde "vallahi, billahi" kelimelerinin geçmesi gerekir, tslama göre bu böyledir. Eğer bu 
iki kelime geçmiyorsa, o söz, tslama göre, zaten yemin sayılmaz. Demokrasiye göre başka; ama, 
İslama göre ise, böyle... İnanmıyorsanız, Diyanete sorun, ilahiyat fakültelerine sorun. Şunu 
söylemek istiyorum; bir tartışma başlatmak istemiyorum. Eğer, devlet-millet kaynaşması sağ-
layacaksak, bu ülkede yaşayan insanların yüzde 99'unun Müslüman olduğu gerçeğini kabul 
etmek durumundayız ve bu konuda, devlet, çeşitli konularda olduğu gibi, siyasî partiler, çeşitli 
konularda olduğu gibi, bu konulardaki bakış açılarını, usullerini, üsluplarını da değiştirmek 
durumundadırlar. 

Şunu samimiyetle söylemek istiyorum ki, artık, buna milletimizin ihtiyacı var. Geçmişe 
dönük kısır tartışmalardan toplumumuzun kurtulması gerekiyor. Behice Boran'a devlet töreni 
yapılabilen bir ülkede, devlet, Nazım Hikmet'in ayağına gitmiştir noktasına gelinen bir ülke
de, Deniz Gezmiş'in aklanmaya çalışıldığı bir ülkede, elbette inanan insanlarla ilgili geçmişe 
dönük iddiaların da ortaya konulması ve bunların samimi bir şekilde -tahrik etmemek, terzil 
etmemek, küçük düşürmemek kaydıyla- ele alınması ve yeniden gözden geçirilmesi gerek
mektedir. 

Bu vesileyle ben şunu özellikle belirterek sözlerime son vermek istiyorum: Gerçekten de, 
Türkiye'de, hemen her şeyi yeni baştan gözden geçirmek; geçmişe dönük inat ve ısrarlarda de
vam etmek yerine, millî mutabakatlar sağlayabileceğimiz bir üslup kullanmak fevkalade önem
lidir. Şimdi televizyonda "hem laik hem Müslüman olur mu?" gibi bir tartışma açılıyor, ama 
konuşmacıların hiçbiri İslamı bilmiyor. Bu millet, İslamı Sayın Coşkun Kırca'nın anladığı gibi 
anlamaya mecbur mudur? (RP sıralarından, "Değil" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Mezarcı, tamamlamanızı rica ediyorum. 

HASAN MEZARCI (Devamla) Bitiyorum efendim. 

tslam, Sayın Coşkun Kırca'nın istediği gibi değildir; Müslümanlar nasıl anlıyorsa, tslam 
öyledir. Şunu da söylemek istiyorum: İslamiyet, çok şahlar, padişahlar, krallar görmüştür, çok 
harpler, darplar atlatmıştır; dimdik ayaktadır, ayakta olmaya devam edecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mezarcı. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Atatürk olmasaydı bugün ne yapacaktınız? 

BAŞKAN — Efendim, çeşitli vesilelerle resmen ve hususen ifade edilmiştir ki, bu aziz va
tanda Türk Milletinin kahir ekseriyeti Müslümandır... (RP sıralarından alkışlar) Ama, Türki
ye Cumhuriyeti Devleti de laik, sosyal bir hukuk devletidir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Konuyu böylece noktalıyoruz. 

Hükümet adına gündem dışı konuşmaya cevap talebi bulunmamaktadır. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Anayasa açık. 

4. — KaJıramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendüler'in, Hükümetin bazı uygulamalarına ilişkin gün
dem dışt konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak Üzere, Kahramanmaraş Milletvekili 
Sayın ökkeş Şendiller'i, bazı Hükümet uygulamaları konusunda konuşmak için kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Şendiller. 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri; sözlerime başlamadan, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Biraz önce Anavatan Partisi adına gündem dışı konuşan arkadaşımızı da dinledik. Önce
likle şunu söylemek istiyorum; birbirinizle bu şekilde kapışmayın. Biriniz yeni geldiniz, biriniz 
yeni gittiniz. Müsaade edin de, uygulamalarınızla ilgili konuşmaları biz yapalım. (MÇP sırala
rından alkışlar) 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; şu dönemde Türkiye'nin bir konsensüse ihtiyacı 
olduğuna biz de inanıyoruz. Millet-devlet kaynaşması yolunda, bilhassa devletin ve milletin 
bölünmezliğini tehlikeye sokan anarşi ve bölücülük konusunda milletimiz birlik olmuştur. An
cak, Hükümetimizin iki kanadının da, gerek SHP, gerek DYP'nin tenkit ettikleri partizanlık, 
kadrolar kıyımı baştan beri söylenen şeylerdi. Biz, özellikle şunu ifade etmek istiyoruz: Eğer 
Hükümetimiz icraat yapacaksa, icradaki atamalarına saygı duyarız; yalnız, bunun bir ölçüsü 
olması lazım. Hırsızlık yapan, devlet ve milleti soyan, memleketimizin aleyhinde faaliyet ya
panlar varsa bunların mutlaka görevden alınması gerekir; ancak, son zamanlardaki uygulama
larda görülüyor ki, özellikle memur kıyımı başlamıştır ve gerekçesiz başlamıştır. Bu şekilde 
devam ederse, milletimizin ve halkımızın Hükümet ve devlet uygulamalarına olan güveni sarsı
lacak ve kamuoyu, desteğini sizden çekecektir. Çünkü, dün siz tenkit ediyordunuz; bilhassa 
arpalıklar konusunda tenkitleriniz var; ancak, görüyoruz ki, uygulamalarınızla siz, arpalıkla
rın değil, ambarların başına adamlarınızı getiriyorsunuz. 

Şimdilik, devlet kademeleri veya bakanlıklarla ilgili tek tek konuşma yapmayacağım; an
cak, bakanlıklardaki uygulamaları ileriki günlerde, Allah nasip ederse, teker teker gündeme 
getirmeye çalışacağız. Yalnız, şunu da ifade etmek istiyorum ki; Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası 
var, buraya uygun olması bakımından anlatmak istiyorum. Nasrettin Hoca kuzusunu kaybet
miş, ararken de türkü söyleyerek arıyormuş. "Hoca, böyle kuzu aranır mı?" diye sormuşlar, 
demiş ki, "Bu dağın arkasında bir ümidim var, eğer orada kuzu yoksa, siz feryadı figanı o 
zaman görün." 

Açık ve net konuşuyoruz; bu şekildeki uygulamalar devam ederse; memurlar tedirgin edil
miş, sürgünler başlamış, şanti yelerdeki işçiye kadar inilmişse, Hükümete ortak partilerin il ve 
ilçe başkanları toplanıp noter tastikli tayin ve atamalar yaptırmaya kalkarlarsa ve il ve ilçe teş
kilatlarınız ortaklaşa düğün salonlarında toplantı yaparak, en tabandaki memura kadar -
konsensüs yapıp- harcamaya kalkarsa, milletin güveni kalmayacaktır. 

Size bir misal olarak, tarım kredide ki bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. 
Tarım kredi bölge müdürlüklerinde, üniversite ve lise mezunu olmak ve de bir kısmı beş 

seneden beri olmak üzere, geçici olarak çalışan 500'ün üzerinde insan vardır. Bunlar, üniversi
te ve lise mezunu, büyük bir çoğunluğu evli barklı, çoluk çocuk sahibi insanlardır ve memleke
timizin en ücra köşelerinde de stajyer memur olarak görev yapıyorlardı. Bugüne kadar bunla
rın imtihanları yapılamadı. 26 Nisan günü imtihanları yapılacaktı, çağrılar yapıldı ve imtihan 
hazırlıkları tamamlandı. Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla, DYP'den bir üst düzey yetkili "bun
lar ANAP döneminde alındılar" diye imtihanlarını iptal ettirmiştir. 

Şimdi soruyorum : Bu çocuklar, bu gençler, bu kardeşlerimiz, eğer Anavatan döneminde 
alındılarsa, Anavatan gitti, şimdi DYP geldi. Peki, bunlar oradan atacak mısınız? Yani, ANAP 
döneminde girmek veya bir başka partinin döneminde girmek suç mu? Devlette sürekliliği ne 
yapıyorsunuz? Demokrasi anlayışı bu mu, şeffaflaşma bu mu? Bunları hoş karşılamıyoruz. 
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Biz, üç milletvekili arkadaş Tarım ve Köyişleri Bakanımızı bu konuyla ilgili bir haftadan 
beri arıyoruz, ulaşamadık. (RP sıralarından "Urfa'da, Urfa'da" sesleri) Hayır, Urfa'ya gitme
den önce de aradık. Eğer milletvekillerinin bir Bakana ulaşması için -siz söyleyin- gazetelere 
ilan vermek gerekiyorsa, onu da verelim; ama, bu konuda Sayın Hükümetten özellikle rica 
ediyoruz, 500'ün üzerindeki bu arkadaşlarımızın akibetleri ne olacak?.. Bunların hakkında bilgi 
istiyoruz. 

Yine gündeme getirmek istediğim bir diğer konu; ayrıcalık yapılmaya sizin döneminizde 
de devam ediliyor. Şu bakımdan devam ediliyor: Anavatan Partisi döneminde olağanüstü hal 
bölgesindeki illerimize 40 bin memur, 50 bin işçi olmak üzere, 90 bin kadro verildi. Yeni açık
lamalara göre, bu Hükümet döneminde bu kadrolar her vilayete biner kişi verilmek üzere uy
gulamaya konuldu. Şimdi, bu ayrıcalığı hiçin yapıyorsunuz? 

İBRAHİM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Seçim var, seçim... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Hayır efendim. Olağanüstü hal bölgesi dışındaki vi

layetleri cezalandırıyor musunuz? İşsizliğin had safhaya vardığı, kapınıza -hepiniz de milletve
kilisiniz ve bölgeniz var- insanların dolduğu bu dönemde, Tunceli'ye veriliyorsa, Edirne'ye de 
verilsin. Biz oraya niçin veriliyor demiyoruz. Güzel bir uygulamadır; ama olağanüstü hal böl
gesinin dışında olduğu için, devlet Yozgat'ı, Maraş'ı, Tokat'ı, Rize'yi, Erzincan'ı, Hatay'ı, Ada-
na'yı, cezalandırıyor mu? Bu konuda eşit muamele istiyoruz. Olağanüstü hal bölgesine kadro 
veriliyorsa, olağanüstü hal bölgesinin dışına da verilsin. Çünkü, işsizlik, perişanlık had safha
ya varmıştır, yoksulluk had safhaya varmıştır. 

Değerli arkadaşlar, şekerpancarı çiftçisi daha pancarının parasının bir kısmını alamadı. 
Bu konuda da çalışmalar yaptık. Sayın Bakanın ifadesi vardı, yüzde 80'ini bayrama kadar öde- -
yece.klerdi. Çiftçilerin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Ödendi, ödendi... 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Devamla) — Ödenmedi. 
Ancak şu yapılabilirdi: Hiç olmazsa bütün çiftçilere birer miktar para ödenmesi gerekirdi. 

Bir kısmı ödendi; ama, bir kısmı daha kuruş almadı. Şu anda bölgelerimizin bir kısmında şe-
kerpancarının çapasına başlanmıştır, çiftçi, meseleyi nasıl çözecektir? Bu bakımdan, uygula
malara özellikle dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Atamalarda, tayinlerde memurlar rahatsızdır. Vatanını seven, milliyetçi, mukaddesatçı, dev
letten ve milletten yana olan memurlar rahatsızdır. Devlette süreklilik vardır. Bunlara mutlaka 
dikkat edilmesi gerekir. 

Bu konuyu, sıkıntısını Çektiğimiz için, memurlarımız ve bürokratlarımız sıkıntı çektiği için 
huzurunuza getiriyorum. 

Bunu belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Orta Asya Türk Cumlmriyetlerine gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne 

kadar, Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü 'nün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/399) 
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BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 Nisan 5 Mayıs 1992 tarihleri arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidecek olan 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çüler'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlıur-
başkanlığı tezkeresi (3/400) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (IBRD) Grubu Olağan Geçici ve Kalkın
ma Komiteleri, Uluslararası Kalkınma Kuruluşunun (IDA) Onuncu Kaynak Artırımı ve Küre
sel Çevre Fonu (GEF) Toplantılarına katılmak üzere, 22 Nisan 1992 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Tunus'a gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlı
ğına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/401) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Tunus Turizm Karma Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısına katılmak üzere, 26 
Nisan 1992 tarihinde Tunus'a gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne ka
dar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cwn-
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/402) -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 Nisan 1992 tarihinde Orta Asya Cumhuriyetlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit 
Çaglar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşt'mn vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi (3/403) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 Nisan 1992 tarihinde Orta Asya Türk cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. ' 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar, Çevre 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceylıun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/404) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşilatı (OECD) Çevre Politikası Komitesi Toplantısına katıl
mak üzere, 27 Nisan 1992 tarihinde, Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı B. Doğancan Akyü
rek'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Oztaylan'ın, Anayasa ve Millî Savunma Komisyonları 
üyeliklerinden (ekildiğine ilişkin önergesi (4/29) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergesi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Anayasa ve Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Cemal Öztaylan 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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8. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, (6/89) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/30) 

BAŞKAN —Bir sözlü sorunun geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

33 üncü sırada bulunan (6/89) sayılı sözlü soru önergemi bugün geri alıyorum. 
Arz ederim. 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

9.— istanbul Milletvekili Tunca Tbskay'ın, 24.2.1984 Tarilı ve 2981 Sayılı imar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini geri 
aldığına ilişkin önergesi (2/177) (4/28) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulana
cak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı tmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi"mi (2/177), Danıştay 6 ncı Dai
resinin aldığı karar muvacehesinde geri çektiğimi bildirir, gereğini tensiplerinize arz ederim. 

21.4.1992 
Tunca Toskay 

istanbul 

BAŞKAN — Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda bulunan kanun tek
lifi geri verilmiştir. 

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

1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek Cumlmriyelinde ve 
Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Bosna-Hersek Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki Olaylar Hak
kında Görüşme 

500 yıl önce Türk-tslam kültürü ile tanışan Müslüman Boşnak kardeşlerimiz bugün tarih
lerinde karşılaştıkları en büyük tehlikelerden biriyle karşı karşıyadırlar. Bağımsızlığını ilan eden 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Büyük Sırbistan hayaliyle şoven milliyetçilik yapan Federal Yu
goslavya ordusu destekli Sırp militanların tehdidi altındadır. Federal ordu destekli şoven Sırp
lar, Bağımsız Bosna-Hersek Cumhuriyetinin önemli bir bölümünü işgal etmiş veya işgal etmek 
üzeredir. 
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Şoven Sırp militanlarının yapmaya çalıştığı şey; Bosna-Hersek Cumhuriyetini parçalamak, 
Sırbistan'ı Büyük Sırbistan haline getirmektir. 

Sırbistan toprakları içinde kalan Sancak Bölgesindeki 350 bin kardeşimiz tam bir abluka 
altında olup, bütün erkekleri seferberlik bahanesiyle askere çağrılmıştır. 

I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Müslüman katliamı, bugün çok 
daha büyük boyutta tekrarlanmak üzeredir. Sırp militanlar bir yeri yakıp yıktıklarında çevre
sinde çok büyük bir korku yayılmakta ve büyük bir göç dalgası başlamaktadır. Evler talan 
edilmekte, minarelerde Sırp bayrakları dalgalanmakta, minare hoparlörlerinden Türk-tslâm 
karşıtı Şoven Sırp şarkıları çalınmaktadır. 

Halen, 1 000'in üzerinde Müslüman-Boşnak kardeşimiz katledilmiş bulunmaktadır. Vi-
şegrad, Mostar, Zvornik, Bijelina, Foça, Banyaluka ve Başkent Saraybosna katliamın en bü
yük, yoğun olduğu bölgelerdir. 

Bosna-Hersek ve Sancak'taki müslüman Boşnak kardeşlerimize yardım elini uzatmak mev-
buriyetindeyiz. Tüm dünya medyası, basını ve televizyonuyla Bosna-Hersek'teki katliamı dün
yaya duyurmaktadır. 

Türkiye devreye girerek Sırbistan'ın sebep olduğu bu katliamı ve yayılmacı politikayı dur
durmalıdır. 

Bosna-Hersek Cumhuriyetinde ve Sancak Bölegesinde olan olayları durdurmak için, alın
ması gereken tedbirleri ve kararları tespit için; Anayasamızın 98 inci İçtüzüğümüzün 99 ve 100 
üncü maddeleri gereğince Yüce Meclisimizde genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gürol Soylu 
istanbul 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yaşar Er yılmaz 
Ağrı 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Halil ibrahim Özsoy 
Afyon 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Mehmet Gedik 
Bursa 
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Fahrettin Kurt Ali Kemal Başaran 
Trabzon Trabzon 

Şerif Bedirhanoğlu Esat Canan 
Van Hakkari 

Hüseyin Özalp Mahmut Orhon 
Samsun Yozgat 

Eyüp Cenap Gülpınar Halit Dumankaya 
Şanlıurfa istanbul 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

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

me, sırasında yapılacaktır. 

2. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının sanayileşme politikamızın temel lıedcjk-
rini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

BAŞKAN — Bir adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletimizin zenginleşmesi, insanımızın mesken, sağlık, eğitim, ulaştırma ve diğer ihtiyaç

larının medenî ölçülerde karşılanabilmesi, ihracatın gelişmesi, dış borç baskısından kurtulma
mız ve sınaî mamullerde ve savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlılıktan kurtulmamız ülkemiz 
sanayiinin yeterli seviyede gelişmesine bağlı olduğuna göre, sanayileşme politikamızın hedef, 
plan ve programlar yönünden araştırılması, uygulama vasıtaları ve neticelerin değerlendiril
mesi ve ülkemizin süratle kalkınmasını sağlayacak yeni sanayileşme politikalarını tespit etmek 
üzere, Anayasamızın 98 inci maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

. Ülkemizin geliri, milletimizin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Evlerimizin, 
şehir ve kasabalarımızın, okullarımızın, hastanelerimizin ve yollarımızın durumu, iç göçler, 
şehirlerimizin çevresinde giderek genişleyen gecekondu bölgeleri ve genel olarak, işsizlik ve işi 
olanların gelirlerinin yetersizliği ülkemizin uzun süredir halledilemeyen temel meselelerini teş
kil etmektedir. İnsanımız ise, medenî imkânlardan yeterince faydalanacağı bir hayatı arz et
mektedir. 

En son 1990 istatistiklerine göre, ülkemizde fert başına millî gelir 1964 dolardır. Bu değer 
sanayileşmiş ülkelerde ise; Almanya'da 23 980 dolar, Japonya'da 23 983 dolardır: Yıllık ihraca
tımız 13 milyar dolar mertebesinde seyrederken, bu değer Almanya'da 391 milyar dolar, Ja
ponya için 280 milyar dolardır. Bütün bunlara çare olarak sanayileşmenin hızlandırılması ge
rekirken, tam tersine sabit sermaye yatırımları içinde imalat sanayii payının azaldığını görmek
teyiz. Bu pay son on yılda yüzde 30'dan yüzde 13,5'e düşmüştür. 

Sanayimizin ülke ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet şartlarında ayakta du
rabilecek şekilde gelişmesi için aşağıdaki hususların incelenmesinde zaruret vardır. 
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1. Teşvik politikaları. 
Uygulanan teşvik politikaları ve araçları sık sık değiştirilmekte ve neticede istikrarsızlığa 

ve güvensizliğe sebep olmaktadır.^ ' 
2. Finansman darboğazı. 
Teşvikli sanayi yatırımlarında finansman maliyeti çok yüksek, yüzde 60 mertebesindedir. 

Bu yatırımı engellemektedir. 
3. İthalatın istikrarsızlığı. 
İthalatta uygulanan vergi ve fonlarda programsız ye ani değişiklik olması, sanayi yatırım-

larınıve üretimi caydırmaktadır. 
4. ihracatta caydırıcı uygulamalar. 
İhracatta uygulanan vergi iadesi ve destekleme ve fiyat istikrar fonlarının sektörel geliş

meler dikkate alınmadan değiştirilmesi veya kaldırılması, bunların yerine imalat safhasında 
teşviki esas alan, girdi maliyetlerini düşüren uygulamaların getirilmemesi, döviz kurlarında re-
el kur yerine sunî kurların uygulanması, ihracatta istikrarsızlığa sebep olmakta ve ihracata dö
nük yatırım ve üretim teşebbüslerini caydırmaktadır. 

5. KİT'lerin verimli hale getirilmesi. 
Kıt kaynakların tasarrufu ile ülke kalkınması için kurulan KİT'ler, üretim, teknoloji ge

liştirme ve yeni yatırımlar için fon biriktirme kuruluşları olması gerekirken, kötü yönetimle 
memleketimiz iktisadî hayatı için çekilmez yük haline getirilmiştir. 

6. Yatırım konuları ve kapasiteler. 
Yatırım ve üretim hedefleri seçilirken, bölgemizde yeni gelişmeler dikkate alınmalı, Türki

ye ile ekonomik entegrasyona gitme potansiyeli olan Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta 
Asya bölgelerinin ihtiyaçları ve imkânları değerlendirilmeli, Türkiye, İran ve Pakistan arasın
daki ekonomik işbirliğini yeni katılmalarla genişletme imkânları araştırılmalıdır. 

7. Yaygın sanayileşme, bölgelere yayma. 
Sanayiin Marmara ve Ege, Akdeniz sahil şeridinde ve özellikle birkaç büyük şehir civarın

da yoğunlaşması memleketin diğer bölgelerinin fakir ve işsiz kalmasını hızlandırmakta ve göç
lere sebep olmaktadır. 

8. İleri teknolojiye geçiş, 
Başta tekstil sektörü olmak üzere, imalat sanayiinde makine parkları ömrünü doldurmuş 

ve eski teknolojidir. Bu sebeple kalite ve maliyet yönünden rekabet şansı giderek kaybolmakta
dır. Bu tenknolojik açığın kapatılması için, imalat sanayiinde makine parklarının yenilemesini 
teşvik edici politikalar geliştirilmelidir. 

9. Makine imalat sanayiinin geliştirilmesi. 
Memleketimizde yatırımlar ithal makinelerle yapılmakta uluduğundan imalat sanayiinde 

makine parkı yenilemesi, yine milyarlarca dolarlık makine ithalini gerektirecektir. 

10. Savunma sanayii. 
Savunma sanayiinin geliştirilmesi, öncelikle vatanımızın savunma emniyeti için gerekli

dir. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra ABD'nin ve bugün Almanya'nın uyguladığı ambar
go, irjret alınacak olaylardır. Başkalarından alınacak silahlarla girilecek bir savaş, başlangıçta 
kaybedilmeye mahkûmdur. 
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11. Enflasyon vergisi. 
Enflasyon sebebiyle sınaî işletmelerin dönen varlıkları değer artışına maruz kaldığından, 

yıl sonu bilançolarında bu değer artışı gerçek kazançmış gibi vergilendirilmektedir. Enflasyo
na karşı sabit kıymetleri amortismanda kısmen koruyan yeniden değerlendirmeye benzer bir 
sistem, dönen varlıklar için de gerekli olmaktadır. 

Netice olarak, ülkemizin kalkınmasında, işsizliğin önlenmesinde, çalışanların gelirinin ar
tırılmasında ve ülke güvenliğini sağlayacak savunma araçlarının millî kaynaklardan karşılan
masında kalıcı çözümler sanayileşmeyle mümkün olacağına göre, sanayileşme politikamızın 
temel hedeflerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesi için Anayasanın 98 inci maddesi ve 
Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılması faydalı olacaktır. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Musa Demirci 
Sivas 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Lütfü Doğan 
Gümüşhane 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Derin 
Kütahya 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Salın ivapusuz 
Kayseri 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

İ. Melih Gökçek 
Ankara 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

10. — Türkiye Büyük Millcl Meclisinde, Türkiye - Fransa Parlamcntolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/405) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup, ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. / 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinde Fransa ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. . 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka

nunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Fransa Parlamentola-
rarası Dosluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11, — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye -Portekiz Parlamentolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/406) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinde Portekiz ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Portekiz Parlamen
tolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Türkmenistan Parlanientolararası Dostluk Gru
bu kurıdmasma ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/407) 

\ '. '.. 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinde Türkmenistan ile bir Dostluk Grubu kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Türkmenistan Parla
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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13. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-ingiltere Parlamentolararası Dostluk Grubu ku
rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/408) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde İngiltere ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-tngiltere Parlamen
tolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. -— Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/409) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Makedonya ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Makedonya Parla
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/410) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Romanya ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Romanya Parlamen
tolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. -

16. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Bulgaristan Parlamenlolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/411) 

BAŞKAN—Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararıyla, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde Bulgaristan ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Bulgaristan Parla-
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17. —- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumlturiyeti Parlamenlola
rarası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/412) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinde KKTC ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türk-Kıbns Türk Parlamen-
tolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

, Başkanı 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Macaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu 

kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/413) 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinde Macaristan ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Macaristan Parla
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- . . ' ' . ' Başkanı 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/414) 

. BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMMBaşkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı ile, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Kırgızistan ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Kırgızistan Parlamen
tolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Başbakan Süleyman Demirci'in Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türk
menistan ve Azerbaycan'a yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/415) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 27 Nisan - 4 Mayıs 1992 tarihleri ara
sında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a yapaca
ğım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Oktay Öztürk 
Erzurum 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 

Bedrettin Dalan 
İstanbul 

İ. Safa Giray 
İstanbul 

Abdülkerim Doğru 
Kars 

Mahmut Öztürk 
Aksaray 

Hasan Çakır 
Antalya 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Halit Dumankaya 
. İstanbul 

H. Hüsamettin Özkan 
İstanbul 
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A. Münif tslamoğlu Seyfi Şahin 
Kastamonu Kayseri 

I. Hakkı Amasyalı Muzaffer Arıkan 
Kocaeli Mardin 

Abdüllatif Şener Hüseyin Erdal 
Sivas Yozgat 

Alparslan Türkeş 
Yozgat 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi ve ekli listeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — 64, 63 ve 72 sıra say ıh kanun tasarılarının gündemdeki yeri, sırası, görüşülme gün. ve 
süreleri ile 294. J 992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. ' ' • ' . . ' 
Yılmaz Hocaoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili . RP Grubu Başkanvekili 

Öneri : 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 26 

ncı sırasında yer alan 64 Sıra Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Ban
kalar Kurulunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 2 nci 
sırasına, 25 inci sırasında yer alan 63 Sıra Sayılı istanbul Kentinde yapılacak Olimpiyat Oyun
ları Kanunu Tasarısının 3-üncü sırasına; 27.4.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 72 Sıra 
Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler kısmının 4 üncü 
sırasına alınması ve bu üç tasarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılması, Genel Kurulun 29.4.1992 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşül
memesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu Önerisini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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VI.— SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (10/5 ve 10/8) Esas Numarak Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

(10/5 ye 10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubunca Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

1. — (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — (9/1 ve 9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarına üye seçimi
ni yapacağız. 

30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 sayılı Kanunda imzaları bulunan bakanlar 
ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç hak
larında, Genel Kurulun 18.2.1992 tarihli 37 nci Birleşiminde açılması kabul edilen (9/1) esas 
numaralı Meclis Soruşturmasını yürütecek 15 kişilik komisyonun üyelerini, Anayasanın 100 
üncü maddesine göre, siyasî parti gruplarının güçleri oranında verecekleri üye sayısının üç katı 
olarak gösterdikleri adaylar arasından ad çekmek suretiyle tespit edeceğiz. 

Soruşturma Komisyonunda Doğru Yol Partisi 7, Anavatan Partisi 4, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti 3, Refah Partisi 1 üyelikle temsil edilecektir. Ancak, Anavatan Partisi Grubu Soruşturma 
Komisyonuna üye vermeyeceğini bir yazıyla Başkanlığımıza bildirmiştir. Bu nedenle, seçim, 
Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi Gruplarınca gösterilen adaylar. 
arasından yapılacaktır. 

Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi Gruplarının kendilerine düşen 
üyelik için üç katı gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adayları okutuyorum : 
Doğru Yol Partisi : 

Ali Rıza Gönül , Arslan Adnan Türkoğlu 
Aydın Çorum 

Sami Sözat Turgut Tekin 
Balıkesir Adana 

Şükrü Erdem Ahmet Sayın 
Bursa Burdur 

Rıza Akçalı Abdurrezzak Yavuz 
Manisa Şanlıurfa 

Mustafa Kaçmaz Ali Uzun 
Van Zonguldak 

Latif Sakıcı İrfettin Akar 
Muğla Muğla 

Hasan Kılıç Ali Karataş 
Ordu Antalya 

Cafer Sadık Keseroğlu Nazmi Çiloğlu 
Sinop Bolu 
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Mehmet Köstepen 
tzmir 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca gösterilen adayları okutuyorum 
İbrahim Özdiş 

Adana 
Mehmet Dönen 

Hatay 
M. Erdal Koyuncu 

Siirt 
Bahattin Alagöz 

Gaziantep 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Timurçin Savaş 
Adana 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Kemal Tabak 
Adıyaman 

Haydar Oymak 
Amasya 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubunca gösterilen adayları okutuyorum : 
Cevat Ayhan Zeki Ergezen 

Sakarya Bitlis 
İ. Melih Gökçek 

Ankara 
BAŞKAN — Grupların gösterdikleri adayların adları üç ayrı torbaya konulmuştur. Ad

çekmeye, önce, Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adaylardan başlıyorum : 
Ahmet Sayın 

Burdur 
Nazmi Çiloğlu 

Bolu 
Rıza Akçalı 

Manisa 

Hasan Kılıç 
Ordu 

îrfettin Akar 
Muğla 

Şükrü Erdem 
Bursa 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adaylar arasından 7 sayın üyenin adlarını böylece 
belirlemiş bulunuyoruz. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca gösterilen adayların isimlerini torbadan 
çekiyoruz: 

M. Erdal Koyuncu İbrahim Özdiş 
Siirt Adana 

Timurçin Savaş 
Adana 

Böylece, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca gösterilen 3 sayın adayın da ismini tespit 
etmiş bulunuyoruz. 
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Refah Partisi Grubunca gösterilen adaylar arasından bir sayın üyenin adını çekiyoruz : 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Bu Meclis Soruşturması Komissyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini 
yapacağı yer, gün, saat ayrıca bildirilecektir. 

2. — (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İmar Bankasına ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili mad
delerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve A. Mesut Yılmaz, Devlet eski 
bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci hak
larında Genel Kurulun 4.3.1992 tarihli 44 üncü Birleşiminde açılması kabul edilen (9/3) esas 
numaralı Meclis Soruşturmasını yürütecek 15 kişilik Komisyonun üyelerini Anayasanın 100 
üncü maddesine göre, siyasî parti gruplarının güçleri oranında verecekleri üye sayısının üç katı 
olarak gösterdikleri adaylar arasından ad çekmek suretiyle tespit edeceğiz. 

Soruşturma Komisyonunda Doğru Yol Partisi 7, Anavatan Partisi 4, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti 3, Refah Partisi 1 üyelikle temsil edilecektir. Anavatan Partisi Grubu bu Komsiyona aday 
bildirmemiştir; bu nedenle, seçim, Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi 
Gruplarınca gösterilen adaylar arasından yapılacaktır. 

Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi Gruplarının, kendilerine 
düşen üyelik için üç katı gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum : 

Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adaylar : 
Orhan Şendağ 

Adana 
Etem Kelekçi 

Afyon 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Asım Kaleli 

İçel 
Nevzat Çobanoğlu 

izmir 
İsmail Hakkı Amasyalı 

Kocaeli 
Refaiddin Şahin 

Ordu 
Bestami Teke 

Hatay 

Ali Yalçın öğütcan 
Adana 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Hüseyin Balyalı . 
Balıkesir 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Erkut Şenbaş 
İzmir 

Sabri Güner 
Kars 

Hasan Afşar 
Konya 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Hayri Doğan 
Antalya 

Veli Andaç Durak 
Adana 
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BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca gösterilen adayları okutuyorum : 
Muhammet Kaymak 

Adana 
Bahattin Alagöz 

Gaziantep 
Atilla Hun 

Kars 
Ali İbrahim Tutu 

Erzincan 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Nihat Matkap 
Hatay 

Muzaffer Arıkan 
Mardin 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ural Köklü 
Uşak 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubunca gösterilen adayları okutuyorum : 
Salih Kapusuz Ahmet Remzi Hatip 

Kayseri Konya 
Bahattin Elçi 

Bayburt ^ 
BAŞKAN — Grupların gösterdikleri adayların adları üç ayrı torbaya konulmuştur. Ad 

çekmeye önce Doğru Yol Partisi Grubu adaylarından başlıyorum, 
Erkut Şenbaş 

tzmir 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Bestami Teke 
Hatay 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Nevzat Çobanoğlu 
tzmir 

Böylece, Doğru Yol Partisi Grubunca aday gösterilen 7 sayın üyeyi belirlemiş bulunuyoruz. 
Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca gösterilen adayları belirtiyoruz. 

Atilla Hun Mehmet Kerimoğlu 
Kars Ankara 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca gösterilen adaylar arasından üç sayın üyenin te
spitini tamamlamış bulunuyoruz. 

Refah Partisi Grubunca gösterilen sayın adayın adını çekiyoruz : 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Sayın milletvekilleri, böylece, Meclis Soruşturması Komisyonu üyelerinin seçimi tamam

lanmıştır. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapa

cağı yer, gün, saat ayrıca bildirilecektir. 
. MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yerimden bir arzda bulunabilir miyini? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. ~ 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi, iki komisyo
na da, Anavatan Partisi üye vermedi. Üye vermeyişimizin nedenlerini Meclis Başkanlığına ya
zılı olarak arz ettik; ama, bugüne kadar Meclis Başkanlığından Grubumuza bu konuda bizi 
aydınlatıcı bir cevap gelmedi. Tekrar zabıtlara geçmesi için ve ileride usulî bir hataya düşme
meniz için arz ediyorum : 1960 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında bu konuda bir iştirak 
olmadığı gibi, şu anda Anayasamızda ve Meclis İçtüzüğünde de bu komisyonların nasıl teşek
kül edeceğine dair gruplarca takip edilecek prosedür konusunda da bir açıklık yok. 

Bu bakımdan, bir usulî yanlışlık yapıldığı kanaatini, Grup olarak hâlâ taşıyoruz. Zabıtla
ra geçmesi bakımından arz ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. ' 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmiştir. Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Şırnak Milletvekili Orlıan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralı
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru önergesi sahibi Sayın Doğan?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından Sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Ahmet Derin?.. Yok. 
Soruyu cevplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işletmelerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı 'ntn cevabı (6/34) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru Sahibi Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
13.1,1992 

Saygılarımla. Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 
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9.1.1992 tarihli Sabah Gazetesinde "Kapatın KİT'leri, alın dolarları" başlığı adı altında 
üç KÎT kuruluşu kapatılıyor diye bir haber yayımlandı. Bu haberde Dünya Bankası uzmanları, 
ekonomik tedbir olarak Karadeniz Bakır İşletmelerinin de kapatılmasını önermektedir. Bu ku
ruluşun en büyük fabrikası Artvin-Murgul'da bulunmaktadır. Bu nedenle; 

1. Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğünü kapatacak mısınız? 
2. Revize çalışmaları tamamlanan Artvin-Murgul izabesini çalıştırmayı düşünüyor 

musunuz? 
3. 5 yıldır emeklilik ve diğer nedenlerle boşalan kadrolara hiç işçi alınmadı, tşçi açığı bu

lunan bu fabrikaya işçi almayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin 
Faralyalı. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; Artvin Milletvekilimiz Sayın Süleyman Hatinoğlu Beyefendi
nin suallerini sırayla cevaplamak istiyorum. 

Efendim, birinci soru şudur: "Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğünü kapata
cak mısınız?" Kesin cevap, hayır; ama, bu vesileyle çok kısa ve -Sayın Başkan, müsaadenizle-
okuyarak, süreyi iyi kullanmak açısından, bazı bilgiler aktarmak istiyorum. 

Efendim, bildiğiniz gibi, halen Etibank Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş olarak faa
liyet göstermekte olan bu bakır işletmelerimiz normal faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket, 
satılık ürün olarak bakır konsantresi, pirit konsantresi, bilister bakır ve sülfrikasit üretmekte
dir. Şirket, üretim faaliyetlerini, sahip olduğu üç işletmesi kanalıyla gerçekleştirmektedir. Bu 
işletmelerden birisi, Murgul Bakır tşletmesidir; Artvin'in Murgul İlçesinde bulunmaktadır. Bir 
diğeri Kutlular Bakır İşletmesi olup Trabzon'un Sürmene İlçesindedir. Bir diğer işletme de, bil
diğiniz gibi, Samsun Bakır tşletmesidir. 

Şirket, 1991 yılında, kurulduğu 1968 yılından bu yıla kadar, yapmış olduğu yıllık üretim
lerin üzerinde bir gerçekleme sağlamıştır. Arzu ederseniz rakamları verebilirim; ama, gerek gör
müyorum; çünkü, bunu sadece şirketin faaliyetlerinin oldukça iyi seyretmekte olduğu bakı
mından vurgulamak istedim. 

* ikinci sorunuz olan "Revize çalışmaları tamamlanan Artvin-Murgul izabesini çalıştırma
yı düşünüyor musunuz?" sorusunu, müsaadenizle şu izahatı vererek cevaplamak istiyorum : 
Bu işletmede bakır üretimi 1951 yılından beri yapılmaktadır. Bakır üretimi maksadıyla kurulu 
bulunan reverber fırını dediğimiz fırın, 1930'lu yılların teknolojisiyle kurulmuştur. Dolayısıy
la, yıllık üretim kapasitesi 8 bin ton bilister bakır civarındadır. Ulaşım imkânsızlıkları nede
niyle, bir vadi içerisinde bulunması dolayısıyla, aslında irrasyonel Jbir işletmedir. Bu dezavan
tajından dolayı da, çıkan kükürt dioksit gazlan, çevrede büyük çapta tahribata yol açmakta
dır ve maalesef, bu çevre kirlenmesini önlemek mümkün olamamıştır. 

Yeni bir asit fabrikası kurulması, 1986 yılında devreye girmesi planlanmıştır; fakat, bu proses 
gereği, baca gazları yanında pirit konsantresi de kavrularak elde edilecek gazların müştereken 
işlenerek asite çevrilmesi hedeflenmiştir; yani, aynı zamanda çevreyi kurtarmak açısından bu 
teknolojinin getirilmesi hedeflenmiştir. Maalesef bunda da başarılı olunamamıştır, 
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Murgul'daki izabe ve asit tesislerinin üretimi revizyon maksadıyla, 1989 yılı sonunda dur
durulmuştur ve mevcut imkânlarla gerekli bakım ve onarımları yapma gayretlerimiz devam 
etmektedir; ancak, asit tesisinde prosesten kaynaklanan uyumsuzluklar nedeniyle, tesisler ça-
lıştırılsa bile, çevre kirliliğinin önlenmesi, maalesef, mümkün olamayacaktır. Bu, teknik bir 
konudur ve bunlar, teknik arkadaşlarımızın verdiği bilgilerdir. 

Netice olarak, bu izabeyi çalıştırmak, hiçbir yönüyle ekonomik olamamaktadır. 

Üçüncü soru : "Beş yıldır, emeklilik ve diğer nedenlerle boşalan kadrolara işçi alınmadı, 
işçi açığı bulunmaktadır; bu fabrikaya işçi almayı düşünüyor musunuz?" 

Biraz evvel izahını yaptığım gibi, çalışmayan bir tesise, takdir edersiniz ki, bu aşamada 
yeni işçi almayı da. düşünmüyoruz. 

ilginiz için teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Süleyman Hatinoğlu?.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Bakana çok teşekkür ederim; cevap kâfidir. 

BAŞKAN — Böylece soru cevaplandırılmış bulunmaktadır. . 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi içindeki Sultanlıisar ve 
Bozdoğan Sıdama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Akın 
Gönen'in cevabı (6/46) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Altınkaya?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve îskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Soru : 
ANAP döneminde ihalesi yapılan ve fiilen inşaatları başlamış olan Aşağı Büyük Mende

res Projesi kapsamındaki Sultanlıisar Sulaması ve Bozdoğan Akçay Sulaması projelen için te
mel atma töreni tertiplemeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Akın 
Gönen; buyurun efendim . 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Altınkaya'nın sorusunu cevaplandırmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yatırım programında yer alan ve inşaatlarına başlanılan diğer projeler de dahil olmak üzere, 
söz konusu Sultanhisar Sulaması ve Bozdoğan Akçay sulaması projeleri için de tören 
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yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır, önemli olan, hizmetlerin, gerçekleştirilmesi plan
lanmış durumda bulunan projelere ilişkin çalışmaların, bütçe imkânlarına göre, aksatılmadan, 
süresi içerisinde, amaca uygun bitirilmesidir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altınkaya?.. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkayâ'nın, Aydın - Denizli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

6. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nın, Aydın - Stol tipi havaalanının ne zaman hizmete 
açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkayâ'nın, Bayındırlık ve is
kân Bakanından sorusu ve 6 ncı sıradaki, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkayâ'nın Ulaştırma 
Bakanından sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüşülmeyecektir. 

7. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan operasyonda öldürülen ve 
terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İçişleri Bakanından soru
su bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Kazan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine ödemede sıktntt çektiği iddi
alarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

BAŞKAN —: 8 inci sırada, Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Yürürün, izinli olması nedeniyle soru ertelenmiştir. 

9. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve işçile
rin toplu fıalde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

, Sayın Orhon?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nm, Bağ - kur üyesi vatandaşların sağlık sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Aydın Milletvekili Sayın Altınkayâ'nın, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesi 3 üncü fıkrası uyarına ertelenmiştir. 

11. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bosna-Hersek ile Makedon
ya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/60) 
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BBAŞKAN — 11 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yaktn'ın, Dışişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Sorular : 
1. Yugoslavya'nın dağılması ile bağımsızlıklarını ilan eden Bosna-Hersek ile Makedonya 

Cumhuriyetlerini ne zaman tanıyacaksınız? 
2. Beş asra yakın bir zaman beraber yaşadığımız ve kültürel yakınlığımız bulunan Bosna-

Hersek'teki kültürel ve tarihî mirasımızı nasıl koruyacaksınız? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Akın 

Gönen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Af

yon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın sözlü olarak yanıtlanması isteğiyle yöneltmiş olduğu 
soruyu cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Yakın, ülkemizin, Bosna-Hersek ve Makedonya Cumhuriyetlerini ne zaman tanıya
cağını ve Bosna-Hersek'teki kültürel ve tarihî mirasımızın nasıl korunacağını sormaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, Yugoslavya'dan ayrılıp, bağımsızlıklarını ilan etmiş 
bulunan cumhuriyetlerin tamamını tanıyacağını ahiren kamuoyuna duyurmuştu. Bu kararı
mız, 6 Şubat 1992 günü açıklanmış ve böylece Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Make
donya tarafımızdan resmen tanınmıştır. Konuya ilişkin Hükümet açıklamasında da belirtildiği 
gibi, bu dört cumhuriyetle ilişkilerimiz, içinde bulunduğumuz aşamada Belgrad Büyükelçiliği
miz aracılığıyla yürütülecek ve ileriki bir tarihte, her bir cumhuriyetin Başkentinde, bu meyan-
da kültürel ve tarihî yakınlığımız bulunan Bosna-Hersek'in Başkenti Saraybosna'da da büyü
kelçilikler açılacaktır. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gaffar Yakın, söz istiyor musunuz? 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — İstiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin, Makedonya ve Bosna-Hersek'i resmen tanımış olması büyük bir mutluluk. Biz, 
o günler, bu tanınmanın bir an önce gerçekleşmesini istediğimiz için, soru önergesini vermiş
tik; çünkü, Sırpların da dediği gibi, gelecek, orada yaşayan Müslümanlar, Türkler ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletinden umut bekleyen insanlar için karanlık gözüküyordu. Makedonya 
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ve Bosna-Hersek, tarih içerisinde incelendiğinde, Osmanlının nüfuz sahasına giren bölgeler
dir. Osmanlı, Trakya'ya ayakbastıktan sonra, çok kısa bir zaman süreci içerisinde Belgrad'a 
kadar ilerlemiştir. 

1990 sayımında Makedonya'nın nüfusu 4-5 milyon civarındadır. Makedonya'da 300 bin 
Arnavut, 1 milyon 300 bin Makedon, 97 bin de Türk yaşamaktadır. Makedonya'nın Türkiye 
Cumhuriyeti açısından önemi, Yunanistan'la olan ilişkilerimiz açısındandır. Yunanistan, bil
diğiniz gibi, Büyük İskender'in ve eski Yunan Devletinin temsilcisi olduğunu ilan etmekte ve 
Batı medeniyetinin temel taşlarından birisi olan Büyük İskender imparatorluğunu kendileri
nin olarak gsötermektedir. Halbuki, durum ve gerçek'ortaya çıkmış, yalancının mumu yatsıya 
kadar dahi yanmamış ve Büyük İskender'in torunu Makedonyalılar, kendi devletlerini kurma
nın mücadelesini vermektedirler. Yunanistan ise, Makedonya'nın, "Makedonya' ismini dahi 
almasına tahammül edememektedir. 

Yunanistan'la olan ilişkilerimiz açısından Makedonya'nın tanınmış olması ve bu bölgede 
kendi nüfuz sahamızın genişletilmesi faydalıdır; fakat, Bosna-Hersek'te devam eden olaylarda 
Türkiye'nin lakayt kalması düşünülemez. 

Şimdi sizlere, bir gazete kupüründen, bu bölge devlet başkanlarıyla ilgili bazı bölümleri 
okumak istiyorum : "1991 Haziranında Slavonya ve Hırvatistan, bağımsızlıklarını ilan edince, 
bir hafta içerisinde Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ve Makedonya Cumhur
başkanı Kiri Gligorov, Türkiye'ye gelmişler ve Türkiye'den yardım istemişlerdir." 

İslam Dışişleri Konferansına Bosna-Hersek'in Dışişleri Bakanı Haris Siladziç gelerek, "Sla
vonya ve Hırvatistan'ı, Almanya'nın tanıyacağını açıkladı. Bu iki cumhuriyet Katoliktir. Man
zara öyle görülüyor ki, Yugoslavya'nın dağılması kaçınılmazsa, o zaman eski Germen-Habsburg 
alanı doğacaktır. O takdirde, Osmanlı alanı da oluşacak demektir. Slavonlar ve Hırvatlar, Al
manlara koşarsa, biz Müslümanların koşacağımız yer de, elbette eski çekim merkezimiz 
İstanbul'dur" demiştir. 

Bosna-Hersek'in iki numaralı adamı Muhammed Cengiç ise, "Bizi, siz Osmanlılar Müs
lüman yaptınız. Bizden en başta siz sorumlusunuz. Avrupa'da kendimizi ve Müslümanlığımızı 
sonuna kadar koruyacağız. Bizi bırakmayın. Başbakan Süleyman Demirel, dün bana, 'Saray-
bosna'nın, Dubrovnik haline getirilmesine izin vermeyeceğiz' vaadinde bulunmasından çok mem
nun oldum." 

Gün, dün verilen sözlerin tutulma günüdür. Çünkü, Avrupa ve bütün dünya basını, Bosna-
Hersek'te Müslümanların katledilme haberleriyle doludur. Bu katil olaylarına ve katliama, Türk 
Milleti ve dün oraları fetheden Osmanlıların torunları olarak sessiz kalamayız. 

Hepinizi sagyılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkürederim. ... v 

Soru cevplandırılmıştır. 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, 1492yılında ispanya'dan sürgün edilen Yalmdilerin 
Osmanlı devletim kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümıı nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 
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BAŞKAN — 12 nci sırada yer alan Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Dışişleri Bakanın
dan sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesinin son fıkrasmca ertelenmiştir. 

13. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy 'un, Afyon ili Bolvadin ilçesinin il olup olmayaca
ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Akın Gönen'in cevabı (6/64) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Başbakandan 
sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Özsoy?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayı'n Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Saygılarımla 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Soru : 

Afyon İli Bolvadin İlçesi belediye yenileme seçiminde Hükümetinizin bir üyesi, Bolvadin'in 
il yapılacağını seçim propagandası sırasında, Bolvadin meydanında vaat etti. Bolvadin heyeti
nin, sizi ziyareti sırasında bu vaat hatırlatıldığında, siz, müspet bir cevap vermediniz. Bolva-
dinliler adına sormak istiyorum : 

Bolvadin, il olacak mı olmayacak mı? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplamak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Akın Gö
nen'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Af
yon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından verilen sözlü soru önergesini cevapla
mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, mülkî idare teşkilatımızın yapısını ilgilendiren değişiklikler, Anayasanın 
126 ncı maddesi gereğince, coğrafî, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile hizmet gereklerinin 
detaylı olarak bilinmesini gerektirmektedir. Bu kondaki değerlendirme, özellikle taşra teşkila
tımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmayı gerektirmesi dolayısıyla, daha ileriki bir ta
rihte gündeme getirilecektir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Halil İbrahim özsoy; buyurun. 
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HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın . 
Bakana, Sayın Başbakandan öğrenmek istediğim sözlü soru önergeme cevap verdiği için teşek
kür ediyorum. Ancak, bir konuyu açıklamak mecburiyetini hissettiğim için huzurunuzdayım; 
hepinizi saygı ile selamlarım. 

20 Ekim Millet Meclisi yenileme seçimlerine katılmak üzere Bolvadin Belediye Başkanı 
istifa ettiler. Daha sonra da 8 Aralıkta Bolvadin'de belediye başkanlığı seçimi, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından ilan edildi. Seçim dolayısıyla Hükümet kanadından 3 tane Bakan Bolva
din'i teşrif ettiler; Sayın Topçu, Sayın Aktuna ve Sayın Toptan geldiler. Her üçü de, gerek gös
terilen sempatiden ötürü karşılama törenindeki heyecanlı topluma, gerek aldıkları bir direktifi 
yerine getirmek için, Bolvadinlilere Bolvadin meydanında "Bu seçimi kazandığımız takdirde 
sizi il yapacağız" sözünü verdiler. Seçimi DYP kazandı ve belediye başkanı/yerine oturdu. O 
da, bir ahde vefa duygusu ile, Bolvadinlileri 8 otobüse doldurarak, Sayın Başbakanı ziyarete 
getirdi. Sayın bakanların verdikleri sözün tescilini Başbakanlıkta istediler ve görüşme talebin
de bulundular. 

Sayın Başbakan o topluluğa -Sayın Afyon milletvekillerinin de huzurunda- "Türkiye ida
rî taksimatına yeniden başlandığında, Bolvadin mutlaka gözönüne alınacaktır" şeklinde muğ
lak ve ileriye dönük bir cevap vererek, Bolvadinlileri gönderdi. Şimdi herkes soruyor : Bundan 
böyle de il ve ilçe yapılacak yerler, belediye başkanlığı seçimleri veya genel seçimler yapılırken, 
siyasî malzeme olmaya devam mı edecek, yoksa, Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, Anayasanın 
126 ncı maddesinde belirtilen; sosyal, siyasal, ulaştırma, kültür ve diğer durumlar mı göz önü
ne alınacak? 

Bunu açıklıca kavuşturmak için sormuştum; soruya verilen cevaptan da tatmin olmadım. 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özsoy. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
14. — izmir Milletvekili Cengiz Bıdut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mesleğini bırakıp bı

rakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 
BAŞKAN — 14 üncü sırada, İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ulaştırma Bakanından 

sorusu vardır. 
Sayın Bulut?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus, ertelenmiştir. 
15. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon - Şufıut Sağlık Meslek Lisesine öğrenci 

alımında yapılan imtilıana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 
BAŞKAN — 15 inci sıradaki, Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un sorusu, İçtüzü

ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
16. —Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992yılı için açıklanan dolar kuruna ilişkin 

Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 
BAŞKAN — 16 ncı sırada, Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Maliye ve Gümrük 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Pakdemirli?.. Yok. ı -
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus, ertelenmiştir. 
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17. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu iddia edilen gübre 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, îçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Yücelen?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. —içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Yücelen?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, istanbul Büyükşehir Belediyesinde sahte evrakla pa
ra çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ceylan?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. -
Soru, bir defaya mahsus, ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Kahveci?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. —Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organlarında yer alan "zina
nın suç olmaktan çıkarılacağı"na dair haberin doğru olup.olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/74) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Amiklioğlu?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, daha önce de ertelenmiş bulunduğu ve soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, 

düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesi uyarınca ertelenmiştir. 
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23, — Kütahya Milletvekili A/ımet Derin'in, Kütahya ilinde orman alanında Bakanlık Teşkilat
lanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Orman Bakanından 
sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Ahmet Derin?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, daha önce de bir defa ertelenmiş bulunduğundan, düşmüştür. 

24. —Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç 'le'ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/79) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Zeki Ergezen?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1980 öncesi olayların uzantısı olan ve 1983'ten bu yana da milletimizi ciddî boyutlarda 

huzursuz eden, hemen hemen her gün birkaç memleket evladının hayatına mal olan, devleti 
ekonomik yönden sarsan, halkın hükümetlere karşı güvenini yitiren doğu ve güneydoğu olay
larının birçok sebepleri varken, ayrıca Çekiç Güç'ün varlığı ile bölgedeki yabancıların bu olay
lar üzerinde etkili olduğu, bu nedenle; 

Aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını, talepteki maksadımın muhalefet olmadığı, sa
dece hepimizi üzen olayların sebeplerinin bir an evvel giderilmesi ve Hükümete yardımcı olun
ması maksadıylaJSayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ederim. 

Zeki E/gezen 
Bitlis, 

1. 6.1.1992 günü bir gazetede Çekiç Güç'ün bütün mensuplarının köylülere halka ve es
naflara giderek, "Sizi kurtarmaya geldik, isyan edin" dediklerini, ayrıca Çekiç Güç'e yardım 
malzemesi getiren TIR'Iarla bölgeye silah sokulduğu, bu silahların sinsice dağıtıldığı iddiaları 
yoğunluk kazanmaktadır. Bu cümleden olarak, bu Amerikan gücünün 6 aylık süresini iptal 
ederek geri gönderecek misiniz? Yoksa, bölgede kalmaya devam edecek mi? 

2. Olayları yapan örgütlere roketatarlar, bombalar ve diğer silah ve harp malzemeleri, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından verilmediğine göre, hudutlardan, gümrük kapıla
rından sokulan silahları önleyecek devlet gücü yok mu veya göz mü yumuluyor? Bağımsız bir 
millet için bu hususta mazeret kabul edilebilir mi? 

3. Ülkemiz insanını yasa boğan, tedirgin eden sonu gelmeyen bu olayları destekleyen ül
keleri ve onların istihbarat örgütlerini vazgeçirecek devletimizin gücü yok mu? Varsa, gereği 
neden yapılmıyor? 

4. Çekiç Güç'ün dışındaki diğer yabancı üslerin, bazı vakıf, kuruluş ve kiliselerin bu olay
ları desteklediği konusunda ciddî endişelerimizin olduğu, bu nedenle bu üs ve kuruluşların fa
aliyetleri çok ciddî bir şekilde kontrol altına alınmış mı, alınacak mı veya ne düşünülüyor.? 
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5. 3.1.1992 günü Esenboğa Havaalanından uçakla Diyarbakır'a, oradan da Irak'a geçe
ceklerini söyleyen, Avrupa İnsan Haklarının üyesi olduğunu söyleyen biri kadın, 2 kişi uçakla 
Diyarbakır'a hareket ettiler. Bu şahısların çok iyi Türkçe ve Kürtçe bildikleri, ayrıca beraberle
rinde içinde ne olduğu endişe veren 11 sandıkla Türkiye'ye geldikleri, yetkililerce bu sandıkla
ra el konulduğu; ancak, bu kişilerin uçakla Diyarbakır'a devam ettikleri edindiğim bilgiler ara
sındadır. Bu kişiler Diyarbakır'a niçin geldiler? Bunların veya benzeri kişilerin pazara gider 
gibi ülkemize gelmelerini önlemek düşünülmüyor mu? El konulan sandıkalarda neler vardı? 
Bu konuda Hükümet haberdar edilmiş midir? 

6. Diyarbakır Kulp ve Lice olayları, insan Hakları Komisyonu üyelerince nasıl olduğu 
Meclis kürsüsünden anlatıldığı, ayrıca Refah Partili milletvekilleri tarafından 12 kişilik bir he
yetle mahallinde yapılan araştırmalar neticesi, olayların doğru olduğu ve bu konuda basına 
açıklamalarda bulunulduğu; kısacası, olayların doğruluğu bilindiğine göre ve TV'de açık otu
rumda Sayın Erbakan'ın söylediğinden daha vahim olaylar olduğu gün ışığı gibi orta yerde 
iken, Sayın Başbakan'ın muhtemelen yanlış bilgilendirilmesi neticesi "olmaz böyle şey" diye
rek olayı yalanladığı, "Böyle bir olay varsa, bu olaya sebep olan yetkililerin analarından emdi
ği sütü burnundan getiririm, burunlarını sürterim" dediği, 60 milyon insan tarafından görül
dü, duyuldu. 

Bu olaylar doğru olduğuna göre, kimin burnu sürtüldü, kimin anasından emdiği süt bur
nundan getirildi? Sayın Başbakan halkın huzurunu sağlamak, tedirginliği gidermek, devletin 
saygınlığını artırmak için verdiği sözün gereğini yapacak mı? 

7. Bölgede ve ülkemizde cirit adat ajanlara Hükümet ne zamana kadar seyirci kalacak; 
bunların faaliyetlerini önleyici ne gibi tedbirler alındı veya ne gibi tedbirler alınacak? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Zeki Ergezen tarafından sorulan sözlü soruları cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. 

Çekiç Güç'e mensup kişilerin, halkı isyana teşvik edici tutum ve davranışlarda bulunma
ları diye bir durumun tespiti söz konusu değildir. Çekiç Güç'ün bölgedeki mevcudiyeti için 6 
aylık son bir süre tanınmıştı. Olayları yapan örgütler için yapılan silah kaçakçılığı ile ilgili mü
cadele etkin bir biçimde yürütülmektedir ve bu yöndeki çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. 

Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastedici tutum ve davranışlarda 
bulunacak iç ve dış güçlere karşı gerekli etkin tavır her zaman takınılmıştır, takınılmaya devam 
edilecektir. 

3.1.1992 tarihinde Esenboğa Havaalanında, Avrupa İnsan Haklan Komisyonu üyesi ol
duğu söylenen ve isimleri belirtilmeyen biri kadın, iki kişi adına 11 koli eşyaya yetkililerce el 
konulması diye bir durum söz konusu değildir. 

Diyarbakır'ın Kulp ve Lice İlçelerinde 24 Aralık 1991 tarihinde meydana gelen olaylar, 
Türk Devletinin ülkesi ve Milletiyle bölünmüz bütünlüğüne kasteden illegal terörist örgüt 
PKK'nın tahriki, teşviki, masum vatandaşı zorlaması, vatandaşla devleti karşı karşıya getirme 
istikametindeki faaliyetleri sonucu, maalesef ortaya çıkmıştır. Bu olayların öncesinde, olaylar 
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anında ve olayların sonrasında, güvenlik kuvvetleri, tamamıyla kanunlar çerçevesinde hareket 
etmişlerdir. Güvenlik kuvvetlerince, asayişin bozulmaması, kanun hâkimiyetinin ve devlet oto
ritesinin zedelenmemesi, vatandaşların zarar görmemesi için, azamî itina gösterilmiş olup, ko
nu bütün detaylarıyla bağımsız yargı organlarına da intikal ettirilmiştir. Devletimizin, bölgede 
ve ülkemizde milletin bölünmez bütünlüğüne ve huzuru bozmaya yönelik faaliyetlerde bulu
nacak herkesle sonuna kadar etkin mücadele etmeye ve gerekli tedbirleri almaya kararlı oldu
ğunu da bir kere daha arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Zeki Erg ezen?.. 
Buyurun efendim. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımızın açıklamalarına teşekkür ederek, bir
kaç hususu belirtmek istiyorum-. 

Şimdi, bu Çekiç Güç üzerinde günlerdir gazetelerde yazılar çıkar, Hükümet de Çekiç Güç'le 
ilgili olayları hep kamufle eder kanaati hâsıl oldu. Örneğin : Çekiç Güç'ün Cudi Dağı'na ya
kın bir yere malzeme attığında, gerek Sayın Başbakan, gerek Sayın Başbakan Yardımcısı ve 
yetkililer, yanlışlıkla atıldığını, hatta, Millî Savunma Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonun
da, "Efendim, bu uçak Irak'tan geldi, olaylar tespit edilecek, gerçekten böyle bir olay varsa* 
gök kubbeyi başlarına yıkacağız" dediler; fakat, olaylar bir türlü araştırılmadığı ve ortaya da 
çıkarılmadığı gibi, Mecliste de aydınlatılmadı. Bu Çekiç Güç'ün faaliyetleri hakkındaki olay
lar herkes tarafından ciddî olarak bilinmektedir. Bir hafta önce ben Siirt'te iken, yine emniye
tin yetkilileriyle yapmış olduğum görüşmede, gerçekten, Çekiç Güç'ün uçaklarının Dicle Neh
ri kenarında alçaktan uçtuklarını, kalkış, iniş yaptıklarını söylediler. 

Nasıl oluyor da Çekiç Güç'ün uçağı yanlışlıkla malzeme atıyor? O koskoca savaş esnasın
da Amerika'dan uçaklar kalkıyor, Suudi Arabistan'dan kalkıyor, nokta hedefini vurabiliyor 
da, Türkiye'de sulh zamanında uçaklar, Türk topraklarında yanlışlıkla malzeme atıyor? Dola
yısıyla, bana göre, Çekiç Güç'ün faaliyetleri ne hikmeti ilahiyse, kamufle edilmekte, göz ardı 
edilmekte, faaliyetleri,saklanılmaktadır. 

Bakın, bu olaylar devam ederken, İncirlik Hava Üssünde, yine Çekiç Güç'ün bir helikop
terini aramak isteyen bir erimiz veya bir başçavuşumuzun Amerikalı subaylar tarafından yaka-
paça aşağıya indirildiği ve yerde sürüklendiği basında iki gün üstüste yer aldı; bu konuda Hü
kümetin bunu tekzip edecek herhangi bir kararı da çıkmadı. Hatırladığım kadarıyla, Zaman 
Gazetesinde ve Milliyet Gazetesinde bu konu yer aldı. Dolayısıyla, Çekiç Güç gerçekten zararlı 
faaliyetler göstermektedir. Hatta Çekiç Güç'ün uçakları, Irak'ta Türkiye Aleyhine propagan
da yapan örgütlere, "Iraka yardım malzemesi" adı altında silah götürdüğü... 

Diğer bir husus, sahillerimizin ve gümrük kapılarımızın kontrol altında olmadığı -burada 
gazetelerde de var, bunu uzu.n uzadıya göstermeyeyim, isterlerse gösteririz- buralardan silahlar 
geçtiği söylenmektedir. 

Şimdi, eğer Türkiye'deki terör örgütlerinin elinde silahlar olmamış olsa bu insanlar neyle 
savaşacaklar, neyle mücadele edecekler? Sen, hudutlarından, gümrük kapılarından, sahiller
den bu ülkeye girecek silahları önlersen, silahsız insan mücadele edebilir mi? Şırnak'taki, Silo-
pi'deki olaylar iki aydan beri belliydi, devam ediyordu. Güvenlik kuvvetleri oralara girecek 
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silahlan önlemiş olsaydı, tedbir almış olsaydı, bu silahlı mücadele de olmayacaktı. Dolayısıy
la, Türkiye'nin hudutlarının, gümrük kapılarının ve sahillerinin bu konuda vurdumduymaz 
bir anlayışla yönetildiği, ayrıca, hudutları kontrol altına almanın çok pahalı olacağı söyleni
yor. Acaba orada dökülen insan kanından da mı pahalı, memleketin bölünmezliğinden de mi 
pahalı? Ne kadar pahalı olursa olsun, bağımsız bir devlet, bağımsız bir millet, hudutlarına 
hâkim olmalıdır. Bu, şimdiki Hükümetle de alakalı değil. Geçmişten beri devam ediyor, şimdi
ki Hükümeti de bundan sorumlu tutuyoruz! Çünkü, görev devralınmıştır; ama, genellikle geç
mişten gelen bir olaydır. Hükümet, mutlaka, hudutlara, gümrük kapılarına, sahillere hâkim 
olmaya mecburdur; aksi halde, daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. 

İkinci önemli bir konu ajanlar meselesi; bu konuda Hükümetimiz gerçekten ciddî tedbir
ler, almıyor. Hem ülkemizi bölmek isteyen bu ülkelerin insanları bu bölgede ajanlık yapıyor, 
cirit atıyor, propaganda yapıyor, bunu devletin yetkilileri de açıklıyor; fakat, bunları yurt dışı 
edecek herhengi bir ciddî tedbir alınmıyor. Neden çekiniliyor? Yani, benim ülkemi bölmek is
teyen bu devletlerle hem müşterek bir devlet olma çabası içerisinde hareket edilirken bunların 
uzantısı olan ajanların faaliyetlerinin de önleyici tedbirlerin alındığını, bizi tatmin edici en ufak 
bir faaliyetin olduğunu da göremiyoruz. Bundan dolayı da Hükümetin ciddî tedbirler alması
nı arzu ediyoruz. Kendi insanının faaliyetlerini kontrol ettiği kadar, kendi insanlarının icraat
larını kontrol ettiği kadar, yabancıların ülkemizdeki icraatlarını kontrol etme konusunda Hü
kümeti daha ciddî davranmaya davet ediyoruz. Geçmiş hükümetler de bu hatayı yapmıştır, bu
günkü Hükümet de aynı hatanın içindedir. Acaba, Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de, inançlı 
insanların faaliyetlerinin kontrol edildiği kadar yabancıların, ajanların faaliyetleri kontrol edi
liyor mu? Bu konuda duyarlılığımı belirtmek isterim. 

Bir de, gerçekten işin başından beri, ülkemizi bölmek isteyen Avrupa ülkelerinin tutumla
rı orta yerde; fakat, bir türlü aklımız almıyor, gerçekten insanı da düşündürüyor. Benim ülke
mi bölmek isteyen insanlarla tek devlet olmanın, Ortak Pazara girmenin gerçekten bir anlamı 
olmadığı gibi, acaba bundan zevk mi alınıyor? Bu hükümetlere karşı daha ciddî tavır konul
ması gerekmiyor mu? 

Başka bir konu : Yurt dışında bunlar faaliyet gösteriyorlar. Peki, devlet gerçekten güçlü 
bir devletse, büyük bir devletse, bu kadar büyük bir ordusu varsa, dış ülkelerdeki bu faaliyetle
ri caydırıcı ciddî tedbirler neden alınmıyor? Sadece Suriye'ye gidildi, Bekaa Vadisiyle ilgili gö
rüşüldü; işte Suriye'nin de bu örgütlerin arkasında olmadığını Sayın Bakanımız Sabah Gazete
sine açıkladı. Bunun arkasında Suriye'nin olmadığını biz de biliyoruz. Bunun arkasında Fran
sa, Almanya, ingiltere, Amerika var; ama, ne hikmetse, bu ülkelerle çok ciddî dostluğumuz 
var. Bu yabancı ülkelerin insanlarına gösterdiğimiz iltifatı, onlara gösterdiğiniz şefkati, onlara 
gösterdiğiniz yakınlığı, onlara duyduğunuz saygıyı yıllardır bu milletin çocuklarına duymuş 
olsaydınız, gerçekten bugünkü musibetler başımızı gelmezdi. 

Yabancı hayranlığından vaz geçilmesi... Fransa, ingiltere, Almanya, Amerika gibi ülkeler
den korkarak değil, onlara karşı çok ciddî -bu olaylar karşısında- tedbirler alınmalıydı ve kesin 
tavırlar konulmalıydı. Büyük millete, büyük devlete yakışan da budur. Hani "Biz, cihana 
bedeliz" diyoruz... Suriye'deki bir Bekaa Vadisi ile baş edemiyoruz; "Cihana bedeliz" diyo
ruz, dış ülkelerin ülkemiz aleyhindeki propogandalarını önleyecek ciddî tedbirler alamıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, lütfen tamamlayın; sürenizi aştınız. 
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ZEKl ERGEZEN (Devamla) — Ben, bu yabancı vakıflarla ilgili endişelerimi söylüyorum. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da Amerikan üsleriyle ilgili bazı faaliyetleri de söyledim. Mesela 
bir S.O.S. vakfının misyoner Hıristiyan yetiştirdiğini de defalarca gündeme getirdik.* Gerçek
ten, ülkemizde 126'dan fazla vakıf, dernek var. Osmanlı Devleti, de, bu vakıflar, bu dernekler, 
bu şirketler vasıtasıyla yıkıldı. Şu anda ülkemizi yıkmak isteyen dış güçler de bunları kullanı
yorlar. s 

Şimdi, Hükümet, kendi milletinin çocuklarını kurduğu dernekleri, vakıfları denetledikle
ri kadar, benim ülkemi bölmek isteyen bu yabancı dernekleri, vakıfları da lütfen denetlesin 
ve kontrol altına alsın, Çünkü, İstanbul'da -Millyet Gazetesinde günlerce yer aldı- Hıristiyan 
misyoner yetiştiriyorlar. Bu konuda, Hükümetin ciddî bir tedbir aldığını göremiyoruz. Geçen
lerde üzücü bir haber duyduk; Yahudi Vakfının vergiden muaf tutmaları, ayrıca bu milleti üz
müştür. İnşallah, Hükümüt yetkilileri biraz daha* Batıdan çekinmeden, bu milletin onuruna 
ve izzetine yakışır, bu milletin kahramanlığına yakışır tavırla, dış güçlerin ülkemiz üzerinde 
oynadıkları oyunları bozacak tedbirleri alırlar. 

Hükümetin bu konudaki tedbirlerini yeterli görmüyoruz. Çekiç Güç'e mutlaka son ver
melidirler. Ben, Çekiç Güç'e, ihanet gücü diyorum. ANAP'ı yıllarca kınadınız; ANAP'ın prog
ramını aynen uyguluyorsunuz; Bush Amcadan korkarak, petrol boru hattını açmıyorsunuz!.. 
ANAP'a benzemek istemiyorsanız Çekiç Güç'ü gönderin, petrol boru hattını açın. Biz de bile
lim ki, onlardan farklısınız. Uğur Muncu'nun da dediği gibi, birbirinizden farkınız yok, birbi
rinize benziyorsunuz. Nedir bu yani!.. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, tamamlayın... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, tamamlıyorum. 
Şuhu söyleyeyim ki, Batı nesli yetiştirmekle; Batı anlayışıyla, Batı kültürüyle yetiştireceği

niz polisle, istihbarat teşkilatıyla; Batı kültürü ile yetiştireceğiniz subayla, bu olayların, bu ha
diselerin önüne geçmeniz mümkün değildir. Siz, gerçekten, Batıya hayran olmaktan vazgeçip, 
bu milletin çocuklarının kalbine Allah korsusunu yerleştirirseniz, o zaman, sizin, bu kadar gü
venlik tedbiri almanıza da, Türkçülüğe, Kürtçülüğe de gerek kalmaz; milletin çocukları, "Mü
minler kardeştir" anlamıyla yekvücut olurlar ve milletin, bu devletin de bugünkü sıkıntıları 
giderilmiş olur. 

İnşallah, neslimizin imanlı ve inançlı yetiştirilmesini, Islamın ölçüleri içinde, birlik ve be
raberliğini sağlayacak duygunun gelişmesi konusunda Hükümetimiz biraz daha ciddî adım atar 
ve dolayısıyla bizler de kendilerine bu konuda yardımcı oluruz. 

Bu arzuyla've bu duygularla hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergezen. 

, 25. —Artvin Milletvekili Sükyman Hatinoğlu'nun, Artvin DevleCHasatnesindegörevli bir dokto
ra ilişkin Sağlık Bakanından söslü soru önergesi (6/80) 

26. —Artvin Milletvekili Süyelman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

27. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözül soru önergesi (6/82) 

28. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'un, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi kurulup ku
rulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından süzlü soru vnergesi (6/83) 
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29. — Artvin Milletvekili Süyelman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada öncelikli birinci 
derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

30. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversite açılıp açılmayacağı
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

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

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 25 inci sıradan, 33 üncü sıraya kadarki sorular Artvin 
Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'na aittir. İçtüzüğün 97 nci maddesinin son fıkrası uya
rınca görüşülemiyor. 

33. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu 'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinden biri
nin intiJıar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki soru, sahibince geri alınmıştır. 

34. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Sanayi ve Tica
ret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki müşavir kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başsbakandan soru vardır. 
Sayın Ergün?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. —istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/92) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Tuzcu?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

37. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bulmak için dış ülkelere 
gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 

BAŞKAN — 37 hci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Şadan Tuzcu'nun, Başbakandan 
soruş vardır. 

Sayın Tuzcu?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

39. — Trabzon Milletvekili Fdlvrettin Kurt'un, işveren Sendikalarının kaldırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

BAŞKAN — 39 uncu şırada, Trabzon Milletvekili Sayın Fahrettin Kurt'un, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

40. —Kocaeli Milletvekili Bülent Aiasayan'tn, bazı gazetelerde yer alan "SHP kurultayından 
önce partinin üst kurul delegelerinin devlet imkânlartndanyararlandtrıldtklart"na dair habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Bülent Atasayan'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atasayan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin bir Fransız firmasına 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Salih Ergün'ün, Başbakandan so
rusu vardır. 

. Sayın Ergün?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. ' 

42. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanının Artvin'e 
tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personelinin özel hizmet 
tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 
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BAŞKAN — 43 üncü sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Köy işler i Baka
nından sözlü soru önergesi (6/101) 

BAŞKAN — 44 üncü sıradaki, Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün sorusu, Sayın Yürür'ün 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

45. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bazı KIT ürünlerinin piyasa fiyatının altında 
satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İstanbul Milletvekeli Adnan Kahveci'nin, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

46. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde yapılan personel 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

47. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/104) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

- Soru ertelenmiştir. 

48. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Simav ilçeleri ile 
Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/105) 

BAŞKAN — 48 inci sirada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

49. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Kapısının 
neden kullanılmadığına ilişkin' Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 
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50. — Aydın Milletvekili Cengiz Alkınkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yaptırılan 
konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 

BAŞKAN — 49 uncu ve 50 nci sıralardaki, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nm 
soruları, bugün soru sahibinin bir sorusu cevaplandığı için ertelenmiştir. 

51. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu 'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı lıakkında-
ki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Sağlık Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. -
Soru ertelenmiştir. 

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip ve müezzin kadro
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — 52 nci sıradaki, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun sorusu, bugün 
bir sorusu görüşüldüğü için görüşülememektedir. 

53. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TURKSAT ihalesini alan firmanın lıerhangi bir ku
ruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ulaştırma Bakanından 
sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Genç?.. Yok. 
Cevaplayacak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

54. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız için yaptırı
lan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

BAŞKAN — 54 Üncü sırada, Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Devlet Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Halil Demir?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

55. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili iddialara 
ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil ibrahim ozsoy'un sorusu, bu
gün bir sorusu görüşüldüğünden ertelenmiştir. 

56. — Kütahya Milletvekili Al. Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci derecede kalkınmada önce
likli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Başbakandan soru
su bulunmaktadır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. • 
Soru ertelenmiştir. 
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57. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy santrallerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in, Ulaştırma Ba
kanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Ertekin?.. Yok. 
Ulaştırma Bakanı?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

58. — Afyon Milletvekilil Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

59. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon - Çay ilçesi belediye işçilerinin maaşlarını ala
madıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 

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

BAŞKAN — 58 inci, 59 uncu ve 60 inci sıralardaki, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Ya
kın'ın soruları, bugün bir sorusu görüşüldüğü için ertelenmiştir. 

61. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu Nergis Şirketine 
Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in, sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Gedik?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

62. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse senetlerinin usule 
aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in, Başbakandan so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Gedik?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

63. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop iline 10 adet oto
matik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

I 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Ulaştırma Baka
nından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Aksoy?.. Yok. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 64 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, İçişleri 
Bakanından sorusu bulunmaktadır. 
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Sayın Konukman?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?., Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Göksün - Andırın ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/122) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Dikici?.. Burada. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

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

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

a) Kahramanmaraş İlimize bağlı Göksün - Andırın Karayolunun bakım ve onarımı ile 
asfaltlanması 1992 yılı için mümkün olacak mıdır, 1992'de mümkün olmayacaksa, hangi yılda 
asfaltlanacaktır? 

b) Kahramanmaraş - Andırın Karayolunun bakım ve onarımı ile asfaltlanması 1992 yılı 
içinde mümkün olacak mıdır, 1992'de mümkün olmayacaksa, hangi yılda asfaltlanacaktır? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Akın 
Gönen, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Hasan Dikici'nin sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

72 kilometrelik Göksün - Elbistan yolunun -Elbistan geçişi dahil- tamamında altyapı in
şaatıyla, üstyapı malzemelerinin temini ve nakli işlemleri tamamlanarak, yaklaşık 35 kilomet
relik bölümünün satıh kaplaması yapılmıştır. Yolun geriye kalan 37 kilometrelik kısmının da 
1992 yılı içinde bitirilmesine çalışılacaktır. 

48 kilometre uzunluğundaki Kahramanmaraş - Andırın yolunun yaklaşık 36 kilometresi
nin Kahramanmaraş - Sır barajı varyantı arası satıh kaplaması tamamlanmış; tesviye, sanat 
yapıları ve üstyapı işleri de 1990 yılında 23 976 852 000 lira keşif bedeli üzerinden ihale edilmiş; 
ancak, 1991 yılı ödeneği olan 1 milyar 800 milyon lirasıyla, yaklaşık 13 kilometrelik sanat ya
pısı ve 10 kilometrelik toprak tesviyesi çalışmaları yapılmıştır. 1992 yatırım programı tasarısın
da da 6 milyar 500 milyon Türk Lirası ödenek öngörülen bu yolun, bütçe imkânlarına göre 
1994 yılında tamamlanması planlanmıştır. . 

Ayrıca, 1991 yılında Karayolları ağına giren 67 kilometre uzunluğundaki Göksün - Andı
rın yolu ise, yatırım programında bulunmadığı gibi, alt ve üstyapısı da yetersiz olduğundan, 
bu güzergahta sadece normal bakım hizmetleri sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Dikici. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baka
nımıza teşekkür ediyorum. 

Andırın - Göksün karayolu 74 kilometredir. Bu yolun tamamı orman içinden geçmekte
dir. Andırın - Göksün karayolu, her kış mevsiminde belli bir süre içerisinde kar nedeniyle ka
panır. Yolun zemini tam olarak oturmadığı için. Bol yağmurlu mevsimlerde toprak kayması 
ve diğer nedenlerle senenin üç dört ayı kapalı kalır. 

19 Nisan 1992 tarihine kadar, Göksün - Andırın Karayolundan, kamyon hariç diğer ara
balar trafiğe çıkamıyordu. Söz konusu yolun, öncelikle menfez, istinat duvarları, yani sanat 
yapılarıyla, yolun üst yüzeyinin temel malzemesinin çekilmesi ve belli kesimlerin genişletilmesi 
esastır. Andırın - Göksün karayolunun, yapılarak trafiğe açılmasıyla, Andırın ilçemizin, Af
şin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksün ilçelerimizle bağlantısı temin edilecektir. Böylece, 
Kahramanmaraş tlimizin kuzey ilçeleriyle bağlantısı da sağlanmış olacaktır. Bu temin edildiği 
zaman, bölgemize sosyal ve ekonomik yönden bir canlılık gelecektir. Söz konusu yolun yapıl
masıyla, orman ürünlerinin de zamanında ve tam olarak değerlendirilmesi sağlanacak; ayrıca, 
yayla ve av turizminin canlanmasına sebep olacaktır. Yol üzerinde meşhur Meryemçil Yaylası 
bulunriıakta ve bu yaylaya, Adana, Hatay, İçel ve Gaziantep'ten binlerce turistin, yaz mevsi
minde akın akın gelmesini bu yol sağlamaktadır. 

Göksün ilçemizin merkez nüfusu 22 847'dir; belde ve köyleriyle beraber toplam nüfusu 
ise 70 616 olup, Merkez nüfus büyüklüğüne göre, 894 ilçemiz içinde 170 inci büyüklükte bir 
ilçemizdir. 

Andırın İlçe merkezinde 7 506 nüfus yaşamaktadır. Şehir merkeziyle belde ve köylerimi
zin toplam nüfusu ise 44 337'dir. andırın İlçemiz, merkez nüfus büyüklüğüne göre, 457 nci 
büyük ilçemizdir. Bu iki ilçemizin toplam nüfusu 114 953'tür. Yolsuzluk, bu iki büyük ilçemizi 
birbirinden âdeta koparmıştır. İki ilçe, arasındaki ekonomik ve sosyal bağlantıyı hiçbir zaman 
kuramamıştır. Andırın İlçemiz, bunun sonucudur ki, bütün ticaretini Adana ve Kadirli ile yap
maktadır. Kahramanmaraş'a sadece resmî işlemler için gidilip gelinmektedir. 

Daha önce Köy Hizmetlerine bağlı olan Göksün - Andırın yolu, 1991 yılı içinde karayolla
rı ağma dahil edilmiştir. Göksün - Andırın yolunun bir an önce bitirilerek her mevsimde trafi
ğe açık tutulması en büyük dilek ve temennimizdir. 

Kahramanmaraş - Andırın yolunun toplam proje uzunluğu 48 kilometredir. Bu yolun 1991 
yılı içinde 13 kilometresinde sanat yapıları yapılmıştır. 

Gene aynı yıl içinde 10 kilometrelik kısmının yarma ve dolgu gibi toprak işlemleri de biti
rilmiş durumdadır. 1992 yılı içerisinde ise 7 kilometrelik kısmının sanat yapılarının yapılması 
planlanmıştır. Gene 1992 senesi içinde 5 kilometrelik bölümünde de yarma ve dolgu işlemleri 
gibi toprak işleri ve stabilize çalışmalarının yapılacağı planlanmıştır. 

1992 yılında bu çalışmalar için ayrılan ödenek sadece 6 milyar 500 milyon Türk lirasıdır. 
Buna göre, 13 kilometresinin, sanat yapıları ile yarma ve dolgu işlemleri bitirildiğine göre, top
lam 48 kilometrelik yolun 35 kilometresi kalıyor. 35 kilometrelik yolun 7 kilometresi de 1992 
senesi içinde bitirileceğine göre, benim bahtı kara Andırınlı halkım 28 kilometrelik yolun biti
rilmesi için üç-dört sene daha bekleyecek demektir. 

Diğer mevsimlerde ise, yolun bozukluğu nedeniyle, Andırın İlçemiz bütün ticaretini diğer 
il ve ilçelerle yapmıştır. Andırın İlçemiz, Kahramanlaraş ile sadece resmî işlemleri yönünden 
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ilgilidir. Kadirli ve Osmaniye ilçelerine asfalt bağlantısı olan Andırın İlçemizin, ticarî yönden 
bağlı bulunduğ uKahramanmaraş'a hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Andırın İlçe merkezinde, 
1990 nüfus sayımına göre 7 506 İçişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş - Andırın arasındaki yol, 
kış mevsiminde kar nedeniyle veya toprak kaymaları nedeniyle büyük bir süre kapalı kalmak
tadır. Andırın - Kahramanmaraş - Göksün - Andırın yolunun bir an önce bitirilmesi, halkımı
zın bu çileden kurtarılması en büyük dilek ve temennimizdir. . 

Saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dikici. 
Sayın milletvekilleri, böylece, alınan karar uyarınca, yaptığımız sözlü soruların görüşül

mesi çalışması tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bulundukları durumu 

ve onları hu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/9) 

BAŞKAN— 1 inci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emekli
lerin içinde bulundukları durumu ve jonları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başta Bağ-Kur olmak üzere SSK ve Emekli Sandığından emekli aylığı alan ama bugün 

için ciddî sıkıntılar içinde bulunan emeklilerin içinde bulunduğu durumları tespit etmek, araş
tırmak ve alınacak çok yönlü tedbirleri ortaya koymak için Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğü
nün 102 nci maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Şevket Kazan 
(Kocaeli) 

ve Arkadaşları 
Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar ve seyreden yüksek enflasyon sebebiyle bü

yük mağduriyete uğrayan toplum kesimlerinin ilk sırasında emekliler gelmektedir. Başta Bağ-
Kur emeklileri olmak üzere SSK ve T.C. Emekli Sandığından emekli aylığı alan ve sayıları her 
geçen gün artan milyonlarca insan bugün perişan vaziyettedir, aldığı aylıkla insanca yaşamak 
şöyle dursun, günlük zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. İlaç ve tedavi giderleri il
gili kurumca ödenmediği için, zaman zaman bu insanlar ortada kalmakta, bu yüzden büyük 
sıkıntılara düşmektedir. Ödenen ikramiyeler ile başını sokacak bir ev bile alma imkânından 
mahrum kalmıştır. Bağlanan emekli aylığı kira parası bile değildir. Kesilen primler ise birçok 
Avrupa ülkesinden fazladır. Bir misal olarak vermek gerekirse işçilerden kesilen primler, Batı 
Belçika'da yüzde 6, Hollanda'da yüzde 7,05, İtalya'da yüzde 7.15, Yunanistan'da yüzde 4,75 iken 
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bizde yüzde 9'dur. En yüksek primi ödediği halde, en düşük ücreti almaktadır. Emekli kesim
leri arasındaki uçurum da gittikçe büyümekte, büyük haksızlıklar doğmaktadır. Uygulanan 
sistem, kırgınlıklara ve dargınlıklara sebep olmaktadır. 

Açlığa ve sefalete terk edilen bu insanlar, toplumun en değerli varlıklarıdır. Bugün ülke 
olarak neyimiz varsa maddî ve manevî varlığımızın asıl sahipleridir. Bunları, bu insanlara 
borçluyuz. 

Emekliler her toplumun geçmişidir. Bu insanlar bilgiyi, tecrübeyi, çalışkanlığı temsil eder. 
Onlara gösterilecek ilgi, sağlanacak her türlü imkân, medenî bir toplum olup olmadığımızın 
göstergesidir. Ama, görünen odur ki, bu yönde yapılan fazla bir şey yoktur. Maddî ve manevî 
yönden büyük sıkıntı içindedirler. Katsayı artışları ile sağlanan imkânlar çok kısa sürede eri
yip gitmektedir. 

Büyük şehirlerde emeklilerin gidebileceği sosyal tesisler kurulmamıştır. Yalnızlığını gide
recek, onu terk edilmiş insan psikolojisinden kurtaracak, bilgi ve tecrübesini aktaracağı, pay
laşacağı ortamlar ne yazık ki hazırlanmamıştır. TBMM'nizin de bu konuya yeteri kadar eğildi
ğini söylemek mümkün değildir. 

Bütün bunlardan ve ilave edilebilecek başkaca sebeblerden dolayı, bütün emeklilerin için
de bulundukları durumdan kurtulması için alınacak çok yönlü tedbirleri araştırmak, tespit et
mek ve uygulamaya konur hale getirmek için bir Meclis araştırması açılmasında sayısız fayda
lar olacaktır. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstere
ceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Hükümet adına, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral; buyurun efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve 19 arkadaşı tarafından Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığından emekli aylığı alan emeklilerin içinde bulunduğu durumu tespit 
etmek, çok yönlü tedbirleri ortaya koymak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
hakkında düşüncelerimi sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan , değerli milletvekilleri; 19 uncu Yüzyılda sanayi devriminin bir sonucu ola
rak ortaya çıkan sosyal güvenlik ihtiyacı, çalışanların iş güvenliği, işçi sağlığının temini yanın
da, geleceklerinden de emin olma duygusunun bir sonucudur, kısaca, yarın endişesinden kur
tulma meselesidir. 

Sosyal güvenlik tedbirleri, esasen Anayasamızda da ele alınmıştır. Nitekim, Anayasanın 
2 nci maddesinde, cumhuriyetimizin nitelikleri içinde, "sosyal hukuk devleti" ilkesine yer ve
rilmiştir. Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri, güçlüler karşısında koruyarak, gerçek eşitliği, yani 
sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anla
yışı, sosyal hukuk devletinin tüm unsurlarıyla, Anayasanın özüne ve ruhuna uygun biçimde 
kurulmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede, hukuk devletinin amacı, kişinin ve sosyal adaletin 
sağlanması yoluyla gerçekleşebilir. 
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Bugüne kadar ülkemizde 9 sigorta kolundan; iş kazası, meslek hastalığı, analık, hastalık, 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları olarak ancak 7 sigorta kolu uygulanabilmek duru
mundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma önergesini iyice değerlendirebilmek için, 
öncelikle durum tespiti yapmakta fayda görüyorum. 

20 nci Yüzyılın son sekiz yılını yaşadığımız bu zaman dilimi içinde, ülkemizde, bütün ya
şayanların sosyal güvenlik hakkının sağlanamamış olması, sistem için ciddî bir noksanlıktır. 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, 1994 yılında toplam nüfusun yüzde 75'inin sosyal sigor
ta programlarına alınmasının planlanacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Hükümet olarak hede
fimiz, bu vatan topraklarında yaşayan herkese sosyal güvenlik hakkının sağlanmasıdır. Esa
sen, sadece bizim değil, Türk Devletinin hedefi de budur. Tabiîdir ki, bu hedef bir program 
içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu ilke, Hükümet Programımızda da açıkça yer almış bulun
maktadır. Müsaadenizle, bu hususta, Hükümet Programında yer alan bazı ilke ve hedefleri 
Yüce Meclise sunmak istiyorum. 

Sosyal güvenlik ağı, bütün vatandaşları kapsayacak şekilde hızla genişletilecektir. Kadın
larımız 20, erkeklerimiz 25 hizmet yılını tamamlamaları halinde, yaş haddine bakılmaksızın, 
isteyenlerin emeklilikleri sağlanabilecektir. Nitekim, bu hedef, Yüce Meclisin kabul ettiği ka
nunla yerine gelmiştir. Memur ve emekli hukuku yeniden gözden geçirilecektir; çalışanlarla, 
onların emeklileri arasındaki farkın açılması önlenecektir. Sabit gelirlilerin maaşları, enflas
yonu karşılayacak bir biçimde düzenlenecek, bu kişilerin ve ailelerinin rahat bir nefes alması 
temin edilecektir. İşçi sigortaları ile Bağ-Kur sigortalarının emekli aylıkları sistemi gözden ge
çirilecek ve genel sosyal güvenlik ödemelerinde bir uyum sağlanmaya çalışılacaktır. Bağ-Kur'un 
malî yapısı yeniden düzenlenecek ve Bağ-Kur üyelerinin sıkıntılarını giderecek önlemler alına
caktır. SSK ve Bağ-Kur'un sağlık hizmetleri geliştirilip iyileştirilecektir. İşsizlik sigortası siste
mi kurulacak ve aşamalı olarak uygulamasına geçilecektir. Yurt dışında üç milyona yakın va
tandaşımız yaşamaktadır. Bu vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları genişletilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet programı, bizim, Yüce Milletimize verdiği
miz taahhütlerin belgesidir. Nitekim, hükümet programında belirtilen hedeflerle ilgili olarak 
alacağımız somut tedbirleri de 31 Ocak 1992 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 1992 yılı prog
ramında kaydettik. Bu tedbirler arasında, tarımda çalışanların sosyal güvenlik sistemine daha 
geniş şekilde dahil edileceği, sosyal güvenlik haklarında standart birliğinin sağlanacağı, sigor
ta fonlarının daha verimli değerlendirilmesi için şirket kurma, kurulmuş şirketlere katılma ko
nusunda esneklik sağlanacağı, sosyal güvenlik kuruluşlarında tam otomasyona geçileceği hu
suslarını burada tekrar zikretmek isterim. 

Hükümet olarak, bu taahhütlerimizi yürürlüğe koyma istikametinde hemen çalışmalara 
başladık. Yılbaşında, emekli dul ve yetimlerimizin aylıklarında enflasyonun üstünde artış yap
mak üzere kararlar aldık ve bu kararları uygulamaya koyduk. Emekli Sandığından aylık alan, 
emekli dul ve yetimlerin aylıklarına gösterge, taban aylığı ve kıdem aylığı tutarlarında yapılan 
iyileştirmeler sonucu, 1.1.1992 tarihinden itibaren, alt derecelerde yüzde 33, üst derecelerde ise 
yüzde 29 oranında aylık artışı sağlanmıştır. Bu artış, emekli olacaklara verilecek emeklilik ik
ramiyelerinde alt derecelerde yüzde 60, üst derecelerde ise yüzde 36'lık ilave bir imkân getir
miştir. Öncelikle, Bağ-Kur emekli dul ve yetimlerinin çok düşük düzeydeki yaşlılık, malullük 
ve ölüm aylık miktarlarında artış yapmak amacıyla, basamak tablosu değiştirilmiştir. Gösterge 
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rakamları, 1 Ocak 1992 tarihi itibariyle ortalama yüzde 60 oranında bir artışa tabi tutulmuş
tur. Katsayı artışı ile birlikte Bağ- Kur emekli aylıklarında 1992 yılının birinci döneminde yüz
de 78 oranında net bir artış sağlanmıştır. Bunun dışında, Yüce Meclisin gündeminde bulunan 
kanun tasarısıyla da Bağ-Kur'un esas sahipleri olan esnaf ve sanatkârlarımızın tekrar prim öde
yebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Prim borcunun üstüne, yaklaşık yüzde 94 oranında 
gecikme zammı yükünün eklenmesiyle eli kolu bağlı hale gelmiş Bağ-Kur'Iu sigortalılarımızın 
durumlarını düzeltmek, önemli hedeflerimizden biridir. Çok kısa bir süre içinde Yüce Meclise 
sunacağımız geniş kapsamlı bir yasa tasarısıyla, Bağ-Kur'un, özellikle finansman yapısı yö
nünden yeni bir modele kavuşturulması ve böylece daha işler bir sosyal güvenlik kuruluşu ha
line dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklilerine, 1 Ocak 1992 
tarihi itibariyle, taban aylıkta yüzde 34, tavan aylıkta yüzde 25 oranında bir artış sağlanmıştır; 
bunun için, gösterge tablosunda yer alan rakamlar 136'şar puan artırılmıştır. Sosyal Yardım 
Zammı 390 bin Türk Lirasından, 550 bin Türk Lirasına yükseltilmiştir. Yıllardır şikâyet konu
su olan üst göstergeden bağlanan aylıklar için uygulanan aylık bağlama oranı kademeli şekilde 
yeniden düzenlenmiştir; ayrıca, üst gösterge tablosu tavan gösterge sayısında beş kademe artışı 
sağlanarak 250 puan ilave edilmiştir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununuyla ilgili bir dizi 
yasa çalışması da esasen son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

Mutlaka, kesin ve kalıcı çözümler devreye sokularak, Türk sosyal güvenlik kuruluşlarımı
zın malî bakımdan sağlam kaynaklara dayalı birer kurum haline getirilmesi gerekir. Bugün, 
Türk sosyal güvenlik sisteminin ihtiyacı da budur. Esasen, hepimizin bildiği gibi, sosyal gü
venlik sistemleri, ülkelerin, bir bakıma, gelir düzeyiyle fevkalade yakından ilgilidir. Bugün, birçok 
problemini halletmiş, sosyal güvenlik alanında son derece ilerlemiş Avrupa ülkeleri dahi dö
nüp, sosyal güvenlik sistemlerine bir göz atma ihtiyacı hissetmişler ve ilave bazı ciddî malî ted
birler almak mecburiyetinde kalmışlardır. Gene, hepimizin bilgisi dahilinde olan bir husus, Fransa 
gibi, sosyal güvenlik alanında fevkalade mesafe katetmiş bir ülke, sosyal güvenlik sisteminde, 
son yıllarda büyük sıkıntılara düşmüş ve yeni baştan bir model arayışına girmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlikte amaç insandır. Esasen, bütün eko
nomik ve malî politikaların ve ekonomik faaliyetlerin nihaî amacı da insandır. 21 inci Yüzyılın 
eşiğinde, dağınık bir sosyal güvenlik sistemiyle arzu edilen hedefe ulaşılamayacağı kesindir. Önü
müzdeki çalışma döneminde iki hedef, iki ilke belirledik : Birincisi, sosyal güvenliği tüm yurda 
yaygınlaştırmak; ikincisi, millî bir sosyal sigorta sistemini oluşturmak. Tabiîdir ki, bu hedefe 
ulaşabilmek için geniş bir teknik ve aktuaryel denge hesaplamalarının yapılması; ama, sağlam 
ve titiz bir şekilde yapılması, bu konuda sağlam bir altyapıya kavuşmamız gerekmektedir. Bu 
yönde başlayan çalışmalarımızın içinde, hükümet programında yer alan işsizlik sigortası hazır
lıklarının da bulunduğunu özellikle ifade etmek isterim. Yüce Meclise arz ettiğim bu konular
daki teknik çalışmalarda, tüm kesimlerin görüş ve katkılarından kesinlikle yararlanılacaktır. 

Hükümetimizce sürdürülen bu çalışmaların somut sonuçları alınmadan, kamuoyuna açık
lanmadan ve Yüce Meclise sunulmadan böyle bir Meclis araştırmasının arzu edilen neticeyi 
vermeyeceği kanısındayım. Bu düşünceyle, Hükümet olarak Meclis araştırması önergesine ka
tılmadığımızı arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Mustafa Balcılar; buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA MUSTAEA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve 19 arkada$ının, emeklilerin içinde 
bulundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin müzakerelerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, emeklilerin durumunu tespit etmemiz için, önce, emeklilerin bek
lentilerini ortaya koymamız ve çözüm yollarını aramamız gerekir. Emeklilerin birinci sıradaki 
beklentileri, ekonomik, yani insanca yaşayabilecekleri bir gelir seviyesine sahip olmalarıyla il
gilidir. Tabiî, buna paralel olarak, daha sonra, sosyal tesislerin, huzurevlerinin sayısal ve kalite 
olarak yeterli seviyede olması; sosyal güvenlik kuruluşları arasında, aktif sigortalılar ile pasif 
sigortalılar arasındaki bazı standart eşitsizliklerinin giderilmesi -örneğin, Sosyal Sigortalar Ku
rumunda aktif sigortalılar yurt dışına tedaviye gönderilirken, emeklilerin gönderilemeyişi- sağlık 
hizmetlerinin daha yeterli bir hale getirilmesi; maaş alırken bankalardaki kuyruklarda çektik
leri sıkıntılar gibi beklentiler de gelmektedir; ama, hiçbir zaman, bu beklentileri ve şikâyetleri, 
ekonomik yani maaşlarıyla, gelirleriyle ilgili beklenti ve şikâyetlerinin önüne geçemez. 

Değerli milletvekilleri, emeklilere, maaşları sosyal güvenlik kuruluşlarımız tarafından ve
rildiğine göre, prensip olarak, bu sosyal güvenlik kuruluşlarının aktüeryalarının doğru oluşu 
ve ekonomik yönden güçlü olmaları halinde, emeklilerin maaşlarının daha rahat verileceğin
den, alacakları paranın da daha yüksek ve tatminkâr olacağını kabul etmemiz gerekir. Bu sos
yal güvenlik kuruluşlarının uyguladıkları kanunlar da, sosyal güvenlik sistemini ifade etmek
tedir. Dolayısıyla, emeklilerin durumlarını ve ileride alınacak tedbirleri tespit edebilmek ama
cıyla, öncelikle sosyal güvenlik kuruluşlarımızı ve Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini ma
sanın üzerine koyarak incelememiz, eksikliklerine ve yanlışlıklarına göre alınacak tedbirleri 
tespit etmemiz gerekir düşüncesindeyim. 

Değerli milletvekilleri, burada, öncelikle sosyal güvenliği tarif etmemiz gerekir. Bu konu
da birçok teknik tarifler yapılabilir; ama, bir tarif olarak sosyal güvenliği, kişinin, ferdin, insa
nın, ileriye dönük sosyal ve ekonomik risklere karşı kendisini teminat altına alan sistemdir di
yebiliriz. Biraz daha değişik bir şekilde de, sigortalıların ve emeklilerin beklentilerine göre ya
pılan tariftir. Kişinin, aktif hayatında bir geliri vardır ve bu gelirine mütenasip bir şekilde bir 
sosyal yaşantı tesis etmiştir. Sigortalı, emekli olduğu zaman, emekliliğinde de bu yaşantıyı de
vam ettirebilmek ister, yani aktif hayatındaki yaşantısıyla, emeklilik yaşantısının aynı veya bir
birine yakın olmasını ister. Bu da, emeklilikte aldığı paranın, aktif hayatında eline geçen para
ya yakın olmasıyla mümkündür. 

Başka bir tarif, genelde sendikacıların yaptığı tariftir. Sosyal güvenliği bir kazana benze
tirsek, sigortalıların, aktif hayatlarında, belli oranlarda ve belli süreyle kazana kaşık kaşık primleri 
doldurmaları, devletin de, tuzu, biberi olacak şekilde katkısıyla ve pilavın kabarması gibi, bu 
kazanda, rant ve faiz gelirleriyle, bu primlerin nemalanması ve aynı kazandan, emeklilere, ma
aşların kaşık kaşık verilmesi şeklinde tarif edebiliriz. Burada, devlete, cumhuriyet hükümetle
rine düşen görev, bu kazana dolan primlerin süresini, miktarını ve kazandan aş alan, maaş 
alan emeklilerin aylıklarının miktarını ve süresini, sosyal güvenlik kanunlarıyla ayarlamaktır. 
Eğer, giren ve çıkanın dengesini tutuşmazsanız, kazandaki belli miktar aşı daha fazla kişiye 
vermek zorunda kalırsınız ki, o zaman da, daha küçük kaşıkla maaş almak durumunda kalan 
emeklilerin, reel olarak daha az maaş almaları ve aktif hayatlarındaki sosyal yaşantılarını de
vam ettirememe gibi bir durum söz konusudur. 
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Değerli milletvekilleri, dünyada sigortacılığı incelediğimiz zaman görürüz ki, gelişmiş ül
kelerde, sigortacılık sistemiyle sosyal güvenlik düzenlenmektedir, yani nimet-külfet dengeleri
ne dayalı, aktüerya hesaplan doğru yapılmış bir sosyal güvenlik sistemiyle sosyal güvenlik im
kânları verilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, millî hasılası yüksek olan ülkelerde, devletin sosyal 
güvenlik sistemine katkısı da söz konusudur. 

Ülkemizde, kalkınma planlarında, çok basit tarifiyle, "Sosyal güvenlik kuruluşları kendi 
yağlarıyla kavrulacaktır -yani kendi kendilerine yeteceklerdir- devletin görevi, nimet-külfet den
gelerini düzenleyerek -yani kazana giren primlerin süresini ve miktarlarını ayarlamak suretiyle-
bu sosyal güvenlik kuruluşlarının aktüeryalarının doğru olmasını sağlamaktır" der; fakat, bu
na rağmen, "yardım yapılmayacaktır" diye bir şart da söz konusu değildir. Ülkemizde, sosyal 
güvenlik kuruluşlarının vatandaşlarımıza uyguladığı sosyal güvenlikle ilgili kanunlar vardır. 
Bunlar, çıkarılış tarihi ve yaşlarıyla mütenasip olarak, gelişmiş ülkelerdeki sisteme paralel ka
nunlardır; ama, yakın tarihte çıkarılmış olan daha genç sosyal güvenlik kanunlarının uygula
ma sahası yeterli seviyede olmadığı için tatminkâr değildir. Bunlar, 5434 sayılı Emekli Sandığı, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Nam 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunlarıdır. 

Ülkemizde, sosyal güvenlik kapsamı içerisindeki vatandaş sayısı, aktif, pasif, bakmakla 
yükümlü oldukları da dahil olmak üzere, 41 milyon civarındadır. Bu miktarın toplam nüfusa 
oranı, yüzde 73'tür. Geçenlerde İşçi Emeklileri Derneğinin düzenlemiş olduğu toplantıda, Sa
yın Başbakanın kullandığı "yüzde 50" rakamı doğru değildir, yanlış bilgilendirme vardır. 1983 
yılında bu oran yüzde 48,5'tu, 1991 yılında, Anavatan Hükümeti döneminde, yüzde 73'e ula
şılmıştır. Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, hedef yüzde 100 olmalıdır. 

Ülkemizde, 2,4 aktif sigortalı 1 emekliye tekabül etmekte ve 1 emekliyi besleyebilmekte
dir. örnek aldığımız gelişmiş ülkelerde bu oran 7'ye 1, hatta 8'e 1'e.kadar yükselmektedir; ya
ni, 7 tane, 8 tane aktif sigortalı 1 emekliyi beslemektedir. Tabiî, bu şekilde bir oran uygulanan 
ülkede, sistemini o şekilde kurmuş olan ülkede, emekliler, insanca yaşabilecekleri imkâna, ak
tif hayatlarındaki sosyal yaşantılarını devam ettirebilme imkânına sahiptirler; bakkala kasaba 
borç takmadan, kimseye avuç açmadan yaşayabilme imkânına sahiptirler. 

Prim oranları ülkemizde oldukça yüksektir. Detayına girmiyorum. Daha da yükseltebil
mek mümkün değildir. Sağlık Sigortası kapsamı içerisinde 31 milyon vatandaşımız vardır. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik kuruluşlarımız hakkında, zaman darlığından do
layı, detaylı bilgi vermek istemiyorum; ama, emeklileri ilgilendirecek kısımlarına değinmek is
tiyorum. Emekli Sandığı sigortalıları için devlet, işveren durumundadır. Sigortalı ve işveren 
kesimi ayrı ayrı prim ödemektedir; yani, iki taraf da prim ödemektedir. Keza, Sosyal Sigorta
lar Kurumunda, işveren kesimi ve çalışan kesim prim ödemektedir; ama Bağ-Kur'da, sadece 
sigortalı prim ödediği için, bu kurumun ekonomik yönden daha sıkıntılı olacağı aşikârdır. 

Değerli milletvekilleri, emeklilerimizin aldıkları aylıkları mukayese edebilmek amacıyla, 
Devlet Planlama Teşkilatımız, 1983'ten 1991 yılı sonuna kadar reel alım güçlerindeki değişme
leri içeren bir tablo yayımlamıştır. Bu, devletin arşivindedir. Yani, 1983 yılında aldığı maaş, 
enflasyon ve diğer pariteler nazarı dikkate alınmak suretiyle, 1991 yılı sonunda, o emekli kesi
minin maaşlarındaki reel artış eksiliş; alım güçlerindeki reel artış eksilişleri içeren bir tablodur 
bu. Tablodaki bazı bilgileri arz ediyorum. 
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Emekli Sandığından, 1 inci derecenin dördüncü kademesinden emekli olanlarda, 1983 yı
lında almış olduğu aylığa göre, 1991 yılı sonu itibariyle alım gücündeki reel artış yüzde 105,8'dir; 
1 inci derecenin birinci kademesinden emekli olanlarda, yüzde 41,6; 7 nci derecenin birinci ka
demesinden emekli olanlarda, yüzde 26,2 artış sağlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan, 1560 göstergeden emekli aylığı alanlarda, 1983 yılına gö
re alım gücü korunmuş; 1284 göstergeden emekli aylığı alanlarda, yüzde 9,4 artış sağlanmış; 
1000 göstergeden emekli aylığı alanlarda yüzde 24,8 artış sağlanmıştır. 

Bağ-Kur'dan emekli olanlarda -seçim yılı olan 1991 yılı alım gücündeki ortalama yüzde 
8 civarında düşme de dahil olmak üzere- 12 nci basamaktan aylık alan alım gücünde yüzde 
32,8 eksilme olmuştur; 6 nci basamaktan aylık alanlarda, yüzde 25,6 eksilme olmuş; 1 inci 
basamaktan emekli olanlarda ise yüzde 20,1 eksilme olmuştur. 

Tabloyu genel hatlarıyla incelediğimiz, analiz ettiğimiz zaman, 1983-1991 yılları arasında, 
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna mensup emeklilerde, reel alım gücü itibariyle 
artışlar; Bağ-Kur emeklilerinde eksilmeler olmuştur. 

Tabiî, Bağ-Kur emeklilerinin reel alım gücündeki eksilmelerin sebeplerini izah ederken, 
sadece tek kişinin, işverenin olmayışı ve sigortalının bütün primleri kendisinin ödemesi gibi 
bir durumda bulunması; en genç sosyal güvenlik kuruluşumuz olması; kanunun çıktığı, yürür
lüğe girdiği 1972 yılında, geriye doğru 10 yıllık borçlanmadan dolayı fevkalade düşük primler 
ödemek suretiyle emekli aylığına hak kazanmış vatandaşlarımızın getirdiği yük; artı, sağlık si
gortasının getirilmesi ve otokontrol sisteminin iyi kurulamamış olmasından dolayı -örneklerini 
basından da takip ettiğimiz gibi, Sayın Eski Genel Müdürümüz de burada, gayet iyi bilirler-
bir Bağ-Kur sağlık karnesiyle, bir köyün komple sağlık hizmeti alması veya bir ailenin komple 
sağlık hizmeti alması gibi bazı suiistimallerin de BağrKur'u ekonomik yönden çok güç durum
da bıraktığını dikkate almak lazım. . 

Yeni Hükümetimiz, işbaşına geldikten sonra -yılbaşı itibariyle- Sayın Bakanın da ifade 
ettiği gibi, Bağ-Kur'da yüzde 60 civarında -altı ay için- ücret artışları sağlamıştır; ama, zaten 
tüm ihtiyacını karşılayamayacak bir gelir seviyesinde olan Bağ-Kur'lulardaki bu yüzde 60'lık 
artış, zaten o Bağ-Kur emeklisinin bütün geçimini sağlayacak bir seviyede olamamaktadır. 

Ayrıca, Bağ-Kur'lulara sağlanan bu yüzde 60'lık artışın kaynağı belli değildir. Bazı fon
lardan destek sağlanmakta, bankalardan faizle para alınmaktadır. Hükümetin, sağlam kay
naklara dayandıracak şekilde buna bir çözüm bulması gerekir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığında, ücretlerde, yılbaşında yüzde 30'Iar civa
rında artış sağlanmıştır; ama, enflasyon rakamlarına baktığımız zaman, ilk üç ayda yüzde 20'nin 
üzerinde bir enflasyon söz konusudur. Dolayısıyla, altı ay için verilen rakamların çok daha 
önce bitmesi ve emeklilerin aleyhine bir duruma geçmesi söz konusudur. Hükümetin, Temmuz 
ayında vereceği katsayı artışlarında bunu nazarı dikkate alması gerekir. Çünkü, Devlet Planla
ma Teşkilatı, nominal artışlarla birlikte, reel artışları, hükümetlerin karne notu olarak tablolar 
halinde koymaktadır. Biz karne notumuzu okuduk, ileriki yıllarda sizin de karne notunuzu 
takip edeceğiz. 

Hükümet, erken emeklilik adıyla anılan ve Meclisimizde çok konuşulan, yaş sınırına ba
kılmaksızın emekli olmayla ilgili bir kanun getirmiş, bu kanunu vatandaşa vaat etmiş ve geçir
miştir. 
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Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, sosyal güvenlik kuruluşlarının ekonomik yönden 
güçlü olması, aktuaryalarının doğru olması, emeklilerin lehinedir. "Acaba, bu erken emeklilik 
adıyla anılan kanun sosyal güvenlik kuruluşlarımızı ekonomik yönden güçlendirmiş midir, ya
ni, emeklilerimizin lehine mi olmuştur; yoksa, zayıflatmış mıdır, emeklilerimizin aleyhine mi 
olmuştur?" diye, bu Meclis araştırmasına baktığımızda : 2.4 kişinin 1 emekliyi beslediği ülke
mizde, bu oran, emeklilerin aleyhine gelişmiştir. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kuruluşlarımız 
ekonomik yönden zayıflamıştır. Çok başka şeyler de söylemek mümkündür; ama, bu kanun 
emeklilerin aleyhine olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir; ancak, Sayın Balcılar'ın konuş

ması tamamlanıncaya kadar süre uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam buyurun Sayın Balcılar. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Hükümetin, sosyal güvenlikle ilgili icraatlarından 
bir tanesi de, Sosyal Sigortalar Kurumunda ve Bağ-Kur'da, anaparanın ödenmesi halinde, ge
cikme zammı ve faizlerinin terkin edilmesi, affedilmesi şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. 
Biz de 1983 - 1991 yılları arasında buna benzer düzenlemeler getirdik; ama, terkin etmedik, 
affetmedik. Bizden ve o tarihteki muhalefetten arkadaşlarımız, komisyon müzakerelerinde ve 
Genel Kurulda, bunun terkin edilmesinin, sosyal güvenlik kuruluşlarının lehine olacağını id
dia etmişlerdir; ama, uzun müzakarelerden sonra, sosyal güvenlik kuruluşlarının aleyhine ala
cağı kanaatine varılarak terkin uygulaması yapılmamıştır. Endişemiz şudur : Bu af olayı, si
gortalıları prim ödememe alışkanlığına kavuşturur; yani vatandaş, yirmi yirmibeş yıllık sigor
talılığı döneminde, nasıl olsa hiçbir partinin kazanamadığı bir seçim olur, seçim kazanamayan 
partilerden ikisi, birbirlerine her türlü tavizi vererek bir koalisyon hükümeti kurar ve seçmene 
selam olsun diye bir tür terkin kanunları getirir, ben de bankalardan faizli para kullanacağıma 
bu primleri ödemem, dolayısıyla böyle bir seçim neticesinde oluşacak hükümetin uygulama
sıyla, zamanı gelince anaparayı ödemek suretiyle bu yirmi yirmibeş yıllık dönem içerisinde sosyal 
güvenliğimi devam ettiririm düşüncesine kapılır... Dolayısıyla, bu uygulamanız, ileriye dönük 
olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarında, prim tahsilat oranlarını fevkalade düşürecektir. Kanunlar 
görüşülürken bu konudaki endişelerimizi belirttik. Öyle bir arzumuz da yoktur, onu da açık 
bir şekilde ifade edeyim. Bağ-Kur zaten bankalardan faizle para almak suretiyle maaşları ödü
yordu... Emekli Sandığı da devlete sırtım dayamış aktuaryası pek hesaplanmayan bir sosyal 
güvenlik kuruluşumuzdur. Aktuarya hesaplan en sağlam olan Sosyal Sigortalar Kurumu ise, 
kuruluşundan bu yana hiç sıkıntıya girmemişken, bu dönem içerisinde; yani devri iktidarınız 
döneminde, bankalardan faizle para almak suretiyle maaşları ödemek zorunda kalmıştır. Bi
zim, "ileride olabilir" endişelerimiz çok kısa sürede gerçekleşmiştir, realize olmuştur; dolayı
sıyla, bu iki kanunun uygulanması, sosyal güvenlik kuruluşlarımızı aktuarya açısından menfi 
yönde etkilemiştir ve ekonomik yönden zayıflayan sosyal güvenlik kuruluşlarımızın da emekli
lerine daha iyi imkânlar, reel artışlar sağlayabilmesi mümkün gözükmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, olaya ana hatlarıyla baktığımız zaman, "sosyal güvenlik kuruluş
larının güçlü olması halinde emeklilerin durumları daha iyi olur" prensibinde antakt kalırsak 
-Hükümetin şu andaki uygulamalarının, sosyal güvenlik kuruluşlarını ekonomik yönden daha 
kötüye götürdüğünü ifadeye ve ispatlamaya çalıştım- reel olarak emeklilerimizin daha iyi 
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bir gelir seviyesine sahip olabilmeleri için, sosyal güvenlik kuruluşlarına bir ek kaynak bulabil
mek gerekir. Bu ek kaynak ne olur? Prim oranlarını yükseltirsiniz; ania, prim oranlan dünya
da en yüksek olan ülkelerden birisi olduğumuz için bu mümkün değildir. 

Başka ne olabilir? Sosyal güvenlik sisteminde yapmış olduğunuz yanlışlıklardan geriye dö
nersiniz; yani kazana giren kaşık sayısını ve emeklilik süresini artırmanın yollarını ararsınız; 
ama bu uygulamadan dönüş de yapamazsınız... Siyasî nedenlerle, oy kaybı endişeleriyle, hiç 
bir hükümetin de bunu, bundan sonra, bizim 1986'da yaptığımız gibi yapabileceğini zannet
miyorum. 

Başka bir yol var : Cumhuriyet hükümetleri, "biz, bu aradaki farkı devlet katkısıyla 
kapatacağız" derler; ama, az önce Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, Fransa bile bu konuda 
fevkalade sıkıntılar çekmektedir. Ülkemizde genç nüfus oranı yüksektir; Cumhuriyet hükümet
leri, ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, acaba bu genç nüfusa öğretim yatırımları mı yapa
caklar, ileriye dönük istihdam yatırımlarına mı öncelik verecekler, yoksa emeklilere destek ver
mek gayesiyle sosyal güvenlik sistemine yardımda mı bulunmak isteyecekler? Ne kadar iyi ni
yetli olurlarsa olsunlar, prensipte seçim beyannamelerine bu konuda ifadeler de koysalar, fert 
başına 15 bin, 20 bin dolar millî hâsılaya sahip ülkelerin yaptığı katkıyı, cumhuriyet hükümet
lerinin -ne sizin ne de başka bir cumhuriyet hükümetinin- ülkemizde yapabilmesi mümkün de
ğildir. Yapılacak yardımlar devede kulak kalacaktır. Dolayısıyla, emeklilerimizin, ileriye dö
nük reel ücretlerinde artışlar sağlamak, fevkalade zor gözükmektedir. 

Çözüm : Bağ-Kur Kanununda bazı tadilatlar, geçici rahatlamalar yaparsınız, keza diğer 
kanunlarda da öyle yaparsınız ve bir miktar da devlet katkısı yaparsınız; ama, bir tek çözüm 
vardır o da -daha evvelki toplantılarda da ifade ettim ve Sayın Bakan da prensipte buna 
katılıyorlar- 18 yaşını bitirmiş bütün vatandaşların belli bir skalada toplandığı, Vehbi Koç gibi 
tüccar kişinin de, işçi Mehmet efendinin de, memurların da dahil olmak zorunda kalacağı bir 
temel sosyal güvenlik kanunu çıkarılmasıdır. Maaş itibariyle, emekli olduğu zaman, kişinin 
almak istediği maaşa göre istediği basamağı seçebileceği, nimet-külfet dengelerine dayalı, ak-
tuarya hesapları doğru yapılmış, en alt basamaktan prim ödeyen vatandaşlarımızdan fakrü za
ruret içerisinde olanların primlerinin devlet tarafından- tamamının veya bir kısmının- karşıla
nacağı bir sistem zorunlu hale gelmiştir. Şu andaki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığının aktif 
sigortalılarından -geçici bir madde ile- arzu edenlerin, yatay geçişle bu sisteme geçebileceği bir 
temel sosyal güvenlik kanunuyla, ileriye dönük olarak, ülkemizde, sosyal güvenlik sistemimizi 
kurtarabiliriz. Aksi takdirde, bu sistemle, emeklilerimizin ve sosyal güvenlik sistemimizin ileri
ye dönük durumunun iyi olamayacağı; olamayacağı için de, emeklilerimizin, ücret, maaş, pa
rayla ilgili problemlerinin her geçen gün artacağı endişelerini taşıyoruz. 

Buna rağmen, benim ifade ettiğim ve diğer konuşmacıların ifade edecekleri başka tedbir
lerin bir rapor halinde Yüce Meclise sunulabilmesi amacıyla, bu Meclis araştırmasına müspet 
oy vereceğimizi ifade eder. Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuş bulunmaktadır. 
Bu itibarla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 29 Nisan 1992 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 19.07 

- -' " o— ——— 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (DEVAM) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınhaya'nın, 20.11.1991 - 27.2.1992 tarihleri arasında Yapı 
işleri, DSİ, KGMtaahhütlerini yapmakta olan firmalara K.O.I.'den veya genel bütçeden verilen avans
lara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/69) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tara

fından cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Soru : 
20.11.1991 gününden başlamak üzere bugüne kadar (27.2.1992) Yapı İşleri, DSİ, KGM. 

taahhütlerini yapmakta olan firmalara K.O.I.'den veya genel bütçe ödeneklerinden verilen ek 
avans var mıdır? Hangi tarihte hangi iş için hangi müteahhit firmaya ne miktarda avans veril
miştir? 

. . . . . . ' T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1684 24.4.1992 

Konu : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya' 
nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 4 Mart 1992 gün ve Kan Kar. Md. : 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/69-866/3626 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bakanlığımıza bağlı Yapı 
İşleri, Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin faaliyetlerinde yüklenicilik üstle
nen firmalara Kamu Ortaklığı İdaresi veya Genel Bütçeden ek avans ödentisi yapılıp, yapılma
dığı konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Anılan Genel Müdürlüklerimizin taahhütlerini yapan firmalardan; 
1. Farsel firmasına, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak 31.12.1991 tarihi itibariyle 

Ormanköy-Akyazı-Dokurcun 4 üncü Bölge Hd. projesi için Genel Bütçeden 4219 317 814TL. 
avans ödemesi yapılmıştır. 

2. Güntekin inşaat firmasına, Adıgüzel Barajı ve HES tesisleri işi için Kamu Ortaklığı 
İdaresinden 3.2.1992 tarihli sözleşme ile °/o 33 faiz üzerinden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce 8 000 000 000 TL. avans verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

:<£&&>: 

— 421 — 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
69 UNCU BİRLEŞİM 28 . 4 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Genci Görüşme önergesi (8/13) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

1. — (9/1) ve (9/3) Esas Nolu Meclis Soruşturması komisyonlarına üye seçimi 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

<3^6> 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Aksaray Milletvekili îsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genci Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

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

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

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

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

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

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

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

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklanın kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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GENEL GÖRÜŞLE'VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILPı/İASINA DAİR ÖNGÖRUŞR/iELER 

İL — Çorum Milletvekili Muharrem Şcmsck ve 1 î arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1.8) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

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

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

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

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

17. — 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 maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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

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

'20, — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçleri
mize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98. 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin Önergesi (8/9) 
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21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şı'rnak 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 açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

23: — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

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

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

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için^alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

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

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, Ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

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

31.— Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98;inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

: . 4 - — - — . — — ; — — — - — • • — : — • — • — 
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32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarruf
ların ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

35. —Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocakların
da ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların 
verimli ve güvenli çalınmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların 
ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

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

38. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
rem bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup 
uymadığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

39. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve 
ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

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

41. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocakların
da çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşıran, Erzincan dep
reminde yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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43.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasın
da iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

44. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçi ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

45.,— Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görev
lilerinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politi
kalar tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

46. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk Ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli 
derneklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49) 

47. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıkları
na bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

48. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
reminde binaların yıkılmasının-nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

49. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörü
nün içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

50. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yatakla
rımızın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52) 

51. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve 
Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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' 1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

3. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

*4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

*5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü,son^ önergesi (6/47) 

6. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) . 

*7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

*8. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine Öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

9. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

*10. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

11. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

13. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

14. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

15. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

————————— : Q — 
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16. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdcmirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

17. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

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

19. — İstanbul Milletvekili Osman Çeylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi-
, yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/72) 
20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar

da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) • 

*21..— Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

22. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*23. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

*24. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

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

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

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

28. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa-
\ nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 

soru Önergesi (6/83) 
29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın

mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/85) 

30. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

32. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

— - fin — — : — • • • — — —— 
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33. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

34. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

35. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

36. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon 'programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

37. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

38. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

39. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu işveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

40. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin' Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

41. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

42. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) 

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

44. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/101) 

45. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KtT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 

46. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

47. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 
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48. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

49. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

50. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

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

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

53. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

54. — Aksaray Milletvekili Halil Dcmir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşla
rımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

55. — Afyon Miilctvikili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

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

57.'— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santralle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

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

59. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

61. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

62. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

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

64. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine tes
lim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/121) 
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65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Göksün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/122) 

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

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

68. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

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

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

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

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

73. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

74. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

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

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

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

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 
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81. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'dc yayımlanan 32. Gün . 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

82. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'Ün, günlük bir gazetede 
ycralan "Washirığton'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

83. — Tokat Milletvekili Ahmet Fcvzİ Inccöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/140) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatcpe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/142) 

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

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

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

89. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün -.Elbistan Kara
yolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) 

90. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçckmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

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

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

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

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

95. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 
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96. — Trabzon milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı İçin alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

97. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

98. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of- Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

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

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

101. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri îl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/159) . ' • • • • ' ' 

103. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla il
gili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/160) 

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

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

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

107. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

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

109. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) ' 

HO. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan.ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 
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111. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

114. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

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

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

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

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-, 
gesi (6/176) 

119. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

120. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen İzmir BÜyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

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

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

123. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

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

125. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183). 
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126. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

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

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

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

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

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

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

133. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip'ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaev
lerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

135. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kollan üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

136. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

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

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

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

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

141. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen Ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 
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142. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Ycmliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) „ • • • • • • 

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

144. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

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

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

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

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

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

150. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

151. — Yozgat Milletvekili Mahmut,Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

152. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un,1 SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

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

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

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

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

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 
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158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

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

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

162. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

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

164. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

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

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

167. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

168. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

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

171. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 
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172. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskûn Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

173. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Tclevİ2yon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

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

175. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, T.K.İ. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) \ 

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

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

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

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

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

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

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

183. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

184. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 
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185. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

186. — Şanlürfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale il
çesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı İddiaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

196. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

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

198. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 
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199. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) , . 

200. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

201. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) ' 

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

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

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

205. — Muğla Milletvekili Nc'vşat üzer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

206. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner1 

gesi (6/270) ' . ' 

207. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, ispir - Ikizderc, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/271) 

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

209. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 
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1. — Millî Eğitim.Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporla
rı (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

2. —Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 
6.1.1992) 

3. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) 
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

4. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go 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) 

5. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) 
(S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

X 6. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 7. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tah
kimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. 
Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

8. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 9. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
21.2.1992) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kamın Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
21.2.1992) 

12. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

13. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9,5.1969 Ta
rih ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fık
rası Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

X 14. —-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1992) 

X 15. —Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1992) 

X 16. —Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Ge
nel Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

17. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sa
yılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 41) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların 
Affına Dair Kanun Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

19. —2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/333) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 
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X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Av
rupa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonları Raporları (1/342) (S, Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1992) 

X 23. — Avrupa'da Konvansiyoncl Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı've Millî Savunma ve Dı
şişleri Komisyonları Raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 10.4.1992). 

24. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkincr ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı 
: 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

X 25. — İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı 
ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/373) (S. Sayısı: 63) (Dağıt
ma tarihi : 22.4.1992) 

X 26. — Sermaye Piyasası Kanununda Dcğişiklik'Yapılmasına, Bankalar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
22.4.1992) 

27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

28. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve.Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tari
hi : 24.4.1992) 

29. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




