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1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, özürlüler Haftası münase
betiyle, özürlülerin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Türkân Akyol'un cevabı 

2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, İçişleri Bakanlığının, fit
re, zekat ve kurban derisi toplama hakkını belirleyen yönetmeliğine ilişkin gün
dem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, BOTAŞ Genel Mü
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 103 
1. — Madrid'te yapılacak olan OMBUDSMAN'lar Toplantısına, DYP An

kara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in katılacağına ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/439) 103 

2. — Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğime ilişkin önergesi (4/37) ' 104 

3. -r- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un (6/248) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/36) 104 

4. — 9/1 Numaralı Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun Başkan, Başkanvekilii Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/440) 104 

5. — 9/3 Numaralı Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanlığının Komis
yonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/441) 105 

6. — (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/442) 105 

7. — (10/8-5) Esas Numaralı Meclis araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/443) 106 

8 New York'ta düzenlenecek olan 11 inci Türk Haftası etkinliklerine 
katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Hükümeti temsilen Amerika Birleşik 
Devletlerini ziyaret edecek olan heyete katılacak milletvekillerine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/447) 106:110 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İzmir Milletvekili tsmet Kaya Erdem'in, Türkiye ekonomisinin geçirdiği yapısal değişikli
ğe; 1980 yılına gelinceye kadar, döviz darboğazı nedeniyle çekilen sıkıntılara; 70'Ii yılların so
nunda karşılaşılan çok ciddî ekonomik kriz nedeniyle, orta vadede sürekli büyümeyi ve öde
meler dengesinde rahatlığı sağlamayı amaçlayan geniş kapsamlı ve kendi içinde tutarlı radikal 
önlemler paketinin uygulanmaya konularak, yapısal reformların düzenlediğine ye ekonominin 
libere edildiğine; neticede, uluslararası kuruluşlarla uyumlu bir ortama gelindiğine ve bu nok
tadan tekrar geriye gidişi önlemek için alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak yaptığı gün
dem dışı konuşmasına; 

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, devralınan ekonomik tablonun çok kısa sürede bir düzel
meye imkân vermediğini; ancak, Hükümetin, Türk ekonomisini istikrara kavuşturacak bir prog
ram üzerinde ciddî olarak çalıştığını; istikrar tedbirlerine giderken, her şeyden önce, kamu açık
larını asgariye indirecek tedbirler üzerinde durulduğunu; bugün ülkenin, her yönden güveni
lirliğini kazandığını ve ekonominin, içinde bulunduğu tablodan çıkarılması için, yalnız Hükü
mete değil, bütün siyasal partilere görev düştüğünü belirterek; 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, iktidarın, özellikle DYP kanadının, seçimlerden 
önce akaryakıtla ilgili olarak verdiği mesaja aykırı olarak sürekli zam yaptığına ve iktidarın 
fiyat değiştirme hareketinin arkaryakıt politikasında açıkça görüldüğüne, bu hususta yapıla
cak şeyin, yükseltilen vergi ve fon oranlarını düşürmek olduğuna ve Hükümetin, fiyatlara iliş
kin olarak yaptığı vaatleri yerine getirmesi lâzım geldiğine dair gündem dişi konuşmasına; 

Devlet Bakanı Şerif Ercan; petrol ürünleri satış fiyatlarının Bakanlar Kurulu kararına isti-' 
naden, ham petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki değişikliklere göre, rafineri ve dağıtım 
şirketleri tarafından tespit edildiğini; tespitte, artış oranları düşük tutulduğu için, rafineri şir
ketlerinin zararlarının tam olarak giderilemediğini ve kur artışına uyum sağlamak için yapılan 
bu artışların eleştirilmesinin, tenakkuzdan başka bir şey olmadığını ifade ederek, 

Cevap verdiler. 

' Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan da, Gümüşhane'deki devlet yolu ile, köy yollarının -
ihtiyaçlarının karşılanmadığı; Hükümetin, bu konu üzerine eğilerek, bu yolların ıslahı cihetine 
gitmesinin gerektiği; yörenin coğrafî şartlarının son derece çetin ve iktisadî durumun çok zayıf 
olduğu; Kelkit'te bir şeker fabrikası kurulduğu takdirde yöre pancarının burada değerlendiri
lebileceği ve bunun, iktisadî yönden kalkınmaya fayda temin edeceği; besiciliğe önem verilmesi 
gerektiği; Gümüşhane'deki geçici işçilerin durumu ve imkân bulunduğu takdirde, Gümüşha
ne'ye bir yüksek öğretmen okulu veya bir eğitim fakültesi ile bir ilahiyat fakültesinin kurulma
sının, yörenin eğitimi yönünden büyük fayda temin edeceği hususlarında gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Ülkemizde misafir olarak bulunan, Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Muhammed Çen-
giç'in, isteği üzerine, Genel Kurula hitap etmesi kabul edildi. 

Muhammed Çengiç, yaptığı konuşmada, Bosna-Hersek'te yaşanan olaylar ve katliam yü
zünden çok üzüntülü olduğunu; Bosna-Hersek'teki olayların, Amerika ve Avrupanın, Bosna-
Herkes'i tanımasıyla birlikte başladığını; dünya tarihinin bugüne kadar gördüğü en anlamsız ve 
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vahşi savaşta, Müslüman ahalinin kökünü kazımak için, Federal Ordunun desteğine sahip Sırp 
çetelerinin, kadın, yaşlı, çocuk'demeden büyük bir katliama giriştiğini; yaralıların her türlü, 
doktor ve tıbbî imkândan mahrum bir şekilde ormanlarda saklandıklarını; annelerin, çocuk
larının gözü önünde tecavüze uğradıklarını; Avrupa Topluluğunun ve Birleşmiş Milletlerin al
dığı tedbirlerin hiçbir işe yaramadığını kendisinin, Bosna-Hersek Cumhuriyetlerini temsil en, 
Türk Hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk kamuoyunu, yaşanan dramdan ha
berdar etmek için görevlendirildiğini; Türkiye'nin, kendilerini korumasını talep ettiklerini ve 
fiilen yardım beklediklerini ifade etti. 

Başkanlıkça, TBMM'nin, Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Muhammed Çengiç'in şah
sında, Bosna-Hersek'teki bütün Müslümanların acılarım yaplaştığı, kendilerine geçmiş olsun 
dilekleri ve en kısa zamanda barış, güvenlik, esenlik dolu günlere kavuşmaları temennileri arz 
edildi. . 

Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in Dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan" Yardımcısı Erdal inönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Ek

rem Ceyhun'un, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 
Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy'un, insan Haklarını inceleme Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine ilişkin' önergesi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Genel Kurulun 7.5.1992 tarihli 74 üncü Birleşiminde açılması kabul edilen, Bosna-Hersek 
Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gere
ken tedbirler konusundaki genel görüşmenin gündemin özel Gündemde Yer Alacak işler kıs
mının 2 nci sırasında yer almasına, görüşmelerin 12.5.1992 Salı günkü 75 inci Birleşimde yapıl
masına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; Genel Kuru
lun 13.5.1992 Çarşamba günkü 76 ncı Birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ve Genel 
Kurul çalışmalarının saat 22.00'ye kadar sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul 
edildi. 

istanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere aykırı 
hareket ederek özel giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları, Devleti haksız 
yere zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü ve Devlet Bakanları haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesinin (9/6), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 
açıklandı. 

istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek Cumhuriyetinde ve 
Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konusun
daki önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme (8/13) tamamlandı. 
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Bosna-Hersek Cumhuriyeti Başbakan Yayrdımcısı Muhammed Çengeç'in Genel Kurulda 
yaptığı konuşma üzerine Bosna-Hersek'te Müslüman halka karşı, Sırplar tarafından Yugoslav 
Federal Ordusu desteğinde sürdürülen katliamı şiddetle bnadıklarmı bütün dünyaya ilan et
tiklerine ve, 

Bu katliam devam ettiği sürece, TC Hükümetini; 
Yugoslav Federal Cumhuriyetiyle diplomatik münasebetleri kesmeye, 
Yugoslav Federal Cumhuriyetine karşı ekonomik ambargo kararı almaya, 
Konuyu görüşmek üzere İslam Konferansını acilen toplantıya çağırmaya, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine acilen duyuruda bulunmaya, 
Türkiye'nin üye olduğu bütün uluslararası kuruluşlar nezdinde çaba göstermeye, 
Bosna-Hersek için bir kriz masası oluşturmaya, 
Bosna-Hersek'e acil ilaç ve gıda yardımı yapmaya; 
Davet ettiklerine ilişkin siyasî parti gruplarının müştereken verdikleri deklarasyon Genel 

Kurulun bilgisine sunuldu. 
SHP Grubuna ait olup, açık bulunan : 
tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine, Kırşehir Milletvekili Sabrı Yavuz, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine, Uşak Milletvekili Ender Karagül, 
DYP Grubuna ait olup, açık bulunan, 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğine Balıkesir Milletvekili Abdülbaki Ataç, 
Anayasa Komisyonu üyeliğine, Adana Milletvekili Ahmet Sanal; 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

13 Mayıs 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.26'da son verildi. 

Ytlmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Kâtip Üye 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Katip Üye 
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II . — GELEN KÂĞITLAR 

•'' 13 . 5 . 1992 Çarşamba 

\ ' Tasarı , 

1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Tasarısı (1/394) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş Tarihi: 8.5.1992) 

Teklifler 

1. — Erzurum Milletvekil İsmail Köse'nin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/329) (Planve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.5.1992) 

2. — Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/330) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1992) 

3. —- Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunun 1 ve 2 
nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/331) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1992) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Da
ir Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/332) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.5.1992) 

5 .— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bu Ka
nunda Değişiklik Yapan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dâir Kanun Teklifi (2/333) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.5.1992) 

6. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 2821 Sayılı Sendikalar Yasasında Yapılan De
ğişiklikler Hakkında Yasa Teklifi (2/334) (Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1992) 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 765 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişildik 
Yapılmasına dair Yasa Teklifi (2/335) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.1992) 

8. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Top
lu Lokavt Kanununda Yapılan Değişikliklere Dair Yasa Teklifi (2/336) (Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1992) 

9. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 4 Arkadaşının, Kamu Konutlarının Satılma
sına İlişkin Kanun Teklifi (2/337) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.1992) 

10. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi 
(2/338) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1992) 

11. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Esenboğa Hava Limanı Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/339) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.5.1992) 

12. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkların 
Korunması Hakkında Kanun Teklifi (2/340) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.5.1992) 
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13. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bil
dirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekifi (2/341) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1992)" 

14. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi Üreten 
Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan elektrik Bedelleri Hakkın
da Kanun Teklifi (2/342) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.5.1992) 

Rapor 

1. — Ceza Muhakemeleri usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkada
şının, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/390, 2/7) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi f 13..5.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel ücretlerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.5.1992) x 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle aynı işye- • 
rinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/317) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1992) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, 506 sayılı Kanunun uygulanmasında MKE 
işçilerinin haksızlığa uğradığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/157) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1992) 

2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, SSK'dan maaş alan emeklilerin durumu 
ile apartman kapıcılarının vergi iadelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/158) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1992) 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Adana-Ceyhan İlçesi Sarımazı Köyünde 
bulunan Melik Müteahhitlik ile Toros Gübre ve Kimya A.Ş.'den kanunsuz olarak işten çıkarıl
dıkları iddia edilen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/159) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1992) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon PTT Başmüdürlüğünde çalışan bir per
sonelin, Yüksek Disiplin Kurulu Kararına rağmen eski görevine iade edildiği iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/160) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1992) 

5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Dünya Bankasından alınan kredi ile yürütül
mekte olan 1 inci Sağlık Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/161) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.5.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşlcun (İstanbul), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

e , — — : • . , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı 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. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Özürlüler Haftası münasebetiyle, özürlülerin sorun-

lartve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı kormsmast ve Devlet Bakanı Türkân Akyol'un cevabı 
BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri olmuştur. 
İlk sırada, 1992 yılı özürlüler Haftası münasebetiyle, özürlülerin içinde bulunduğu konu-. 

larla ilgili olarak, Sayın Muharrem Şemsek'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; kutlanmakta olan özürlüler Haftasr münasebetiyle huzurunuzdayım. Hepinize 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Değerli Milletvekilleri, mayısın ikinci haftası, her yıl özürlü vatandaşlırımızın problemle
rinin dile getirildiği, hal çarelerinin gösterildiği, çeşitli toplantı, seminer, söyleşi, yürüyüş ve 
diğer faaliyetlere sahne olmaktadır. İstisnasız her yıl, bu hafta, Türkiye'de de kutlanmaktadır. 
Her yıl Özürlüler Haftasında yapılan bu çalışmalar, özürlü vatandaşlarımızın, içinde bulun
duğu meselelerden kurtulmalarını sağlayacağı yerde; çoğu zaman, yaralarının kanatıldığı, belli 
ölçüde duygu sömürülerinin yapıldığı, ülkemizde küçümsenemeyecek sayıdaki özürlü kitlele
rin istismar edilmeye çalışıldığı, neticesiz teşebbüsler olarak kalmaktadır. Geçmiş yıllardaki Özür
lüler Haftası çalışmaları gözden geçirilerek, Türkiye'nin mevcut durumu ortaya konursa, ifade 
etmeye çalıştığım bu gerçek daha iyi görülür. 

İnsanın herhangi bir uzvunun, normal hayatın gereklerine uymama hali, sakatlık olarak 
tabir edilmektedir. Bu fonksiyon kaybına uğramış insanlara, buna maruz kalmış kişilere de sa
kat denilmektedir. 

Çağımız dünyasında özürlülerin meselelerinin çözümü konusu, demokrasi, çağdaşlık ve 
insan hakları bakımından da ölçü olarak görülmektedir. Ülkeler, özürlü vatandaşlarına verdi
ği önem ve özürlü vatandaşlarının meselelerini çözdüğü derecede demokrat, çağdaş ve insan 
haklarına riayet eden ülke olabilmektedir. Bugün, artık, bütün dünyada, özürlüler meselesi, insan 
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haklan meselesi olarak görülmektedir. Artık, özürlüler meselesi, özürlü vatandaşlanmızm içinde 
bulunduğu sıkıntılardan kurtarılması meselesi, öncelikle insan hakları olarak Türkiye'de de 
görülmelidir. Sakatlann, özürlü vatandaşlarımızın, diğer insanlar gibi, dokunulmaz, vazgeçil
mez, devredilmez temel hakları olduğu görülmeli ve kabul edilmelidir. Türk Milleti olarak, millî, 
tarihî, dinî, kültürel ve insanî değer anlayışımızda bunun örneklerini görmek mümkündür. Yüce 
dinimizin temel kitabı Kar'an-ı Kerim, Yüce Peygamberimizin hadisi şerifleri ve millî tarihimiz 
içinde bunun örnekleri çoktur. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, özürlüler meselesini, sadece özürlülerin meselesi veya sa
dece özürlülerin meseleleriyle ilgilenen bakanlığın, birimlerin meselesi olarak görmek çok yan
lıştır. Bu meselenin, topyekûn Türk Milletinin meselesi olduğu görüşü Yüce Meclisimizce ka
bul edilerek gereği yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, özürlüler meselesindeki durum fevkalade kötüdür, özürlü 
vatandaşlarımızın istihdamı, meselekî ve tıbbî rehabilitasyonları, ekonomik problemleri, ula
şım ve haberleşme problemleri, bina ve ev yapımlarında mimarî düzenlemeler meseleleri gibi 
birçok özürlülük problemi çözüm beklemektedir. 

Bu problemlerin, başka başka şekilde tasnifi de mümkündür. Düşününüz ki, ülkemizde 
kaç özürlü vatandaşımız var, sakat sıfatını taktığımız kaç insanımız var, sayısını bilmiyoruz. 
Bu konuda mevcut durumun ne olduğunu ilmî olarak tespit edememiş, daha mühimi, ne yapa
cağına karar verememiş, millî bir plan, program hazırlayamamış durumdayız. Türkiye'de her 
beş yılda bir nüfus sayımı yapılıyor, bu sayımlarda, eklenecek iki soru ile, Türkiye'de kaç va
tandaşımızın özürlü olduğu -özür çeşidiyle birlikte- çok kolay ve doğru şekilde ortaya konabi
lecekken, bu bile yapılamıyor. 

Milletimizin, tarihi incelendiğinde,özürlülere verilen önem ve hizmet bakımından dünya 
milletlerinin önünde olduğunu görmekteyiz. Ancak, bugün, Türkiye olarak bu mühim sosyal 
problemin çözümü konusunda, gelişmiş ülkelerin maalesef gerisindeyiz, hem de çok gerisinde
yiz. Bu konuda, büyük Türkiye, güçlü Türkiye, çağ atlayan Türkiye sözlerine uygun bir nokta
da olmadığımız herkes tarafından görülmelidir. Avrupa'da deliler zincire vurulurken, ataları
mızın, memleketin birçok yerine kurdukları şifahaneler ve diğer tedavi kurumlarıyla, zihinsel 
özürlüleri tedaviye ulaşmış olduğunu görüyoruz. Su sesini, kuş sesini, müziği, telkin metodu
nu, Türk Milleti olarak, özürlülerin tedavisinde ilk kullanan durumundayız. 

Geçmişte durum bu iken, bugün, gelişmiş Batı ülkelerinde özürlülere verilen hizmetlere 
bakılınca, Türkiye olarak üzüntü duyacağımız bir noktadayız. Türkiye'de özürlü vatandaşları
mızın sayısı konusunda kullanılan rakamlar 5,5 milyon ile 8 milyon arasında değişmektedir. 
Bütün bu farklı rakamlara rağmen, Türkiye için kesin olarak söylenebilecek rakam, özürlü va
tandaşlarımızın sayısının 6 milyondan az olmadığı hususudur. Dünya standartlarına göre, nü
fusun yüzde 10'u, değişik özür gruplarına mensup kişiler olarak kabul edilmektedir. Türkiye'
de bu hesap 6 milyon civarındadır, dünyada da bu 550 milyon olarak ifade edilmektedir. 

özürlülük konusu, özür grupları bakımından ve sakatlığın oluşumu bakımından çeşitli 
şekillerde tasnif edilmektedir. Ben, burada zamanın hududunu aşmamak için bunlara girme
yeceğim. özürlü vatandaşların meselesini çözebilmiş ülkelerde, özürlülerin meselesinin kanunî 
bir bütünlük içinde ele alındığı görülmektedir. Türkiye'de, özürlüler için bazı çalışmalar yapıl
mıştır. Devletin vermeye çalıştığı hizmetler yanında, özel kuruluşlar, dernekler, vakıflar vasıta
sıyla da güzel örnekler ortaya konmuştur. Ancak, bütün bu gayretler, büyük bir sosyal prob
lem olan özürlüler meselesini çözmeye yetmemiştir. 
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Türkiye'de, özürlülerle ilgili 10'un üzerinde kanun bulunmaktadır. Mesele, çok dağınık 
ve her kanunda farklı bakış açılarıyla eîe alınmaktadır. Bu bakımlardan, meseleyi toplu bir 
anlayaşla ele almak şaft olmuştur. 

Bu sosyal problemin çözümü için, öncelikle özürlülerin meselelerini çözerek, kapsamlı, 
yetki ve yaptırım gücü kesin, özürlülerin bütün ihtiyaçlarını giderecek bir Özürlüler kanunu 
çıkarılmalıdır. Böylece, mevcut kanunlardaki eksiklikler giderilmiş, verilen sosyal hizmetlerde
ki dağınıklıklar ortadan kaldırılmış, koordinasyon sağlanmış, kadro, araç, gereç ve imkân ek
siklikleri giderilmiş olacaktır. 

Bu kanunla birlikte, bu meselenin kökten çözümü için, acilen, bir özürlüler bakanlığı ku
rulmalıdır. Siyasî İktidarın ve bütün siyasî partilerimizin bu konuda elinden geleni yapacağına 
inanıyoruz. 

ihtiyaçların tespiti, güçlerin birleştirilmesi, hizmet planlaması ve koordinasyonu gibi bir
çok hizmet için, özürlüler bakanlığı kurulması bugün şart olmuştur, özürlü vatandaşların eği
timi, rehabilitasyon çalışmaları, yuva kurma, insanca yaşamak için gerekli imkânlara kavuştu
rulması; günümüz şartlarına, ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî yapısına uygun 
bir düzenleme vazgeçilmez haldedir, özürlüler bakanlığının kuruluşu, bu vazgeçilmez hizmet
ler için ilk merhaleyi teşkil edecektir. 

özürlülerin, tüketiciliktcn kurtulup, üretken insanlar olarak topluma kazandırılması; in
sanların mutlu, hür, hayata kavuşturulması; başkalarının yardımı ve himayesine muhtaç olma
dan, kendi öz enerjileriyle hayatlarını sürdürmesinin sağlanması; millî ekonomiye katkıda bu
lunan insanlar haline getirilmesi; insanca yaşamalarının sağlanması ve Anayasamızın 50, 56, 
61 ve diğer birçok maddesinin emredici hükümlerinin gereği, özürlüler bakanlığının kurulma
sıyla yerine gelmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün burada meseleyi dikkatlerinize sunmakta bü
yük fayda gördüm. Yüce Meclisimizin, kutlanmakta olan özürlüler Haftasına ilgisiz kalması 
mümkün değildi. Bu düşüncelerimizi arz ettikten sonra, Yüce Meclisin ve Sayın Bakanımızın 
birkaç konuda dikkatlerini çekmek istiyorum. 

özürlüler meselesini, belki Türkiye olarak toplu bir şekilde çözmemiz mümkün olmaya
bilir; ama, öncelikle ve acilen bazı konuların çözümü de mümkündür. 

Bunlardan bir tanesi, bugün, özürlülerle ilgili tasarruf genelgesinin yürürlükten kaldırıl
masıdır ve bu mümkündür. 

Kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda, çalıştırılmak mecburiyeti bulunan yüzde 2 kon
tenjan, yüzde 10 gibi bir rakama yükseltilebilir. 

Sakatlıkla ilgili, her devlet dairesine müracatta aranan yüzde 40'lık raporla ilgili rahatla
tıcı tedbir alınabilir. , 

2022 sayılı Kanunla özürlülere ve özellikle yaşlılara verilmekte olan üç ayda bir 300 bin 
liralık ücretin, hiç değilse, asgarî ücret seviyesine çıkarılması mümkündür. 

özürlü gençlerimize karşılıksız burs vermek mümkündür. 
özürlü vatandaşlarımızın kullanabilecekleri ve kullanmak durumunda oldukları araç ve 

gereçlerin yurt içinden temininde kolaylık ve yurt dışından getirilmesi durumlarında da vergi 
muafiyeti ve gümrüklerde kolaylıklar sağlanabilir. 
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îş kurmak isteyen özürlü vatandaşlarımıza faizsiz kredi verilebilir. 
Özürlü istihdam eden özel kuruluşlara, çalıştırdığı özürlü oranında vergi muafiyeti getiri

lebilir. 
Kamu ve özel kuruluş binalarıyla apartman ve evlerin mimarî düzenlemelerine, dünyanın 

kabul ettiği standart düzenlemeler getirilmek suretiyle, özürlülerin bütün binalara, özellikle 
devlet kuruluşlarına rahatlıkla giriş ve çıkışı temin edilebilir. 

Sakatlara, ticarî faaliyetlerinde ve memuriyetlerinde vergi muafiyeti temin edilebilir. 
Ulaşım, haberleşme ve devletin vermiş olduğu diğer hizmetlerde özürlü muafiyeti getirilebilir. 
Değerli milletvekilleri, su, elektrik, havagazı giderlerinde, aynı şekilde, özürlülere imkân 

temin edilebilir, devletimizin buna imkânı vardır. Bunlardan da daha mühimi, özellikle TRT 
ve basınımıza özürlülerle ilgili yeni bir anlayışın yerleştirilmesinde, vatandaşlarımızın bu ko
nuya ilgilerinin temininde faydalı olacak yayınlar yaptırılabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özürlüler Haftasına bütün milletvekilleri olarak Yüce 
Meclisimizin ilgi göstermesini bekliyorum. Bunun için de, öncelikle bütün özürlü vatandaşla
rımızın, Yüce Meclisimizin bütün birimlerine girebilecek şekilde düzenlemelerin yapılmasını, 
başta Meclis Başkanlığımız olmak üzere, bütün parti gruplarımızın, ilgili Bakanımızın ve mil-
letvekillerimizin ilgisiyle, Meclisimizin bu konuda örnek teşkil edecek bir çalışmayı başlatma
sını temenni ediyor, bekliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'e teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap,vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Türk

ân Akyol'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletve

killeri; hepinizi saygılarımla selamlayarak sözüme başlamak istiyorum. 
Huzurlarınıza geliş nedenim, değerli Milletvekilimiz Sayın Şemsek'in çok önemli bir ko

nuyu dile getirmesi nedeniyle, kendilerine teşekkürlerimi sunmak ve Sakatlar Haftası nedeniy
le Bakanlık alanımıza giren bu konu hakkında kendilerine hem katıldığım pek çok konudaki 
planlarımızı arz etmek hem de Yüce Meclise bilgi sunmaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu hafta, Sakatlar Haftasıdır, özürlüler Haftasıdır. Beden ve 
zihin özürlüler, her toplumda olduğu gibi, toplumumuzun da, üzerinde son derece dikkatle, 
önemle ve büyük bir değer vererek eğilinmesi gerekli bir grubunu oluşturuyorlar. Sayın millet
vekilimin, her şeyden önce, bu konuyu büyük bir vuzuhla dile getirmeleri nedeniyle, kendileri
ne teşekkürlerimi sunmak istiyorum, önerileri büyük bir dikkatle izlenecek, pek çoğuna yüz
de yüz katıldığım,-özellikle konuşmasının son bölümlerinde bildirdikleri- önlemlerin büyük 
bir kısmının uygulamaya konulmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Biraz evvel, bir ölçüde, yarım bırakarak geldiğim Türkiye Sakatlar Derneğinin düzenledi
ği bir açıkoturum şu esnada yapılmaktadır. Altı tane bilim adamı öğretim üyemiz, bu konuda 
Türkiye'deki gerçekleri, bu gerçeklerin ışığı altında alınması gerekli önlemleri tarüşıyorlar. Bütün 
bunları, toplantı bittikten sonra, milletvekillerimize takdim edeceğim. 

Bu arada, 1992'de ikinci baskısı yapılan Devlet Planlama Teşkilatının, "sakatlar için politika" 
dokümanının verileri de elimde, Her şeyden önce, Yüce Kurulumuza, Yüce Parlamentoya şunu 
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arz etmek istiyorum : Bugün, Türkiye'de özürlüler konusunda, maalesef, elimizde sağlıklı ve
riler yoktur. Birtakım dış kaynaklardaki takribi sayılara oranlayarak verilen ve ortalama mik
tarı -sayın konuşmacımızın da belirttiği gibi- 6 milyon dolayında varsayılan çok çeşitli özürlü 
grubuna sahibiz; zihin özürlü, beden özürlü, eğitüebilcn, öğretilebilen özürlü... Ama, bu sayı, 
tahmine dayanılarak verilmektedir. Bu sayının gerçekliği konusunda güvencemiz yoktur; an
cak, sayıdan daha önemli olan, bence, özürlü gelişmesinde üretilmesinde veya özürlü vatan
daşlarımızın özürlü olmasının altında yatan temel nedendir. 

özürlülerin çok büyük bir kısmında, özürlü olmanın nedenleri, korumakla ortadan kal
dırılabilir arkadaşlarım. İki somut örnek arz etmek istiyorum, Türkiyemizde en büyük sorun
lardan bir tanesi, yakın aile içi evlilikler olayıdır. Gerek ekonomik, gerek geleneksel, gerek bü
yüyen ailelerde, toprak ve ekonomik bütünlüğün gerektirdiği nedenlerle, ülkemizde, yakın ak
raba evliliklerinin oranı, dünyanın pek çok ülkesinin üzerindedir. Ailede geleneksel ve özürlü
lük yaratan bir hastalık varsa yakın akrabalık nedeniyle, bu hastalığın miktarı, aile içi evlilik
lerde iki misli artmaktadır. 

En ağır ve önemli bir zihin özürlülüğünün nedeni, fenol ketonüri dediğimiz, geleneksel, 
ailevî, kalıtsal bir hastalıktan oluşmaktadır ve bugün tıp biliminde eriştiğimiz aşama, yarım 
milimetre kanda, bebek, anne karnındayken bu hastalığın tespit edilebilirliğini sağlamıştır. Bu 
hastalık, acımasız bir biçimde, en ağır zihin özürlülüğünün nedenidir ve takribî rakamla her 
yıl ağır zihin özürlü 500 çocuk dünyaya gelmektedir, tnsanî yönden, toplumsal yönden ye hiç
bir biçimde eğitilebilirliği mümkün olmayan zihin hastalığının ta başından saptanması ve ön
lenmesi mümkünken, bu önlemeyi hâlâ yerine getiremiyoruz. 

Aynı oranda, örneğin, koruyucu, bir tek çocukfelci aşısının bebekte ve çocukta uygulan
ması, beden özürlü, hareket özürlü, kas özürlü insanların sayıcını, yüzde 90 - 95 azalma olana
ğını vermektedir. Bunu mutlaka zorunlu bir biçimde uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz. 
Bugün, bu konuda çok büyük mesafe alındığını da mutlulukla ifade etmek istiyorum. 

Bir başka örnek, yine ilerleyici bir kas hastalığı nedeninin, progressif müsküler distrofî 
dediğimiz ağır bir beden özürlülüğü meydana gelmesinin, kalıtsal ve erkenden teşhis edilerek, 
daha cenin halinde, anne karnındayken bertaraf edilebilmesi ve o ailenin çocuk dünyaya getir
memesinin sağlanması yoluyla önlenebilirliğini de bilgilerinize sunuyorum. 

Bana bu şansı Sayîn Milletvekilimin konuşması verdi; kendilerine teşekkür ediyorum. Ba
kanlığımızın bu konudaki en önemli uygulamalarından bir tanesi, özürlülerimizi topluma ka
zandırmak için yapılacak uğraşlardır. Bunlar, acımadan, normal muamele ederek - ne gereğin
den fazla ilgi ne gereğinden fazla merhamet- topluma kazandırmak için,eğitilmelerini, gelişti
rilmelerini ve hakları olan iş alanlarına kavuşturulmalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin 
ve bu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesinin -altını çiziyorum, yalnız yasal düzenleme 
yetmiyor- tüm önlemleri alınacaktır. 

Verilerle sizi zorlamak istemiyorum Sayın Başkanım; fakat, tekrar, bir referans olarak arz 
etmek istiyorum; DPT'nin "sakatlar için politika" dokümanı çok önemli bilgiler vermektedir; 
ama, aynı DPT'nin, iki yıl önce, 1990'da yapılan nüfus sayımında, bu bilgiler ışığı altında bir 
uyarı yapmasını da beklerdim : 1990 nüfus sayımında, sağlıklı bir bilgi alabilmek için, özürlü
ler konusunda hiçbir soru sorulmamıştır, hiçbir bilgi alınmamıştır, bu konu görmemezlikten 
gelinmiştir. Bugün, kaç görme özürlü var, kaç kas özürlü var, kaç zihin özürlü var bilmiyoruz. 
Şimdi bu veriler ortaya çıkıyor 1992'de; ama, 1990 sayımında bu konuya hiç eğilinmiyor. Ar
tık, Türkiye'nin kendi gerçeklerini sağlıklı bir biçimde saptamasının zamanı gelmiştir ve geç
mektedir. 
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Hepinizi, sabırla dinlediğiniz için, saygıyla selamlayarak teşekkür ediyorum ve Sayın Mil-
letvekilime de teşekkürlerimi ve saygılarımı tekrarlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, usul müsait mi; soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN —Sayın Bakan izin verdikten sonra, yerinizden kısaca sorabilirsiniz. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, usulde böyle bir şey yok. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana baktım... 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Benim için mümkündü, siz bilirsiniz. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — O zaman, bakanlar kürsüden inemezler. 
DEVLET BAKANI TÜRKAN AKYOL — Bir başka zaman cevaplandırayım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Hani şeffaftınız... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, kısa ve uzlaşmayla olması halinde, usulle irtibatlandırmadan... 

Sayın Bakan Hanımefendiye de baktım, kendileri mütebessim bir ifadeyle izin verince sordur
mak istedim. Yoksa, sayin bakanları burada tutmak gibi bir niyetimiz yok. 

2. — Trabzon Milletvekili Kemakttin Göktaş'ın, içişleri Bakanlığının, fitre, zekat ve kurban de
risi toplama hakkım belirleyen yönetmeliğine ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakam ismet Sez-
gin'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, kurban derilerinin toplanma
sı konusunda, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalcttin Göktaş'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Göktaş. (RP sıralarından alkışlar) 
.KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama 

başlamadan önce, hepinize saygılar sunuyorum. 
2 Mayıs 1992 Cumartesi günkü Resmî Gazetede İçişleri Bakanlığının yayımladığı yasakçı 

bir zihniyeti ifade eden yönetmeliğe göre, kurban derileri, fitre ve zekât toplama tekeli Türk 
Hava Kurumuna verilmiş ve başka vakıf ve diğer hayır kurumlarının bunları toplaması yasak
lanmıştır. Böyle bir yönetmelik yayımlamak, inançlarına bağlı yüce milletin vicdanına ambar
go koymaktan başka bir şey değildir. Yapılmak istenen bu uygulama, Anayasaya da, laikliğe 
de aykırıdır. 

Bildiğiniz gibi, İslamın şartları; hac, zekât, oruç, namaz ve kelimei şahadettir. Zekât, Al
lah rızası için bir malın belli bir kısmını, belirli bir süre sonra, yoksul ve fakire, kayıtsız şartsız 
vermektir; yani, malî bir ibadettir ve gerekli miktar malı bulunan kimse için, Kur'an emriyle, 
farzdır. 

İbadetlerin nasıl yerine getirileceği ise, iktidarların çıkaracakları yönetmeliklerle değil, Al
lah'ın emriyle belirlenir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

* Fitre ve kurban, vacip ibadetlerdendir ve malî bir ibadettir. Onun da, kime, nasıl verilece
ği iktidarların yönetmeliğiyle değil, Allah'ın emriyle belirlenmiştir. 

Kurban, bildiğiniz gibi, ibadet maksadıyla kesilir. Kurban Bayramında kesilen kurbanın 
bir kısmını, kesenin ailesi yer, diğer bir kısmını da komşulara ve fakirlere dağıtır; derisini ise 
dilediği yere verir. 

Laikliğin sözlüklerdeki manası, din ile devlet işlerini birbirinden ayırmaktır. Mademki böy
ledir, devlet, vatandaşın dinî ibadeti olan kurbanının derisine müdahale etmekle, doğrudan 
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doğruya, laikliği ihlal etmiş oluyor. İşine geldiği zaman laikim diyeceksin, işine geldiği zaman 
ihlal edeceksin... Bu, tamamen çifte standartlıktır ve inanç hürriyetine müdahaledir ve aynı 
zamanda anayasal bir suçtur. Bu nasıl laiklik uygulamasıdır, bu nasıl insan haklarına saygıdır, 
bu nasıl demokratikleşmedir, bu nasıl açıklıktır?.. 

Milletimizin ibadetine de ambargo konulmakta ve bu ibadetlerinj nasıl yapılacağına dair 
yönetmelik çıkarılmaktadır. İnsan haklarından bahsedersiniz, ama, insan haklarına saygı gös
termezsiniz. Ne zaman insan haklarına saygı göstereceksiniz? Hep, emir ve yasaklarınızı, dinî 
vecibelerini yerine getirmek isteyen gariban vatandaşlarımıza mı uygulayacaksınız?.. 

• ' i • . 

Ülkemizde bu kadar hayır kurumu varken, "kurban derisini illa da Türk Hava Kurumu
na vereceksiniz" demek, büyük bir zulümdür ve yanlıştır. Zorla güzellik olmaz. Kimse kimse
yi, kestiği kurbanın derisini Türk Hava Kurumuna veya başka bir yere vermeye zorlayamaz. 
İsteyen Türk Hava Kurumuna verir, isteyen götürür başka bir yere verir, 

Bu talihsiz müdahale, bir ihtilal bakiyesidir. İhtilallerin ve örfi idarelerin hâkim olduğu 
zamanda, haklı olarak devamlı tepki görmüştür. İstediğiniz kadar yönetmelik çıkarın, vatan
daştan zorla derisini alamazsınız. Gelin, bu yönetmelikten vazgeçin de, Türk Hava Kurumu 
gibi bir kuruluşu yıpratmayın. 

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda hep mazlum ve mazbut vatandaşımıza haksızlık edildi. 
Devlete karşı sorumluluğu olduğu halde, vergisini ödemeyen kaçakçıların borçlarını affettiniz; 
affettiğiniz parayı, vergisini ödeyen dürüst vatandaştan çıkarmaya çalışıyorsunuz... Defterdar-
lıklarca yazılan yazılarda, mükelleflerin matrah artırımında bulunmasını istiyorsunuz. Matrah 
artırımında bulunmayanların 1987, 1988, 1989 ve 1990 yılı defterleri kontrol edilecek diye, devlet 
olarak, mükellefi, adeta tehdit ederek, matrah artırımına zorluyorsunuz. 
Ülkede, uzun zamandan beri kurulmuş, hayırlı hizmet yapan birçok vakıf varken, kısa bir süre 
önce kurulmuş bulunan ve kamuoyunda Yahudi Vakfı diye bilinen 500 üncü Yıl Vakfı ve onun 
çoktandır kurulmuş yandaşları olan Rotary ve Lions Kulüplerini, umuma hadim cemiyetler
den sayıp, vergi muafiyeti getirilmektedir. Millet, fakir haliyle, birçok hayırlı hizmetleri yürü
ten vakıfları desteklemekte ve böylece ailesini, millî şuurunu, adet ve ananelerini koruma ça
bası göstermektedir. 

Bu fakir milletin, bu hayırlı hizmetlere yapabildiği en büyük yardım, kurban derileridir. 
Hükümet ve şimdiye kadar gelmiş birçok yöneticiler, dış kaynaklı vakıf, dernek ve kulüpleri 
desteklerken, bu millî ve manevî hizmetleri yapan vakıflara köstek olma çabasını göstermektedir. 

Elbette, bu durum, kabul edilebilir bir durum değildir ve insan vicdanını isyan ettirmekte
dir. Hani demokrasiden yanaydınız?.. Hani insan haklarından yanaydınız?.. Hani şeffaftınız?.. 
Hani laiktiniz?.. İşinize geldiği zaman bunları sıralıyorsunuz; ama, bu yönetmelik -işte önümde-
bu Hükümetin iddialarını tekzip etmektedir. Bizim arzumuz, tenkitten çok, zulmün ortadan 
kaldırılmasıdır. Bu çifte standart, bu tezatlı durumun düzeltilmesi gerekir. Bunun için, bu yö
netmelik derhal iptal edilmelidir. 

Bu dilek ve temenniyle sözlerime son verirken, tekrar, saygılar sunarım. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Gündem dışı Konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin. 
Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
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İÇİŞLERİ BAKANI ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın 
Kemalettin Göktaş kardeşimizin konuşmaları üzerine huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 
Arkadaşımın sorularına arzı cevap etmeden önce, değerli Göktaş'ın; inançlara, insanların ira
delerine saygı gösterilmesiyle ilgili görüşlerine, laiklik konusundaki görüşlerine, insan hakla
rıyla ilgili görüşlerine, demokratik gelişmeyle ilgili düşüncelerine aynen katılıyorum ve arka
daşıma teşekkür ediyorum Gerçekten bu konuda inançlara ipotek konulmaması, insanların ira
delerine saygı gösterilmesi, laikliğe uyulması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve demokra
tikleşmede gerektiği ölçüde üzerinde durulmasıyla ilgili sözlerine aynen katılıyorum ve arka
daşımıza teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşım, "Türk Hava Kurumuna verin demek, doğru değildir" diyor. Bunu Türk 
Hava Kurumuna verin diyen bir hüküm yok; yalnız toplanmasıyla ilgili bir kanun var....Sayın 
Göktaş kardeşimiz ya da grupları lütfen, kurban derilerinin toplanması işini -verilmesini değil-
Türk Hava Kurumuna veren bu kanunu değiştirmek için bir teklifte bulunsunlar; ben ona ka
tılırım; bu bir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Bakan, sadece Türk Hava Kurumuna top
lama yetkisi veriyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, Emniyet Genel Müdürlü
ğü bir yönetmelik hazırlamış ve üç gün evvel bu yönetmeliği bana da getirdiler; okudum. Bazı 
hukukçu arkadaşlarımız, bundan, Sayın Göktaş arkadaşımızın yorumladığı gibi bir yorum çı
kabilir dediler. Bana müracaat eden gazetecilere de ifade ettiğim gibi, kurban kesen vatandaş
larımızın, kurban derilerini istediği yere götürüp vermelerine taraftarım ve bu yönetmelik de 
bunu amirdir. Yasada da böyle bir şey yok; ama, bu açıklık da yok. Bazı memurlar bunu anla
mayabilir; o nedenle, bunu düzeltmek üzere bugün veya yarın bir ek yönetmelik çıkarıyoruz. 
Zatı âlinizin de ifade ettiği gibi, isteyen vatandaşlarımızın, kurban derilerini, istediği kişiye, 
istediği kuruma vermesini içeren, bu konudaki tamamlayıcı bilgileri kapsayan bir yönetmelik 
çıkarılmaktadır. (RP sıralarından alkışlar) Böylelikle, Sayın Göktaş arkadaşımızın ve bize inti
kal eden diğer vatandaşlarımızın dilekleri de yerine getirilmiş olacaktır. Kaldı ki, vakıflar gibi, 
ecdat yadigârı müesseseleri ve onlara değer diğer müesseseleri kösteklemek, ne bizim Hükü
metimizin ne bundan sonra gelecek hükümetlerin aklından geçer ne de bizden önceki hükü
metlerin aklından geçmiştir; bunu düşünmek bile abestir sevgili arkadaşlarım. 

Tekrar ediyorum, bu yönetmelik, bugünkü haliyle dahi, vatandaşlarımızın, kurban deri
lerini istedikleri yere vermelerini mümkün kılar; ama bununla yetinmiyoruz, tedahül meydana 
getirebilecek durumları ortadan kaldıran ve vatandaşlarımızın, istedikleri yere kurban derileri
ni vermeleri hususuna açıklık getiren yönetmeliğimizi yarın neşrediyoruz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendiller'in BOTAŞ Genel Müdürünün uygulamaları
na, bunlardan doğan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dtşı konuşması ve Orman 
Bakanı Veja Tantr'ın cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, bazı Hükü
met uygulamaları konusunda, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'i kürsüye 
davet ediyorum. 
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Buyurun Sayın Söndüler. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; söz

lerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hükümetimiz, kendi icraatlarını yapmak üzere, elbette ki, kendisiyle birlikte çalışacak bü

rokratlarını tayin etme, göreve getirme hakkına sahiptir; bu, en tabiî hakkıdır, ona da saygı 
duyarız; ancak, bir kısım yerlerde, bir kısım uygulamalar var ki, bunlar tamamıyla o kurum
larda çalışan insanları rahatsız eder. 
Hepimizin gördüğü gibi, dünyada -bir taraftan Müslüman ve Türk kanı dökülse de- barış rüz
gârları esiyor ve en katı ideolojilerin ve duvarların yıkıldığı şu günleri yaşıyoruz. 

Burada birkısım uygulamaları dile getirdik, birkısım uygulamaları da dile getirmek zo
rundayız. 

Bugün size, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığındaki bir 
kısım uygulamalardan bahsetmek istiyorum. 

BOTAŞ Genel Müdürü Sayın Mete Göknel, ÇAMSAN Anonim Şirketi Genel Müdürüy
ken, bu Hükümet döneminde BOTAŞ Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. Buna saygıyla bakıyo
ruz; ancak, kayın Mete Göknel, göreve başladığı günden bugüne kadar, çok süratli bir şekilde, 
tepeden tırnağa bir kıyıma girişmiştir. Kendisiyle bizim de görüşmelerimiz oldu, diğer millet
vekili arkadaşlarımızın da görüşmesi oldu. Okulların tedrisata devam ettiği şu günlerde, en 
azından, bu uygulamaların, aileleri bölmemesi bakımından, okulların tatile girmesine kadar 
beklenmesi hususunu anlatmak üzere, saygılı bir şekilde, kendisine gittik. Sayın Başbakanımı
zın, bakanlara ve bürokratlara; bütün milletvekillerine yardımcı olunması konusunda gönder
diği bir genelge de var... Kendisine durumu izah ettik; Genel Müdür bize ve bütün milletvekil
lerine, "Efendim, göreve getirilen bu personel işe yaramaz, geldiği görevin yetkisini kullana
cak durumda değil, bilgisiz" diyerek, orada bulunan bürokratları tepeden tırnağa kadar suç
layıcı bir tavra girmiştir. Ayrıca, kendisi, bunların eski hükümet döneminde göreve getirdiği 
iddiasındadır; fakat, bugün göreve getirilenlere veya görevde kalanlara bakıyoruz; bunların içinde, 
Anavatan Partisi İktidarı döneminde göreve getirilmiş ve içişlerinde, üst düzeyde görev yap
makta olan insanlar da var... 

Biz, Başbakanımızın bu genelgesini saygıyla karşıladık ve milletimizin bize verdiği millet
vekilliği yetkisini de kullanarak, bir bürokratın karşısında nasıl tavır takınılacağı hususunu da 
şahsımızda taşıyarak, saygılı bir şekilde Sayın Genel Müdürle görüştük Sayın Genel Müdür 
ise, konuşmalarında, "bakın, benim icraatlarımın ne kadar doğru olduğu; mesela, Kahraman
maraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in tepki göstermesinden de bellidir" gibi ifadeleri kullan
dı... Bu tavrı, Sayın Başbakanımızın yayınladığı genelgeye ve milletvekillerine yapılan bir say
gısızlık olarak değerlendiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, başta da ifade ettiğim gibi, uygulamalara saygı duyarız; ancak, Sa
yın Genel Müdür, diğer bütün milletvekillerine ve bize, "görevden aldığım bu insanlar yetersizdir" 
demekte ama DYP'li milletvekili arkadaşlarımıza da "bunlar ANAP döneminde getirildi" de
mektedir... Bununla birlikte, bu teşkilatta, şerefiyle, en ufak bir leke almadan çalışan ve bu 
dönemde aniden görevden alınan bürokratların bir kısmından da bahsetmek istiyorum. Bu bü
rokratlarımız görevden alınırken, birçokları Sayın Mete Göknel tarafından şahsen de görülme
miştir. Yüzlerini dahi görmeden, bu insanları, yetersiz olduğu gibi nedenlerle veya başka baha
nelerle görevden alması, teşkilatta büyük sıkıntı yaratmıştır. 
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Tahsin Gürsoy; Personel Daire Başkanı, BOTAŞ'da 17 yıl hizmeti geçmiş; görevden alına
rak pasif bir müşavirliğe getirilmiştir. 

Nadir Bıyıkoğlu; Mühendislik Daire Başkanı, görevinden alınarak pasif müşavirlik kad
rosuna atanmıştır. 

Adnan Durak; bir milletvekilimizin yeğenidir, Ceyhan Bölge Müdür Yardımcısıyken hiç
bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmış; fakat, iktidar partisine mensup bir kısım milletve
kilimizin teşebbüsüyle, bu karar durdurulmuştur. 

Mahmut Türkoğlu; Ceyhan Bölge Müdür Yardımcısı, 16 yıllık makine mühendisi, bugü
ne kadar görev yaptığı bütün kurumlarda ve BOTAŞ'da başarılı çalışma yapmış ve takdir edil
miş; 9 Mart 1992 tarihinde, hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akti feshedilerek BOTAŞ'dan uzak
laştırılmıştır, Bütün girişimlere rağmen, eski görevine maalesef dönememiştir. 

Kerim Ünal; Doğalgaz Daire Başkan Yardımcısı, 13 Nisan 1992 günü, hiçbir gerekçe gös
terilmeden görevden alınmış ve bununla da yetinilmemiş, -hukuk dışı bir şekilde- derecesi dü
şürülerek, uzmanlık kadrosuna tayin edilmiştir. 

Bunlarla birlikte; Ali Yaşar Hafız, Ali Doğan, Selçuk Coşkun, Veli Aslanali ve buna ben
zer birçok bürokrat görevden uzaklaştırılmıştır. Sayın Genel Müdürün iddiası şudur : bunlar 
ANAP döneminde alınmıştır, eski hükümetin uygulamasıdır... 

Benim asıl vurgulamaya çalıştığım husus, bu Genel Müdürün söylediği, eski hükümet dö
neminde alınmış bürokratların görevden alındığı iddiasının doğru olmadığıdır. Bunun ispatı 
da şudur : tlhan Orhan; birinci derece imza yetkisiyle personel grup başkan yardımcısı yapılan 
bu şahıs, personel işlerinin tamamından tek sorumlu olarak atanmıştır, ilhan Orhan, aynı za
manda ANAP Siirt ti Başkanı tzzet Tarhan'ın yeğeni olup, göreve o dönemde getirilmiştir. Eğer 
eski hükümetin uygulamalarından dolayı insanları görevinden alıyorsanız, buyurun... 

Yine, aynı durumdaki Koksal Kılıçlı; Etüt Kamulaştırma Grup Başkanı olup, ANAP dö
neminde Toplu Konut İdaresinin kurucuları arasında bulunmuş aynı kuruluşta ANAP tarafın
dan daire başkanlığına getirilmiş, Toplu Konut İdaresinde meydana gelen birkısım hadiseler
den sonra görevden alınmış, 1987 yılında Kars'tan ANAP milletvekili adayı olmuş, ancak so
nuç alamayınca ANAP'lı Bakan Kâzım Oksay tarafından BOTAŞ'a alınmış, kısa sürede terfi 
ettirilerek Etüt Kamulaştırma Grup Başkanı yapılmıştır. Yeni Genel Müdürün göreve başlama
sıyla birlikte, hızlı DYP'li görünümüne bürünmüştür ve şu sıralarda kurumda yaşanan milli-. 
yetçi, mukaddesatçı personel kıyımında etkili rol almaya devam etmektedir. 

Gökhan Yardım, Doğalgaz Grup Başkanı olup ANAP döneminde üst düzey görevlere ge
tirilmiştir; bugün de bu kıyımda rol almaktadır. 

Billun Algın, başhukuk müşaviri yapılmıştır. ANAP döneminde sürekli taltif edilen bu 
zat, şimdilerde yaşanan bu kıyımda rol almaktadır. 

Şimdi sizlere soruyorum : BOTAŞ'taki kıyımın sebebi, oradaki personelin ANAP döne
minde getirilmesi mi, yoksa orada bulunan milliyetçi, mukaddesatçı, vatansever insanların tasfiye 
edilmesi midir? 

Bunu, özellikle şu bakımdan ifade ediyorum : Demirperdelerin, ideolojilerin çatır çatır 
yıkıldığı şu günlerde, sağcıdır solcudur diye, şu fikirdedir bu fikirdedir diye lütfen insanlara 
kıyım yapmaya devam etmeyiniz. Bu, memleketimize huzursuzluk getirir. Sizin karşı çıktığınız 
en büyük olay da buydu; haksızlıktı, adaletsizlikti, antidemokratik uygulamalardı, baskı 
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rejimiydi, insanlarımız arasında barışın, sizin deyiminizle konsensüsün sağlandığı şu dönem
de, sizin döneminizde bunların durdurulmasını istirham ediyor, hepinize saygı ve hürmetlerimi 
arz ediyorum. (MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Cevap mı Sayın Bakan?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Evet Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Orman Ba

kam Sayın Vefa Tanır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Enerji Bakanıyla ilgiliydi sanıyorum... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, yalnız enerjiyle ilgili bölüme değil, Hükümet adına 

cevap vermek üzere huzurunuzdadır... 
Buyurunuz efendim. , 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaş

larım; aslında, konuşan arkadaşıma bir cevap olsun diye çıkmış değilim. Benim de elimde bü
yük bir dosya var; bu dosya, muhtelif arkadaşlarımızın sözlü soru olarak getirdikleri bu tayin
ler meselesiyle ilgili dosyadır. 

Şüphesiz, hükümetler değiştiği zaman yeni gelen bakanlar, kendi çalışma arkadaşlarını 
seçeceklerdir. Bu, normal bir hükümet tasarrufudur; hele bu hükümet değişimi, bir de siyasî 
parti değişimi şeklinde olursa... Bu yılın özelliği odur... Aynı siyasî partinin içerisindeki hükü
met değişikliğinde bile bir tayin furyası vardır; ama, bir başka iktidarın gelişinde bu tayinler 
biraz söylüyorum; bu gibi konuların buraya değil de, yazılı soru olarak bakanlara getirilmesin
de faydalar vardır. O nedenle söz istedim. Yazılı soru olarak sorulduğunda ne faydaları vardır, 
sözlü soru olarak sorulursa veya gündem dışı bir konuşmayla, dile getirilince bunun kusuru 
nedir, onu izah edeyim. 

Bir memur görevden alındığında, yerine kim getiriliyor?.. Bir başka memur getiriliyor. Yani, 
bir makamda oturan ilanihaye orada kalacak mı, başlca bir arkadaşa, başka bir bürokrata hiç 
mi hak tanınmayacak?.. Tayin esprilerinin içerisinde bunu da düşüneceksiniz. 

Burada birinci etken, görevde başarı aranmasıdır. 
ikinci etken de şudur : Muhakkak ki, bu tayini yaparken, elimizde bazı deliller bulunu

yor. Bakın, bir memuru görevden almışım; ama akıl almaz derecede telgraflar çekilmiş; altları
na, muhtarlardan ilçe başkanlarına kadar mühür basılmış, imza atılmış... Görevden alınan me
mur arkadaş, haklı olduğunu söylemiş... Bu gibi hallerde, vatandaşın bir insaf noktası vardır; 
sizi de yanıltır, bizi de yanıltır. Memura dokunduğunuz zaman ya tabandan bir siyasetçi arıyor 
veyahut yukarıdan bir bürokrat arıyor... 

Şimdi, bu konuyu gündem dışı bir konuşmayla burada getiriyorsunuz... Bu memuru biz 
görevinden aldık; ama, devlet görevinden atmadık; şurada duruyor... Zaman gelecek, ben bu 
memurdan memnun olmayacağım, öbürü daha iyidir diye onun yerine getireceğim; zaman ge
lecek, ben gideceğim, bir başkası getirecek... Ama, bu konuyu, isim zikrederek kürsüye getir
diğiniz zaman, korumak istediğiniz arkadaşları rencide edersiniz, bürokratlarımızı rencide eder
siniz. Neden?;. Çünkü, ben, tasarrufumu haklı kılmak isteyeceğim. O zaman ne yapacağım; 
size, memurum hakkında şöyle bir gerekçe sunacağım ve "Ben bu memuru görevden aldım; 
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ama, filan tarihte şunu yapmış, filan tarihte şu ihtarı almış, filan tarihte lüzumu muhakeme 
kararı var, falan tarihte derece düşüklüğü var" diyeceğim. 

O memuru görevden alıp başka bir göreve verdiysek, başka bir iktidar, başka bir bakan, 
yine o memurdan istifade edecek... Bunları ismen Meclis zabıtlarına geçirdiğimiz zaman, bü
rokratlara yardım mı ederiz, bürokratları rencide mi ederiz?.. 

Kortu, yazılı soru şeklinde gündeme getirilirse, bakanla sizin aranızda kalır. Bakarsınız, 
yapılan tasarruf doğrudur, bakan haklı cevap vermiştir; size bu memurun sicilini göndermiş
tir... Elimde öyle bir sicil var; ben, bunu, yazılı soru soran arkadaşa gönderdiğim zaman, o 
arkadaş bana gelecek, "özür dilerim, beni yanıltmışlar" diyecektir; ama, ben şimdi, bunu bu 
kürsüde okursam, bunu zabıtlara geçirirsem, o memur arkadaşımızı rencide ederiz; bizden sonra 
gelecekleri de, o memur arkadaşımızı bir kere daha deneme imkânından mahrum ederiz. 

Oriun için, hükümetlerin kendi"ağlarını kurmada bir tasarrufları vardır. Bu arkadaşların 
biri gider, biri gelir; ama, giden arkadaş, muhakkak, bir bürokrat, bir siyasî kişi veya bir mil
letvekili buluyor... Hem, nasıl oluyor, biliyor musunuz?.. Birini görevden alıyorsunuz; (A) par
tisinden bir arkadaş, üç dört kere, yerinde kalsın diye geliyor; siz, şu şu nedenden dolayı haklı 
olarak görevden aldığınızı söylüyorsunuz; bu sefer (B) partisi buna sahip çıkıyor!.. Bu adam 
hangi partiden?.. Bir ay evveline kadar (A) partisinin arkasında olan bir bürokrat, (A) parti
siyle işini yürütmediği için, bir ay sonra (B) partisinin arkasına geçiyor. 

Onun için, ben, bu sıralarda uzun yıllardır oturan bir arkadaşınız olarak söylüyorum; bu 
gibi, ismi zapta geçirilecek meseleleri yazılı soru şeklinde gündeme getirmekte fayda vardır. 
Onun için söz aldım. 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Bu fırsatı bana verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —Madrid'le yapılacak dan OMBUDSMAN'kr Toplantısına, DYP Ankara Milletvekili Mustafa 
Tınaz Titiz'in katılacağına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/439) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

27-29 Mayıs 1992 tarihleri arasında Madrid'te yapılacak olan, birçok Avrupa ülkesinde 
kamu makamlarına karşı vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetleri soruşturmakla görevli om-
budsmanlar toplantısına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen, konuyla ilgili bir parlamen
terimizin katılmasına ilişkin vaki davete, icabet edilmesi, Genel Kurulun 5.5.1992 tarihli 72 nci 
Birleşiminde kabul edilmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3260 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, konuyla doğrudan ilgisi dikkate alınarak, Doğru Yol Partisi 
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Grup Başkanlığınca ismi bildirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyonu Üyesi, Ankara Milletvekili Sayın M. Tınaz Titiz'in söz konusu toplantıya katılacağı 
Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Erzincan Milletvekili Ali ibrahim Tutu'nun, Kamu iktisadîTeşebbüsleri Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/37) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, (6/243) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/36) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 170 inci sırasında yer alan (6/248) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ediyorum. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
4. — 9/1 Numaralı Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanlığının Komisyonun Başkan, Başkan-

vekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/440) • v 

BAŞKAN — (9/1) ve (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması komisyonlarının başkanlık 
seçimine dair tezkereleri vardır; okutuyorum. 

Buyurun : . \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(9/1) esas No.lu Soruşturma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimini 

yapmak amacıyla 7.5.1992 günü toplanmış, toplantıya katılan 10 üyenin kullandığı 9 adet oy 
pusulasının tasnifi sonucunda, aşağıda adı, soyadı ve seçim çevresi yazılı üyeler karşılarında 
gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

(9/1) Esas No.lu Soruşturma 
Komisyonu Geçici Başkanı 
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Başkan : Ahmet Sayın Burdur Milletvekili (9) oy 
Başkanvekili : ibrahim özdiş Adana Milletvekili (9) oy 
Sözcü : Nazmi Çiloğlu Bolu Milletvekili (9) oy 
Kâtip : Zeki Ergezen Bitlis Milletvekili (9) oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — 9/3 Numaralı Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanltğtmn Komisyonun Başkan, Başkan
vekili, Sözcü ve Kâtip.Üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/441) '••• 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(9/3) Esas Nolu Soruşturma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimini 

yapmak amacıyla 12.5.1992 günü toplanmış, toplantıya katılan 8 üyenin kullandığı 8 adet oy 
pusulasının tasnifi sonucunda, aşağıda adı, soyadı ve seçim çevresi yazılı üyeler karşılannda 
gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Nevzat Çobanoğlu 
izmir 

(9/3) Esas No.lu Soruşturma 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Atilla Hun Kars Milletvekili (8) oy 
Başkanvekili : M. Halûk Müftüoğlu Denizli Milletvekili (8) oy 
Sözcü : Bestami Teke Hatay Milletvekili (8) oy 
Kâtip : Ali Rıza Gönül Aydın Milletvekili (8) oy 

. BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığntn, Komisyonun çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/442) 

BAŞKAN — (10/4) ve (10/8-5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyon Başkanlıkla
rının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair tezkereleri vardır; okutup ayn ayrı oyları
nıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve üretici Birliklerine Ait Depolarda, Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı iddia Edilen Suis-
timalleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan Sonra Yapılmasını önlemek Amacıyla, Genel Kurulun, 
14.1.1992 tarihli 25 inci Birleşimde Kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonumuz çalışmalarını tamamlayamadığından, Komisyonumuz görev süresinin, 22 Mayıs 1992 
tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
irfan Demiralp 

(10/4) Meclis Araştırması 
Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 — (10/8-5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalış
ma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/443) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

• .. ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 Yılına Kadar Hayalî İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağ
ladıklarını, Bu Suretle Yapılan ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediğini 
ve Geri İstenilen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın dünkü 
ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla, genel kuru
lun, 15.1.1992 tarihli 26 ncı Birleşiminde Kurulan (10/8-5) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonumuz çalışmalarım tamamlayamadığından, Komisyonun görev süresinin 22 Mayıs 
1992 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut öztürk 

Aksaray 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 

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

8.— New York'ta düzenlenecek olan 11 inci Türk Haftası etkinliklerine katılmak ve temaslarda 
bulunmak üzere Hükümeti temsüen Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edecek olan heyete katılacak mil
letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/447) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi var
dır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
New York'ta düzenlenecek 11 inci Türk Haftası çerçevesindeki etkinliklere katılmak ve te

maslarda bulunmak üzere, Hükümetimizi temsüen, 15-19 Mayıs 1992 tarihleri arasında Ame
rika Birleşik Devletlerini ziyaret edecek heyete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de ka
tılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Bekir Sami Daçe (Adana) 
Ali Günaydın (Konya) 
Ertekin Durutürk (İsparta) 
Ali Rıza Septioğlu (Elazığ) 
Alâettin Kurt (Kocaeli) 
Refaiddin Şahin (Ordu) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, partilerini de okutturun; tutanağa geçsin... 
BAŞKAN — Amerika yolcularını okutuyorum efendim; parti yok... Listeyi okuyor, par

tisi yok... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Tutanağa geçsin Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Metinde, sayın üyelerin partileri yazılı değildir; Başbakanlıktan geldiği gibi 

arz ediyoruz; ama, değerli arkadaşlarımızın partilerini zatı âliniz zannediyorum biliyorsunuz... 
Devam buyurun. 

Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ali Uzun 
Kadir Bozkurt 
Abdullah Ulutürk 
Turgut Tekin 
tsmaü Köse 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Evren Bulut 
Halil Demir 
Abdülmelik Fırat 
Mustafa Kaçmaz 
Adnan Akın 
A. Şeref Erdem 
Ahmet Sanal 
Hacı Filiz 
Veysel Atasoy 
Ethem Kelekçi 
H. Cavit Erdemir 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Bestami Teke 
Latif Sakıcı . 
trfan Köksalan 
Mustafa Küpeli 
Nevzat Ercan 
Erkut Şenbaş 
Mikaail Aydemir 
M. Sabri Güner 
Necdet Yazıcı 

(Manisa) 
(Manisa) 
(Zonguldak) 
(Sinop) 
(Afyon) 
(Adana) 
(Erzurum) 
(Sinop) 
(Edirne) 
(Aksaray) 
(Erzurum) 
(Van) 
(Zonguldak) 
(Burdur) 
(Adana) 
(Kırıkkale) 
(Antalya) 
(Afyon) 
(Kütahya) 
(Niğde) 
(Hatay) 
(Muğla) 
(Ankara) 
(Adana) 
(Sakarya) 
(İzmir) 
(Ağrı) 
(Kars) 
(Zonguldak) 

Mehmet Salim Ensarioğlu (Diyarbakır) 
M. Haluk Müftüler 
Ali Şevki Erek 
Hasan Kılıç 
Y. Fevzi Arıcı • 
A. Sezai Özbek 
İbrahim Özdiş 
Ali Uyar 
Ali İbrahim Tutu 
Mehmet Kerimoğlu 
Halil Çulhaoğlu 

(Denizli) 
(Tokat) 
(Ordu) 
(İçel) 
(Kırklareli) 
(Adana) 
(Hatay) 
(Erzincan) 
(Ankara) 
(İzmir) 
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A. Fehmi Işıklar 
Mustafa Kul 
Mehmet Alp 
Sabri Yavuz 
Muhammet Kaymak 
Mehmet Dönen 
Abuzer Tanrıverdi 
Mahmut Alınak 
Mehmet Erdal Koyuncu 
Ender Karagül 
Adnan Keskin 
Fahri Gündüz 
Musa Erarıcı 
Mustafa Dağcı 
Muhsin Yazıcıoğlu 
Seyit Osman Sevimli 

B : 76 

(Diyarbakır) 
(Erzincan) 
(Kars) ^ 
(Kırşehir) 
(Adana) 
(Hatay) 
(Adıyaman) 
(Şırnak) 
(Siirt) 
(Uşak) 
(Denizli) 
(Uşak) 
(Konya) 
(Kayseri) 
(Sivas) 
(Karaman) 

13 . 5 .1992 

s 

O : 1 

VEYSEL ATASOY (Antalya) — Sayın Başkan, ben katılmayacağımı daha önce ifade et
miştim... ; 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Veysel Atasoy, okunmuş bulunan listedeki isminin listeden 
çıkarılmasını ve kendilerinin bu seyahate katılmayacağını daha önce bildirmiş bulunduğunu 
ifade ettiler; arz ediyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, ben de gitmeyeceğimi bildirmiştim. 
BAŞKAN — Bu açıklama muvacehesihde, okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresini ve 

ekli listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, karar yeter sayısı arayınız... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranacaktır. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime 15 dakika 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.31 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz HocaoğltT 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çullıaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. ' > • , 

Karar yetersayısı bulunmadığı cihetle ara vermiştik; çalışmalara bıraktığımız yerden de
vam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. — New York'ta düzenlenecek olan 11 inci Türk Haftası etkinliklerine katılmak ûe temaslarda 

bulunmak üzere Hükümeti temsüen Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edecek olan heyete katılacak mil
letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/447) 

BAŞKAN — Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş olan Başbakanlık tezkeresini ve 
okunmuş bulunan ekli listesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. , 

Kapanma Saati : 16.51 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.12 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. L 

Görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. — New York'ta düzenlenecek olan 11 inci Türk Haftası etkinliklerine kattlmak ve terriaslarda 

bulunmak üzere Hükümeti temsüen Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edecek olan heyete katılacak mü-
ktvekülerine üiskin Başbakanlık tezkeresi (3/447) 

BAŞKAN — Anayasanın 82 nci maddesi uyarınca sevk edilmiş bulunan Başbakanlık tez
keresini ve okunmuş bulunan ekli listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Karar yetersayısı bulunamadığından; Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 14 
Mayıs 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Kapanma Saati : 17.14 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

3. — 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 08 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğîu 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) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını 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) 

8. — 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) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



5 
GENEL GÖRÜŞLE VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 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 (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

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

14. — 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
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

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

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

i 7. — 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) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 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) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16"arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşımn 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) 

22. — 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) 

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

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

25. —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) 

26. — 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 açılmasma ilişkin önergesi (10/32) 

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

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarım 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) 

29. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

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

31. — 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) 

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖMGÖRÜŞMELER 

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

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarım ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini.araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) • 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli Önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşımn, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğüh 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesilçin 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

'56. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 
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* 1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

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

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

*4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşların 
sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/59) 

5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

*6. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mes
leğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

7. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

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

9. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

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

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

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

13. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesin
de görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80> 

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

15. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limamna ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

17. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 
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18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversite açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

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

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

22. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki mü
şavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

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

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

*25. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikalarının 
kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

*26. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan "SHP 
kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından yararlan-
dırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

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

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

29. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı perso
nelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/100) 

*30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

31. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altmda satıldığı iddiasma ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/102) 

32. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

*33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106). 
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35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

36. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu' nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

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

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

*39. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

40. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgilnddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

4.1. — 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) ' 

*42. -T- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy santral
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

43. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay ilçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

*46. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

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

*48. — 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) 

*49. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 
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50. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

51. — 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) 

52. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

53. — 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) 

54. — izmir 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) 

55. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

56. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ilinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/129) 

57. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

58. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

59. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/132) 

60. — istanbul Milletvekili'Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

61. — İstanbul 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) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/135) 

63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

64. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/137) 
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65. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

66. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

67. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/143) 

11.—} Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/146) 

74. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

76. — istanbul 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) 

77. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

78. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

79. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

12 
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80. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ih'şkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

81. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

82. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/157) 

85. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

86.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

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

88.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

89. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

90. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

91. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'in, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

92. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 
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94. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'mm, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'mm, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

96. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170)" 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

99. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

100. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

101. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

102. — 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) 

103. — îzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/177) 

104. — îzmir 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) 

105. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/179) 

106. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

107. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülr)ınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 
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108. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

109. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

110. — 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) . 

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

112. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

113. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

114. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

115. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

116. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

117. — İstanbul.Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

118 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

119 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kollan üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yanşmalarmda başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

120. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

121. — 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) 

122. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlanna 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Millî'Eğitim eski Bakanının söz
lerini içeren tabloların okul duvarlarında asılı bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

125. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın', Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

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

127. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

128. — 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) 

129. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

130. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

131. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

132. — 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) 

133. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fmdık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

136. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

137. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

16 - — — — , , ; — — - : 
(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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138. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

139. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

140. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

141. —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) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

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

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) . 

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

146.— 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) 

147. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

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

149. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

150. — 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) 

151. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattmm yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

152. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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153. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

154. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

155. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

156. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANlAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

157. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

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

159. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayaşofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

160. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. 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) 

161. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

162. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

163. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza ilçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

165. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

166. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, 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) 
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167. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/245) 

168. — 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) 

169. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

170. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/248) 

171. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömüf Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

173. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

174. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

175. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

177. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) ; 

178. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

179.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş' in, Trabzon - Araklı İlçesi Köp: 

rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

180. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 
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181.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

182. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

183.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'ih, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

184. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

185.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

186. — 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) 

187. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan -'Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

188. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

189. — Muğla Milletvekili Nevşat Özcr'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

190. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270) 

191. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdcre, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/271) 

; 192. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

193. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

194. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

195. -—Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/275) 

_ ' ~ 2 o ] . - — ; — — — — — • — ; • — -
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196. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

197. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

198. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

199. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

200. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başhklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) • •'', . " • ' ' • • 

201. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) - ' 

202. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

203. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

204. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

205. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

206. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

207. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

208. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 
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209. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

210. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

211. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ îli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

212. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

213. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

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

215. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

216. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

217. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

218. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

219. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 
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1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 29.4.1992) 

2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
29.4.1992) 

3. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu .Raporu (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

4. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporla
rı (1/198) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

5. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

6. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkmda 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

7. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner ve 2 Arkadaşının, 21,6.1927 Tarihli ve 1111 Sa
yılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 
1 inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/367, 2/22, 
2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

8. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 
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9. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

10. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı 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), 
11. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türk

iye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

x 12..— Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

13. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 14. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve'Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.11992) 

x 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

17. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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x 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın 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 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarilıi: 28.2.1992) 

x 21. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

22. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

23. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

25. — 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 tarilıi : 6.3.1992) 

26. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992) 

X 27. -— 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 tari
hi,: 10.4.1992) 

28. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

29. — 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) 

30. — 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) 

31. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

32. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7^ 1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

33. — İskân Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayı
sı : 74) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

34. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı : 
75) (Dağıtma tarihi: 5.5.1992) 

35. — Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Üc
retlerine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim' ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/337) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

36. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nıh, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi: 5.5.1992) 

37. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Manisa Milletvekili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/359, 2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

38. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

39. — Polis Yükseköğretim Kânununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 
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