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Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 

1. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Güneydoğu Anadolu'da cere
yan eden terör olayları ile Kuzey Irak'taki sori gelişmelere ve Türkiye'nin kendi
sini ilgilendiren bölgesel sorunlar karşısında daha aktif bir politika izlemesi ge
rektiğine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'-
nun cevabı 

2. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Avrupa Konseyi Asamblesinde 
ele alınan ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular üzerinde yapılan görüş
melere ve alınan sonuçlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Or
han Kilercioğlu'nun cevabı 
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3. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, işsizlik sorunu ile Birleş
miş Milletler kararıyla Irak'a uygulanan ambargonun, Türk ekonomisi ve nak
liyecilik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı 147:152 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 155 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın 
Samanpazarı semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın so
runlarının tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/70) • 155:156 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 156 

1. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, (6/413) numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/73) 156:157 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 157 

1. — Genel Kurulun 29.9.1992 tarihli 8 inci Birleşiminde, bir defaya mah
sus ertelendiği sehven ifade edilen, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'-
ye ait (6/142), (6/143), (6/144), (6/145) ve (6/146) numaralı soruların, soru sa
hibinin görevli bulunması nedeniyle ertelendiğine ilişkin Başkanlık duyurusu 157 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 152,176 

1. — SHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İs
tanbul Milletvekili Engin Güner'in gündem dışı konuşmasında Partisine sataş
tığı iddiasıyla konuşması ve İstanbul Milletvekili Engin Güner'in açıklaması 152:155, 

176:177 

VI.—SORULAR VE CEVAPLAR 157,190 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 157 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu önergesi (6/73) 157 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 157 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in cevabı (6/81) 157:159 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 159 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) ' • . 159 

6. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önçrgesi (6/85) 159 
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7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 159 

8. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 159:160 

9. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan"ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'-
nin cevabı (6/90) 160:161 

10. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioglu'nun, Adıyaman Seçim 
Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/99) 161:162 

11. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioglu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/100) 162 

12. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 162 

13.—İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 162 

14. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 162 

15. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 162 

16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 163 

17. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 163 

18. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Cinayet mi, intihar mı, kaza mı" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (6/127) 163:164 

19. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin 
tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129) 164 

20. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sa
halarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 164 

21. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçeknıece - Sefaköy'de-
ki bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) 165 

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi
nasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 165 
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23. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) . • • ' 165 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı 
- Bayat ilçeleri devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/135) 165 

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Beledi
ye Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/136) 165:167 

26. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma 
ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) 167 

27. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yera-
lan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 167 

28. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, TRT Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/140) 167 

29.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Andırın karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 168 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Ka-
rakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6//143) 168 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
randan sözlü soru önergesi (6/144) 168 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) 168 
, 33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan 

Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner- ~ 
gesi (6/146) 168 

34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece 
- Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için 
bir hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/147) 168 

35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Site
sine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı 
(6/148) * 168:169 

36. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğ
reticilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 169 
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37. — Trabzon Milletvekili Kemal ettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'
in cevabı (6/152) * 169:170 

38. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay 
yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 170 

39.—Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/Î54) 170 

40. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hay
rat, Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/İ55) 170:171 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın 
Gönen'in cevabı (6/156) 171 

42. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
ÎCöy Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge 
Müdürlüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/157) 172 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Mü
dürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/159) 172 

44. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla 
ilgili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/160) 172 

45. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişi
lerin hayalı ihracat yaptıklan iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/161) 172 

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGŞAŞ) ihalesinin şartname 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/162) 172 

47. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 172 

48. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alın
madan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddia
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 172 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların has
tane masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 172:173 

50. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ve
fa Tanır'ın cevabı (6/167) 173:174 
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51. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır 
- Lice depreminden sonra yapılan Ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 174 

52. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır 
İli Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 174 

53. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarını ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/170) 174:175 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Ha
vaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/171) 175 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen tak
dirnamelerin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Akın Gönen'in cevabı (6/173) 175:176 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 190 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, folklor derneklerine ayrılan 
ödeneğe ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/266) 190:192 

2. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, anket yaptırmak amacıyla ba
zı şirketlere ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakam Fikri Sağ
lar'm yazılı cevabı (7/274) 193 

3.—• İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kartal Belediyesi Tansa Şir
ketine alınan işçilerin beş ay sonra sigorta yaptırıldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/287) 193:194 

4. — İstanbul milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kartal Belediyesi çöp hiz
metlerinin özelleştirilmesinden sonra bazı usulsüzlük ve yolsuzlukların yapıldı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/288) 194:195 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İSKİ ile ilgili olarak Bakan
lıkça yapılan teftişlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/315) -••' 195:196 

6.;— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Domaniç-Çarşamba köyünde
ki Osman Gazi'nin annesine ait olan Hayme Ana Türbesinin yapımına ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/320) 196:197 

7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ceylanpınar ve diğer bele
diyelerde yapılan teftişlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazı
lı cevabı (7/354) 197:199 
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VII. — KÂNUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dışticaret Müseteşarhğı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci ek) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Polonya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevherinin dönüşüne ka

dar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu ÇiIIer'in, 
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Turizm 

Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, 

Çekoslovakya'ya gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Ba
kanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın, 

Fransa ile İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dı
şişleri Bakanlığına, Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 

Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne ka
dar, Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'in, 

Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olane Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev
let Bakanı İbrahim Tez'in, 

İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, 

Suriye'ye gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyah'nın dönüşüne ka
dar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 

Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşü
ne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, (9/3) esas numaralı Soruşturma Komisyonundan 

çekildiğine dair önergesi; 
Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı.Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaş

kanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (3/539) (S. Sayısı : 172); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bazı Milletvekillerine, başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 

edildi. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana 

gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyasetimize ve millî güvenliğimize ve Türk 
Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi (8/19), 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kafkaslarda yürüt
tüğü dış politika (8/20), 

DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletve
kili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksi
nimlerinin açıklığa kavuşturulması ve alınması gerekli önlemlerin tespiti (8/21), 

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan görüş
meleri tamamlandı ve, 
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Siyasî parti grubu başkanvekillerinin müştereken imzaladıkları ve grubu olmayan partile
rin de katıldıklarını ifade ettikleri; 

Kafkasya ve Abhazya'da cereyan eden, şiddete ve silaha dayalı olayların durdurulmasına, 
Kafkasya'daki devletlerin aralarındaki sorunları anlaşmalar yoluyla halletmelerine, Abh,azya*-
daki çatışmaların önlenmesine, adil esaslara ve insan haklarına dayalı bir çözüm bulunması
na, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil eden bir heyetin bölgeyi ziyaret etmesine ve bu hu
susta bir temenni kararı alınmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen; 
İçişleri Komisyonu üyeliğine Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan, 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Çevre Komisyonu üyeliğine tzmir 

Milletvekili Veli Aksoy, 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğine Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak, 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu; 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğine Kars Milletvekili Atilla Hun; 
Anavatan Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan; 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğine Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin, 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı, 
Dışişleri Komisyonu üyeliğine istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, 
(10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğine istanbul Milletvekili Kemal 

Naci Ekşi; 
Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin sorunlarını tespit 

etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/12), yapılan öngörüşmelerden sonra, ka
bul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun: 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
14 Ekim 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.02'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
Cengiz Üretmen 

Manisa 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

14.10.1992 Çarşamba 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 2 Arkadaşının, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuru
luşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/475) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.10.1992) 

2. — Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Sıkıyönetim Komutanlarınca Görevlerine Son Ve
rilen Kamu Hizmetlerinde Görevli Memur ve İşçiler Hakkında Kanun Teklifi (2/476) (Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1992) 

3. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa Göre Gö
revlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadeleri Hakkında Kanun Teklifi (2/477) (Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1992) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 12 Eylül 1980'den Sonra Değişik Nedenlerle Görev
den Ayrılmak Zorunda Bırakılan veya İş Akdi Feshedilenlerle İlgili Kanun Teklifi (2/478) (Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa gdiş tarihi : 9.10.1992) 

Tezkereler 

1. — Ankara Üniversitesinin 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/634) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

2. — Ankara Üniversitesinin 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/635) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

3. — Ankara Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/636) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

4. — Ankara Üniversitesinin 1979 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/637) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

5. — Ankara Üniversitesinin 1980 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/638) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

6. — Ankara Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/639) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilıi : 12.10.1992) 

Rapor 

1. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarilıi : 13.10.1992) 
(GÜNDEME) 
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Sözlü Som önergeleri 

1.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito uygu
lamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) (Başkan
lığa geliş tarihi : .12.10.1992) 

2. —r Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere ilişkin Dev
let bakanından sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa geliş tnûM : 12.10.1592) 

3. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli iller arası
na alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.10.1992) 

r 

4. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işlerinde ça
lışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.10.1992) 

5. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, İcamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü sora önergesi (6/466) (Başkasslsğa gdiş tarihi : 12.10.1992) 

6. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a devlet desteği yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) (Başkanlığa geliş tsri-
M : 12.10.1992) 

7. — Kayseri Milîetvekil Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) (Başkalığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sîne alın
dığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) (Başkankğa 
geüg tarihi : 12.10.1992) 

9. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borçlanmasına 
ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/470) (Başkanlığa geliş teşrihi : 12.10.1992) 

İö. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım ve Kö-
yişîeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) (BaşkasıSığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

11. — Bolu Milletvekili Abhas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan atama
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1992) 

12. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl Başkan
lığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/473)-.(Başkanlığa'geliş tarihi : 12.10.1992) 

13. — Aydın Milletvekili Cengiz Aîtınkaya'nın, Adnan Menderes Üniversitesi rektör ve 
idarecilerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
.(6/474) (Başkanlığa geliş tarihi :. 13.10.1992). 

14. — Aydın Milletvekili Cengiz Aîtınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

15. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğîu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.1992) 

16. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın eski 
ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) (Baş
kanlığa ediş tarihi : 13.10.1992) 
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17. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 
Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara ilişkin çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

18. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Müdürü 
hakkında basında çıkan habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

19. — tçel Milletvekili Rüştü Kazım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalelerin
de yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

20. — tçel Milletvekili Rüştü Kazım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısının Göl
başında yaptırmakta olduğu villaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'in, Niğde'de bir patates araştırma enstitüsü kuru
lup, kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/413) (Baş» 
kanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan 
sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa ilişldn İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/414) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

3. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, bir hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan ço
cuk yuvası ve huzurevinin personel ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/415) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

4. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde îlinde DSt çalışmalarına ve DSİ İşletme 
Mühendisliğinin Şube Müdürlüğüne dönüştürülmesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanın
dan yazılı soruönergesi (7/416) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 

Meclis Araştırması önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpazarı Sem
tindeki Saraçlar Çarşısı Yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve çözüme kavuş
turulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAM : Başknnvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal öztoylan (Balıkesir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— — ! © '• • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA ' . 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın üyelerin, mevcudiyetlerini yüksek sesle ve el işaretiyle belirtmeleri

ni rica ediyorum. 
(Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır; onları yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL SUNULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden terör 
olayları ile, Kuzey Irak'taki son gelişmelere ve Türkiye'nin kendisini ilgilendiren bölgesel so
runlar karşısında daha aktif bir politika izlemesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — İlk söz, Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibali'nin; güneydoğu meselesi 
ve Kuzey Irak'taki gelişmeler hakkında. 

Buyurun Sayın Edibali. 
Sayın hatiplerin konuşma sürelerine dikkat etmelerini rica ediyorum; çünkü, görüşmele

rine devam edeceğimiz kanun tasarısının ancak 20 inci maddesindeyiz, konuşulacak 20 mad
desi daha var. 

AYKUT EDİBALİ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Bugün, son derece önemli saydığımız Güneydoğu Anadolu meselesi ve Kuzey Irak'ta olup 
bitenlerle ilgili görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak'ta olup bitenler, Güneydoğu Anadolu'da olanlar konu
sunda sağlıklı bir politikanın geliştirilmesi, elbette sizin uhdenize düşen bir görevdir; ancak, 
Kuzey Irak'ta yapılanlar ve olup bitenler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı ifade 
ve itiraf etmek mecburiyetindeyim. Ajanslardan, basından ve televizyondan sağlanan bilgiler
le, herhalde yeterli fikir edinmek mümkün değildir; bunu takdir edersiniz. Bu konunun özel 
bir gündemde müzakere edilmesi gerektiği inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, güneydoğu sınırında yapılan bir sandviç harekâtıyla, ken
disini uzun süredir rahatsız eden terörün sonuna gelindiği inancındadır. Umarız ki, inşallah, 
Türkiye'nin doğusunda, batısında analann gözyaşları dinsin, sıkıntılar son bulsun ve Mehmetçiğe 
sıkılan kurşun ve bu felaket ve facia sona ersin; en halisane temennimiz budur. Ancak, ülkele
rin kaderleri tesadüfe terk edilemez ve edilmemelidir. 
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Değerli milletvekilleri, acaba, Kuzey Irak'ta Peşmergelerin geliştirmiş olduğu harekât ve 
bizim, sınırlarımızda almış olduğumuz önlemlerle, Türkiye'yi uzun süreden beri rahatsız eden 
PKK terörü sona erecek midir, ermiş midir? 

Değerli milletvekilleri, yukarıda ifade ettiğim gibi, "inşallah, emekle yetinmek istiyorum, 
ancak, bazı olaylar üzerinde de hep beraber düşünmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak'ta bir Kürt oldu bittisiyle karşı karşıyayız. Bu, sunî bir 
oluşumdur. 

Türkiye, sınırlarının güvence altında bulunduğunu, millî birliğinin teminat altında oldu
ğunu, huzur ve barışın güvence altında olduğunu herhalde iddia edemez; çünkü, mantıkî bir 
olay olmaz. 

Değerli milletvekilleri, Ortadoğu'da miktarı çok değişik olarak ifade edilen bir Kürt top
lumu, Kürt kavmi yaşamaktadır ve bunların bir. kısmı Türkiye'de, bir kısmı Irak'ta bir kısmı 
Suriye'de meskûndur. O halde, Kuzey Irak'taki oldubitti, yani bir Kürt devletinin kurulmuş 
olması, acaba bir çözüm müdür? Kuzey Irak'ta meydana getirilmiş olan bu oluşumun, batılı 
müttefiklerimizin teminatı altında, Çevik Kuvvetin garantisi ve koruyuculuğu altında gerçek
leştirilmiş olan bu oluşumun bir benzerinin, simetriğinin, Türkiye'de de, yarın veya yakın bir 
istikbalde oluşturulmayacağı nasıl garanti edilebilir? Türkiye, şu anda bittiğini kabul etmiş ol
duğu PKK terörünün daha da azgınlaşmış ve canavarîaşmış olduğu bir iç savaşın eşiğine geti
rilmiş olmayacak mıdır? 

Yakında Türkiye'den yoğun toprak taleplerinin -dışarıda ve içeride- bizi rahatsız edeceği
ni, millî birliğimizin ve vatan topraklarının çok ciddî şekilde tehlikeye düşeceğini görmekten 
korkuyorum ve endişe ediyorum. Bu konuda birtakım çözümler de ortaya konuyor; mesela, 
otonom devlet, federatif devlet kavramları ortaya atılıyor. Bunları şimdi biz müzakere etmiyo
ruz; ama, dışarıda ve içeride bunlar müzakere ediliyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Bosna-Hersek'ten Azerbaycan-Karabağ'a kadar ve Filis
tin'e kadar mevcut bütün sıkıntıları çözmekle mükelleftir; bunlardan kaçınması mümkün de
ğildir; bunları yok sayarak, bunlara gözümüzü yumarak bir yere varmamız mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Bosna-Hefsek'te -sanırım, Sayın Bakan da aynı rakamları süyledi-
kış şartları dolayısıyla 400 bin insanın ölmesi kaçınılmazdır. 

Türkiye, mevcut imkânlarıyla, stoklarıyla, gıda yardımıyla, ilaç yardımıyla, battaniye, yorgan 
göndererek, Bosna-Hersek'teki insanlık faciasına, "hayır" demek mecburiyetindedir; bu, bi
zim görevimizdir. Yugoslavya'daki facia kısa süre içerisinde sona erdirilmediği takdirde, Bosna-
Hersek'ten büyük bir göç dalgası Türkiye'ye gelecektir; Makedonya'ya Arnavutluk'a ve Türk
iye'ye, bu kaçınılmaz göç dalgası gelecektir; Türkiye, bu acıyla karşı karşıya kalacaktır. 

Aynı şekilde, Türkiye'nin doğu güvenlik kapısı olan, hayatî bölgesi Kafkaslar'da da, ar
tık, infirad politikasından vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Milletlerarası kurumları, İslam dün
yasını ve kendi imkânlarımızı tahrik etmek mecburiyetindeyiz; yoksa, Türkiye, doğudan da büyük 
bir göç dalgasıyla, büyük bir felaketle karşı karşıya gelecektir. 

' Değerli milletvekilleri, güneydoğuda olup bitenlere de çözüm bulunmadığı takdirde, Türkiye, 
en azından 100 bin insanı Güneydoğu Anadolu'da yeniden barındırmak mecburiyetinde kala
caktır. 

Çare ve çözüme gelmek istiyorum. Güneydoğu Anadolu meselesinin çözüm yolu, ne Kürt 
kimliğinin tanınması, ne demokratikleşme iddiaları, ne otonom devlet, ne de federasyondur. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye, gözünü yumarak, Osmanlı tarihsel mirasını yok sayarak, 
reddederek, infirad politikasına devam ederek, kavmî devlet anlayışı içerisinde herhangi bir 
çözüme ulaşamaz. Türkiye'nin önünde bir tek çözüm vardır; o da, Osmanlı mirasını kabul ede
rek, Bosna'dan Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Yemen'e kadar uzanan joepolitik bütünlükte, bir 
tek siyasal ve askerî iradenin geçerli olduğunu görmek ve kabullenmektir. Türkiye, Saraybos-
na'dan Kafkasya'ya kadar olan alanda Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılışından bu zama
na kadar sürmüş üniversal büyüklüğün bir tarih tesadüfü olmadığını kabul ederek, bu tarihî 
mirası kabullenmek mecburiyetindedir. Türkiye, kendi bölgesinde süper devlet, süper güç ol
mak m6cburiyetindedir. Karşımızda, Ortak Pazar oluşumunun ve globalleşmenin yaşandığı bir 
dünyada, kavmî devlet telakkisiyle, Türkiye, bir yere gidemez; Osmanlı mirasına sahip çıkmak 
mecburiyetindeyiz. 

Düşüncelerimi ifade ettim; beni dinlediniz; hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Aykut Bey. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Kiler-

cioğlu; buyurun. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCtOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Aykut Edibali, hakikaten, Türkiye'nin ve bölgemizin gündeminde olan çok hassas 

konularda açıklamalar yapmıştır; kendilerinin bu husustaki açıklamalarına, Hükümetim adı
na teşekkür ediyorum. 

Hükümetimiz, özellikle, hepimizin bildiği gibi, Kuzey Irak'taki son gelişmelerle ilgili tu
tumunu, 8 Ekim 1992 tarihinde yayımladığı Hükümet bildirisiyle çok açık olarak gündeme 
getirmiş ve ortaya koymuştur. Biz, 4 Ekimde Kuzey Irak'ta bir federe devlet ilanı yolunda ya
pılmış bulunan açıklamayı, lek taraflı, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasî birliğinin korun
masına hizmet etmeyecek ve dolayısıyla, bölge banşı ve istikrarı bakımından da tehlikeler taşı
yan bir adım olarak değerlendiriyoruz ve bu yanlış adımı da kabul etmiyoruz ki, bunu da açık
ladık. Irak'ın müstakbel siyasî yapısına ilişkin açıklanan kararın bir temenni niteliği taşıması 
olasılığı dahi, Hükümetimizin bu görüş ve değerlendirmesini etkileyemeyecektir. 

Türkiye, Irak'ta bir demokratik yapının ortaya çıkmasını, hem bu komşu ülkenin çıkarla
rına, hem de bölge barışı ve istikrarına uygun olacak bir gelişme telakki etmiş ve başlangıçtan 
beri böyle bir gelişmeyi de temenni etmiştir. Ancak, bu sürecin, Irak'ın toprak bütünlüğünü 
ve birliğini haleldar etmeyecek şekilde, Irak'daki tüm tarafların diyalogu, ortak mutabakatıyla 
yasal bir zemin üzerinde geliştirilmesinin esas olması gerektiğini de müteaddit defalar vurgula
mıştır. 

Hükümetimiz, Kuzey Irak'taki Irak vatandaşlarına Arap, Kürt, Türkmen, hangi köken
den olursa olsun zulme ve açlığa maruz kalmamaları için, insancıl yardım elini, uluslararası 
camiayla birlikte uzatmıştır, uzatacaktır da. Bu konudaki insancıl yaklaşımımız ve kararlılığı
mız devam edecektir. Ancak, Kuzey Irak'taki mahallî liderlerin, Türkiye ile olan ilişkilerinin 
ve hatta Irak Milletinin tüm kesimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin, bir güven esası çerçe
vesinde sürdürülmesindeki yararı unutmamaları da önem taşımaktadır. 

Tekrar ifade etmek istiyorum ki, Hükümetimiz, Irak'ın birlik ve bütünlüğünün korunma
sına, tüm Irak halkının bu çerçevede güven, eşitlik ve özgürlük içerisinde bir arada yaşamasına 
büyük önem vermektedir ve bu yöndeki çabalarımızı da sürdüreceğiz. 
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. Kuzey Irak'ta oluşturulan bölgesel meclisin aldığı ve federasyona ilişkin kararıyla eşza
manlı olarak, bu bölgede yer alan PKK kamplarına karşı bir harekâtın başladığı da öğrenil
miştir. Bütün Kürt siyasî partilerinin katkısıyla oluşturulan Kürt Cephesi yetkilileri, alınan bu 
karar konusunda yaptıkları açıklamada, bir grup anarşist ve sorumsuz kişiyi, Kuzey Irak'ta 
yaratılan barış ortamını yıkmaya, yeni kurulan yönetimi yok etmeye, halk arasına nifak to
humları ekmeye çalışmakla ve bu amaçla Saddam rejimiyle işbirliği yapmakla suçlamıştır. Ay
rıca, terör örgütü PKK'nın, Türkiye tarafından bölgeye yardım malzemesi gönderilmesini en
gellediği vurgulanmış olup, silahlı PKK hareketinin, Kuzey Irak Kürt halkına zarar verdiği de 
açıklanmıştır. 

Yine, Kuzey Irak Kürt siyasî partilerinin, PKK'ya, silahlarını terk ettiği takdirde, bölgede 
kalabileceğini, aksi takdirde Kuzey Irak'ı terk etmesi gerektiğini duyurduğu da anlaşılmaktadır. 

PKK'nın bu uyarıya uymaması sonucu, silahlı bir çatışmanın başladığı görülmüştür. Ça
tışmalar hakkında bilgi alma imkânlarımız sınırlı olmakla beraber, özellikle Suriye sınırına yakın 
bölgelerde şiddetli çarpışmaların vuku bulduğu anlaşılmaktadır. Daha önce de vuku bulduğu 
üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede, gereken yer ve zamanda, hava harekâtı da icra etmektedir. 

Başta da değindiğim üzere, Hükümetimiz, federasyon konusunda alınan ve bir emrivaki 
teşkil eden kararla hemfikir olmadığını açıklamıştır. Biz, bu kararla başlatılan harekât arasın
da bir bağlantı görmüyoruz ve bu iki kararın, Türkiye'yi etkilemek amacıyla, eşzamanlı ola
rak alındığı yolundaki bazı görüşlerin Hükümetimiz için bağlayıcı bir yönü bulunmadığını da 
açıklıkla vurgulamak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Bosna-Hersek'teki olaylarla, Balkanlarda cereyan eden olaylarla, Azer
baycan ve Kafkasya'daki olaylarla ilgili de görüşlerimizi zaman zaman gündeme getirdik. 

Bu konuda, özellikle Bosna-Hersek'le ilgili olarak birkaç hususa değinmek istiyorum. Türk
iye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Bosna Hersek'te devam eden insanlık dışı olaylar karşısın
daki tutumumuz, gayet açık olarak, net olarak sergilenmiştir. Ayrıca, insanî yardımlar konu
sunda da, Kasım 1991'den bu yana, yeterli olmasa da, bize göre, yardımlarımız devam etmiştir. 

Bugün Türkiyemizde 13 bini aşkın sığınmacı vardır. Bunun bin küsuru misafirhaneleri
mize yerleştirilmiştir. Bugün, Kırklareli'deki Gaziosmanpaşa Kampımızı, 3 bin misafiri kabul 
edecek duruma getirdik. 

Sayın Edibali'nin belirttiği gibi, Makedonya'da da 30 bin civarında sığınmacı vardır. Biz, 
oradakiler, yerlerinde bir süre daha kalsınlar diye, Makedonya'ya da insanî yardımı devam et
tirmekteyiz. Ayrıca, Hırvatistan ve Slovenya'daki Malibor-1 ve Malibor-2 kamplarına da insa
nî yardım yapmaktayız. Yarın da askerî uçaklarla, Zagreb üzerinden Split limanına, gene insa
nî yardım gidecektir. Bosna-Hersek'e bugüne kadar 20 bin ton fuel-oil gitmiştir; yarından son
ra da İzmir Limanından, değişik tipteki akaryakıtlar, tankerlerle, Split'in güneyindeki Ploçe 
Limanına gönderilecektir. Ayrıca, giden askerî uçaklarımız, ortopedik yaralıları da Ankara'-
daki hastanelere taşıyacaklardır. Hükümetimiz bu konudaki insanî yardımlarını devam ettir
mektedir ve ettirecektir. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum; sağ olun. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Avrupa Konseyi Asamblesinde ele alınan ve 

Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular üzerinde yapılan görüşmelere ve alman sonuçlara ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı 
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BAŞKAN — Avrupa Konseyi son Genel Kurul toplantısıyla ilgili olarak, tstanbul Millet
vekili Sayın Engin Güner, gündem dışı konuşmak üzere söz istemişlerdir; kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Güner. . - _ . ' _ . 
ENGİN GÜNER. (tstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
28 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg (Strazburg) kentinde yapılmış 

olan Avrupa Konseyi Asamble toplantısı hakkında bilgi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Daha önce de belirttiğim gibi, Yüce Meclisin dış konularda sık sık bilgilendirilmesinden yana
yım. Bu görüşle, Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren dış konuların ele alındığı bu genel 
kurul toplantısı hakkında sizlere bilgi arz etmeyi bir görev bildim. Bu gibi dış konuların ileride 
de Yüce Meclisçe sık sık ele alınmasını savunmaktayım; bunun yararlı olduğu kanaatindeyim. 
Yüce Meclisin dış politika konularında bilgilendirilmemesini, burada bu konuların tartışılma-
masını bir eksiklik olarak görmekteyim. Ancak, dün burada, Kafkaslar'daki durumla ilgili olarak 
yaptığımız gerçekten seviyeli tartışma, ilerisi için umut verici oldu; bunun devamını temenni 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Avrupa Konseyi Asamblesinin gündeminde bulunan önemli 
konulardan biri, hemen hemen her gün burada tartışmakta olduğumuz, Bosna-Hersek konu
suydu. Biz, Türk delegasyonu olarak, Bosna-Hersek konusunun gündeme alınabilmesi için bir-
buçuk ay önceden temaslarımıza başladık ve sonunda konuyu gündeme aldırdık; İstanbul'a 
davetimiz üzerine gelen siyasî komisyonun toplantısında bu kararı perçinlettik ve konu, Avru
pa Konseyinin yaptığı son toplantıda ele alındı. Ancak, hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, 
daha önceki görüşmelerimizde de belirttiğimiz gibi, bu konuda Avrupa'dan, herhangi yapıcı 
ve etkin bir tavır almasını beklemiyorduk; maalesef bu beklentimiz doğru çıkmıştır; bunu he
men, üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Bizim önerimiz, konunun "acil maddeler" kapsamında ele alınmasıydı; halbuki, konu "gün
cel maddeler" kapsamında ele alındı. Buradaki önemli fark : Şayet konu, acil maddeler kap
samında ele alınsaydı, sonucunda elle tutulur bir karar alınması söz konusu olabilirdi; halbu
ki, Avrupa Topluluğunun Bosna-Hersek konusundaki baş sözcüsü Lord Oven'in katıldığı bir 
müzakere sonucunda, bir deklarasyonla yetinilmek zorunda kalındı. 

Tabiî, biz bunu olumlu bir tavır olarak kabullenemedik. Bizim hazırladığımız metinde -
şayet bir karar kabul edilmesi söz konusu olsaydı- bu işin çözümü için yeterli olabilecek 4 tane 
ana unsur vardı; bunları, burada belirtmekte yarar görüyorum : 

Bunlardan birincisi, hâlâ uygulanmakta olan ambargonun, taraflara farklı şekilde uygu
lanması; daha değişik bir deyişle, ambargonun, Sırplara ve Karadağ'a kesinlikle ve titizlikle 
uygulanması; fakat, Bosna-Hersek'e uygulanmamasıydı ve biz, bu hususu Konseye getirmiştik. 

İkinci husus, Bosna-Hersek üzerindeki hava sahasının yasaklanmasıydı. 
Bunu, Birleşmiş Milletler, nihayet kabul ettirmiştir; ancak, uygulamakta zorlukla karşı

laşmaktadır. •• • ,• 
Üçüncü husus, harp suçlularının yargılanması için bir mahkeme kurulmasıydı. Bu husus 

da önerdiğimiz metinde vardı. 
Dördüncü husus da, askerî müdahaleye yeşil ışık yakılması şeklindeydi. 
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Demin de üzülerek ifade ettiğim gibi, konsey, bu konuda bir karar almaktan imtina etti 
ve bir deklarasyonla yetindi; ancak, biz, bu konunun peşini bırakmamaya kararlıyız. Bosna-
Hersek konusu, gene Konseyin gündemindedir, gelecek toplantılarda ele alınacaktır, 

Burada şunu belirtmek istiyorum : Bu konuda, bizi destekleyen» sadece Alman delegasyo
nu olmuştur; Alman delegasyonu da, tabiî, Hırvatlar açısından desteklemiştir ve bizi destekle
meye devam etmektedir. 

Bosna-Hersek konusunda, çok üzülerek ifade etmek gerekir ki -dün de söylendi, bugün 
de tekrarlandı- verilen rakamlar, Boşnakların verdiği rakamlar değildir; bizzat Sırpların, Sırp 
kilisesinin başında olan Ortodoks bir papazın verdiği rakamlardır. Bugüne kadar, Bosna-
Hersek'te 120 bini aşkın masum insan öldürülmüş, 30 bin kadının ırzına geçilmiş, 1 milyon 
200 bin insan yerlerinden edilmiştir ve önümüzdeki kış 400 bin kişinin ölebileceği tahmin edil
mektedir. Sadece bu rakamlar dahi, Avrupa'nın göbeğinden birkaç yüz kilometre uzakta bulu
nan Bosna-Hersek'te işlenen insanlık dramının, soykırımın, etnik temizlik adı altında işlenen 
soykırımın, dünyayı ne kadar güç bir duruma soktuğunu ve dünyanın, özellikle Avrupa'nın, 
burada cereyan eden olaylardan utanması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Biz, bundan sonra, Avrupa Konseyinde, Avrupa Konseyinin takındığı bu tavrı sık sık on
ların yüzlerine vurma fırsatı ve bu çifte standardı her vesileyle gündeme getirme olanağı bulacağız. 

Değerli milletvekilleri, bu arada şunu belirtmek istiyorum : Biz, dış politika konusunda, 
maalesef zaman zaman çok büyük bir yanlış yapmaktayız, tçte verdiğimiz izlenim başka, dış
taki gerçek ise bambaşkadır. Hükümet tarafından ve Dışişleri tarafından burada ifade edilen, 
Türkiye'nin, Bosna-Hersek konusunda önder bir tavır izlediği, bu işi ele aldığı ve Avrupa'da 
bu işi götürdüğüdür. Halbuki, dış basında, gerek Londra Konferansının hazırlanması sırasın
da, gerekse Türk önerisinin görüşülmesi safhasında, Türkiye'nin adı tek kelimeyle bile geçme
miştir. Bu acı gerçeği, burada özellikle belirtmek istiyorum. Zaten, Türk önerisi kabul edilme
miştir; ayrıca, Birleşmiş Milletler Barış Gücüne, Türk askeri de alınmamıştır. 

Bu arada belirtmek istediğim ikinci bir önemli husus vardır : Sayın îstemihan Talay da 
dün burada belirttiler; hepimizi üzen ve aynı zamanda düşündüren bir olay yaşadık. Bosna-
Hersek Dışişleri Bakanıyla yaptığımız bir toplantıda, kendisi, çok acı bir dille, Türk Hüküme
tinin vaat ettiği yardımların ulaşmadığını, birkaç gün daha bekleyeceklerini; şayet yardım gel
mezse, bunu alenen herkesin içinde reddedeceklerini ifade ettiler. 

Biz Türk delegasyonu olarak derhal gerekli girişimleri yaptık, Ankara'yla temas ettik ve 
bu soruna acil bir çözüm bulunmasını sağladık. Ancak, ümit ediyorum ki, kendilerine verdiği
miz müjde bir an önce gerçekleşir; onları hayal kırıklığına uğratmayız ve böylece, Türkiye'nin 
dış itibarını, bölgede liderliğe oynayan Türkiye'nin prestijini zedelemeyiz. 

Belirtmek istediğim başka bir husus, Türkiye'nin, orada Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı
na sahip çıkarak ortak bir basın toplantısı tertiplemesi ve Bosna-Hersek Dışişleri Bakanının, 
görüşlerini bütün Avrupa basınına açıkça ifade etmesidir. Bu arada Türk delegasyonu çok ak
tif bir yaklaşımla, Bosna-Hersek'teki Sırp vahşetini gösteren bir video kaset hazırlatmış -İngilizce 
olarak- ve camilerin tahrip edilmesini, insanların hunharca katledilmesini gösteren bu kasetle
ri, Avrupa Konseyine gelen 27 ülkenin ve özel davetli 10 ülkenin delegasyon başkanlarına tek 
tek dağıtmış; böylece, konunun Avrupa Konseyigündemine getirilmesinde önemli bir rol oy
namıştır. Ben burada bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, Türk delegasyonu olarak bu so
runu sonuna kadar takip edeceğiz ve Bosna-Hersek konusunda Avrupa'nın duyarsızlığını -hatta 
bir deyişle ikiyüzlülüğünü, her fırsatta kendilerine ifade etme fırsatını bulacağız. 
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Değerli arkadaşlarım, değinmek istediğim diğer bir konu, Ermenistan-Azerbaycan mese
lesidir. Bu konu da Avrupa Konseyinde önemli bir yer tuttu. Azerbaycan ve Ermenistan'dan 
gelen heyetler, Üye Olmayan Ülkeler Komisyonunca ayrı ayrı dinlendi ve görüşlerini ifade et
melerine fırsat verildi. Ayrıca, bu iki heyet bir araya getirilerek -yine aynı komisyon bünyesinde-
karşılıklı olarak görüşmeleri sağlandı. 

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Yukarı Karabağ sorunu, ilk günkü oturumda, Avrupa 
Konseyinin gündemine, acil sorunlar kapsamında getirilmek istendi; ancak, Bosna-Hersek ko
nusuna öncelik verildiğinden, bu kabul edilmedi; fakat, Yukarı Karabağ sorunu, Azeri-Ermeni 
ihtilafı, bundan sonra Avrupa Konseyinin gündemindedir. 

Burada şunu belirtmek istiyorum : Genel Kurulda yapılan görüşmelerde de belirttiğimiz 
gibi, Dağlık Karabağ, bir Azeri toprağıdır; fakat, Avrupa'nın bu konuda yeteri kadar bilinçli 
olmadığı kanaati bizde uyandı; Avrupa'da, orayı bir nevi Ermeni toprağı olarak görme eğilimi 
vardır. 

Bu, son derece yanlıştır. Avrupa, Ermeni yanlısıdır. Bu konu üzerinde de çok hassasiyetle 
durmamız ve konuyu özellikle dışarıda iyi anlatmamız gerekmektedir. 

Bizim, Avrupa Konseyinde, Ermenistan ve Azerbaycan'la ilgili tutumumuz, her iki ülke
nin üyelik müracaatlarının birlikte ele alınması şeklindedir; her vesileyle bunu dile getiriyoruz 
ve Ermenistan'ı üyeliğe kabul edip, Azerbaycan'ı kabul etmemek şeklinde tecelli edebilecek bir 
kararın son derece yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ancak, konu -belirttiğim gibi- Av
rupa Konseyi gündemindedir ve duyarlılıkla takip edilmesi gerekmektedir. 

Konseyin gündeminde ele alınan diğer önemli bir konu, Kıbrıs'ın demografik yapısıyla 
ilgili olarak, bir İspanyol sosyalist milletvekiline© hazırlanmış olan rapordu. Daha önce de Yü
ce Meclise verdiğim bilgiler çerçevesinde, bu raporun görüşülmesini geri bıraktırdığımızı arz 
etmiştim; bu sefer ele alındı. Yalnız, bu sefer biz, geçen seferki sert çıkışımızın mükâfatını gör
dük ve bir uzlaşma havasında, bizce çok önemli olan iki hususu kendilerince kabul ettirdik. 
Nasıl olsa Konseyden geçecek olan bu rapor, hiç olmazsa bu değişikliklerle, bizim lehimize 
-nispeten de olsa- geçmiş oldu; ancak, tabiî, Türk delegasyonu olarak, bizim için olumsuz yönler 
ihtiva eden bu raporun aleyhinde oy verdik. 

Çok değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda bu vesileyle söylemek istediğim husus şudur : 
Kanaat, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Batı ve Avrupa tarafından, Kıbrıs sorununun çö
zümü için, önümüzdeki aylarda Türkiye üzerinde -daha önce başlatılmış olan- yoğun baskıla
rın süreceği merkezindedir. Bu, bizim Kıbrıs konusunda son derece duyarlı davranmamızı ge
rektiriyor. 

"Türkiye, Kıbrıs konusunda tarafdır, -taraf değildir" meselesi burada tartışılıyor; ancak, 
Türkiye, garantör bir devlettir ve ne Türkiye'nin ne de Yunanistan'ın onayı olmadan, Kıbrıs 
sorununun çözümünün mümkün olmayacağı da bir gerçektir. Bu bakımdan, "Türkiye taraf
tır, taraf değildir" diyerek bu konuya duyarsız kalmak, hiç şüphesiz, mümkün değildir. Kuzey 
Irak'taki Federe Kürt Devleti konusunda olduğu gibi, bir emrivaki ve oldubittiyle karşılaşma
mak için, bu konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınması ve Hükümetin bu konu
da Yüce Meclise bilgi vermesi kaçınılmazdır. 

Burada ayrıca belirtmek istediğim bir husus var : Kıbrıs konusunda, tabiî ki, bizim resmî 
tezimiz, bir federasyon şeklindedir. Ancak, Avrupa'da son yıllarda yaşanan bölünme ve en kü
çük parçalara kadar ayrılma politikaları uyarınca, ırk, din, dil ,ve kültür bakımından, yani 
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kısacası her bakımdan birbirinden farklı olan iki topluma, ille de bir araya geleceksiniz, birlik
te yaşayacaksınız diye ısrar etmek bugün için ne kadar geçerlidir sorusunu da herhalde birileri
nin kendi kendilerine sormaları gerekir kaanatindeyim. 

Avrupa Konseyi gündemine alınması için bizim teklif ettiğimiz bir başka önemli konu da, 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele konusu idi. Bu konuda hazırladığı
mız bir öneriyi kabul ettirdik ve konuyu gündeme aldırdık. 

Bu konu, bildiğiniz gibi, Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir. Bugün, 1 milyon 700 
bini Almanya'da olmak üzere, 2,5 milyon Türk vatandaşı Avrupa'da yaşamaktadır; ırkçılık, 
hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığından en çok etkilenen de, bizim bu vatandaşlarımız ol
maktadır. 

Bugün, insan hakları şampiyonluğunun mücadelesi yapan Avrupa ülkeleri, kendi ülkele
rinde, Avrupa'nın göbeğinde yaşayan 15 milyon yabancıya, seçme ve seçilme hakkını çok gör
mektedirler, vermemektedirler; ama, Güneydoğu Avrupa'da veya dünyanın başka bir yerinde, 
kendilerinden uzak bir yerde bulunan başka ülkelere, azınlıklarına en büyük hakları vermeleri 
konusunda rahatlıkla baskı yapabilmektedirler. Bu bakımdan Konseyde konuyu gündeme ge
tirdik ve sanıyorum ki, bu konuda da oldukça başarılı olduk. 

Bu arada, bir detay da olsa değinmekte yarar gördüğüm bir konu var : Avrupa Konseyin
de cereyan eden olaylar Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiği için söylüyorum ; Orada bir ödül 
törenine şahit olduk. Avrupa konseyi, insan hakları konusunda yararlı çalışma yapan kurum 
veyahut şahıslara, sanıyorum üç yılda bir, ödül vermektedir. Bu yılki, ödül, Avusturyalı bir 
profesöre ve Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne verildi, ödül, Avrupa Konseyi Bakanlar Ko
mitesi Dönem Başkanı sıfatıyla Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin tarafından verildi. Sayın 
Çetin, her iki ödül sahibine de sitayişkâr sözler söyledi, iltifatlarda bulundu ve ödüllerini yer
di. Avusturyalı profesör, gayet normal bir konuşma yaptı; ancak, sınır tanımayan doktorlar 
örgütünün temsilcisi, hepimizi üzen sözler söyledi. Bu her türlü dengeden uzak ve yersiz sözle
ri kısaca şöyle ifade etmek mümkün : "İşte, Ermenistan'ın ve Küfdistan'm başkenti olan Van, 
bugün Kuzey Irak'ta vuku bulan katliamdan bihaberdir; ayrıca, 70 sene önce yapılan Ermeni 
soykırımından da aynı şekilde haberdar değildir" gibi abuk sabuk bir ifadede bulundu. Tabiî, 
Dışişleri Bakanının tavrını anlamak istiyorum; öyle bir ortamda, bir ödül töreninde, ödülü ve
ren kimse olarak o anda sert bir tepki göstermesi, belki Türkiye aleyhine de kullanılabilirdi; 
ancak, anlayamadığım bir husus var -sadece benim değil, orada olayı izleyen arkadaşlarımızın 
çoğunluğunun da anlayamadığı bir husus- bu olaydan yarım saat sonra, bu ödül sahiplerine, 
Dışişleri Bakanımız tarafından bir yemek verilmesi öngörülmüştü; hiç olmazsa bu yemeğe ka
tılmayabilirdi. 

İkincisi ve daha önemlisi: Bu gibi işlerde biraz tecrübesi olanlar bilir, bu örgüt, Türkiye 
hakkında beslediği fikirler bakımından çok iyi tanınan bir örgüttür. Zaten, oradaki temsilcisi, 
yaptığı konuşmayla, bu örgütün, insancıl bir örgüt değil de, tamamen (yüzde yüz) saf politik 
bir örgüt olduğunu açıkça kendi sözleriyle de ifade etmiş oldu. Bu örgüt, Türkiye tarafından 
bilinen bir örgüttür ve tutumu da bilinmektedir. Dışişleri yetkililerinin daha önceden devreye 
girip, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini de harekete geçirip, "Bakın, bizim Dışişleri Bakanı
mız, lütfettiler buraya geldiler ve bu şahsa ödülünü verecekler, ama, kendilerini uyarınız, her
hangi bir tatsızlık anında bu tören yarıda kesilir" demeleri ve o ortamı sağlamaları gerekirdi. 
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Ben sanıyorum İd, bu, birinci olay değil; galiba, biz, ödül vermeyi beceremiyoruz. Böyle
sine başka bir skandali, Mandela olayında da yaşadık; yani, Mandela'ya, önceden gidilip, Dı-
şişleri yetkililerinin kendisiyle temas etmesi ve "kardeşim, size bu ödülü veriyoruz, kabul ede
cek misiniz, etmeyecek misiniz?" demesi düşünülemez miydi? Demek ki, biz, ödül venneyi 
bile beceremiyoruz. Biz, bu imajı bütün dünyada yayarsak, sanırım ki, bundan, şu hükümet 
bu hükümet değil, bütün Türkiye zarar görür. 

BAŞKAN — Sayın Güner, süreniz doldu, hatta geçti. Siz, oradaki bütün müzakereleri bu
rada tedris ediyorsunuz. 

ENGÎN GÜNER (Devamla) — Sayın Başkanım, bu kadar önemli konularda görüşlerimi 
açıklama fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum; müsaade ederseniz üç beş dakika hemen 

• toparlayacağım. . 
BAŞKAN — Zaten konuşma müddetiniz beş dakika; Siz onu iki dakikaya sığdırın lütfen. 
ENGİN 'GÜNER (Devamla) — Hemen toparlıyorum. 
Çok değerli• nuHetvckilIeri, Avrupa Konseyinin önümüzdeki toplantı gündeminde bütün 

b\ı sorunlar ve konular -yani, Azerbaycan-Ermenistan sorunu, Bosna-Hersek, Kıbrıs, Türkî 
cumhuriyetlerle ilişkiler, güneydoğu konusu, insan haklan ve demokratikleşme paketi- mev
cuttur ve Avrupa Konseyi, Türîdye ile olan ilişkileri açısından bunları yakinen takip edecektir. 

, l&fmz, ben burada şunu ifade etmek istiyorum : Acaba, bu konuda, bu sorunlarla müca
dele edecek, Türkiye'nin bir bölge lideri olduğunu kanıtlayacak gerekli altyapıya ve yardıma 
sahip miyiz? Bununla söylemek istediğim şudur : Konseyde son altı aylık dönem başkanlığını 
Türkiye yürütmüştür; ancak, bsns bunun yeterince değerlendirilmediği kanaatindeyim. Bu dönem 
bakanlığımız sırasında, sadece, İstanbul'da yapılan bir bakanlar komitesi toplantısıyla ve Av
rupa Konseyi Gend Sekreterinin Türkî cumhuriyetlere götürülmesiyle yetinilmiştir. Bundan çok 
daha fazlası yapılabilirdi. 

Türk delegasyonu olarak bize -sanıyorum, diğer yabancı gruplar da aynı durumdadır- Dı
şişlerinden sadece bir tek memur orada yardımcı olmaktadır. Biz bunu yeterli görmüyoruz; 
bu konuda da büyük yardımlara ihtiyacımız vardır. 

Sirasburg'daki (Strasbcurg) son toplantıda Türkiye'nin dış dünyada gelişen durumunu gös
termesi açısından çok tipik olan bir örneği size şöyle anlatayım : Biz, sadece gündemdeki ko
nularla meşgul olmadık, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; orada, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinden gelmiş milletvekili 5 arkadaşımız vardı, Azerî delegasyonu vardı, Batı Trakya'dan 
gelenler vardı, Abazalar vardı, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı vardı, Bulgaristan'daki Hak ve 
özgürlükler Hareketinin Türk temsilcileri vardı... Demek istediğim şudur : Dışişleri Bakanlı
ğının bugünkü yapısıyla bu olayları takip etmemiz mümkün değildir. Dışişleri Bakanlığı, bu
gün, güncel olayları takip etmekte zorluk çekmektedir. Bu yeni oluşumlar karşısında süratle 
yeniden yapılanmalı ve takviye edilmelidir. Bir stratejik araştırmalar enstitüsü, süratle uygula
maya konulmalıdır. Ayrıca -hiç şüphesiz, at, sahibine göre kişner- bugün, Dışişleri Bakanı, 
maalesef Dışişleri bürokrasisinin elindedir ve onların dediklerini yapmaktadır. Dışişleri yetki
lileri statükocudur. Halbuki, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu sorunlar karşısındaki tutu
mu, onun, çok aktif bir politika izlemesini, her gün yeni politika üretmesini gerektirmektedir. 
Bu bakımdan, Dışişleri Bakanlığının süratle ele alınması gerekmektedir. 

Dış konularda, içte başka, dışta başla görünüm vermekten süratle kaçınılmalıdır. Biz, Türkî 
cumhuriyetlerden, sadece söz olarak bahsediyoruz, lafını bol bol ediyoruz ve biz buraya gire-
cef4z edeceğiz diyoruz; halbuki, batılılar bunun sözünü etmiyorlar, fakat harekete geçmişler
dir ve korkarım ki, Türkiye'den evvel, Türkî Cumhuriyetlerle iş bağlantılarını, onlar gerçekleş
tireceklerdir. 
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Türkiye, bu cumhuriyetler için bir modeldir; bunda başarılı olmaya mecburuz ve düş kı
rıklığı yaratmamalıyız. Aksi takdirde, Türkiye, bırakınız bölgesinde lider olmayı, sıradan bir 
ülke konumuna bile giremez. 

Bu arada kısaca, 11 Ekim Pazar günkü Milliyet Gazetesinden bir yazı okumak istiyorum. 
Yalçın Doğan, bir yazısından... 

BAŞKAN — Lütfen hepsini, okumayın; özetini... 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Hemen bitiriyorum efendim. 
"Talabani'nin Ağzından Federasyon" başlıklı bir makalesi var; 11 Ekim 1992 tarihli Mil

liyet Gazetesinden onu okumanızı tavsiye ediyorum. Burada, Sosyalist Enternasyonal toplan
tısı sonunda yayımlanan bildiriye konulan bir cümle var ve bu cümle, ittifakla, yani oraya katı
lan SHP'li temsilcilerin de onayıyla konulmuştur. Orada, ."Sosyalist Enternasyonal, Kuzey Irak'ta 
federatif yapıda bir oluşumun gerçekleşmesini destekler" denmektedir. Vaktinizi fazla alma
mak için tamamını okumuyorum. Yazar, makalesini şöyle sonuçlandırıyor... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, gündem dışı söz aldığı konunun dışına 
çıkıyor. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Bu gerçekleri, lütfen... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bir dakika... Avrupa Konseyi Komisyon 

Başkanı olarak kendisi orada bulundu, ben de o komisyonun üyesi idim. Onun için, burada, 
Sosyalist Enternasyonalin kararları üzerinde konuşamaz; benim de ona cevap vermem gerekir. 

BAŞKAN — Evet, doğrudur. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — 5 dakika için söz aldı, yirmibir dakikadır dinliyoruz onu! 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Cevap versinler efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, toplantıyı iyi yönetemiyorsunuz... 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Güner'in, kendisine gösterdiğim iyi niyeti suiistimal ettiğini söyleye

bilirim. 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Hemen bitiriyorum. 
Yazar, makalenin son cümlesini, "SHP, olayda fena çuvallıyor" diye bitirmiş. Ben temen

ni ediyorum ki... 
BAŞKAN — Sayın Güner, bakınız, hareketiniz... 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Sayın Başkan, söylemek istediğim şudur : 4 Ekim günü 
Kürt Federe Devletinin kurulduğu ilan edilmiştir. Hükümet 4 gün gecikmeyle, 8 Ekim 1992 
de, bir hükümet bildirisiyle buna karşı çıkmıştır; fakat, aynı Hükümetin bir kanadı, Sosyalist 
Enternasyonalde bunu kabul etmiştir; buriu söylemek istiyorum ve bunun doğru olup olmadı
ğını açıklamalarını istiyorum. 

Bu bakımdan, dış konularda yapılacak hataların, sadece bir partiyi veya hükümeti değil, 
Türkiye'yi ilgilendirdiğini ve bu bakımdan çok dikkatle ele alınması gerektiğini ve "Acaba Dı
şişleri Balcanhğının SHP'ye verilmesi bir hata mıydı?" diye düşünüyorum. Sadece bunu arz 
etmek istedim. 

Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Pek muhterem arkadaşlar, burada riyaset eden arkadaşların zorluklarından 

bir tanesi, gündem dışı konuşmalar konusundadır. 
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Dün, Sayın Güner'in, buradaki müzakereler esnasında bana bir müracaatı oldu, ki bana 
gelen müracaatlar içerisinde en geç olanıydı; fakat, meselenin ehemmiyetine binaen bunuder-
hal değerlendirdim. Sayın Güner'in de buna karşılık olarak, daha kısa bir şekilde konuşmasını 
bitirmesini arzu ederdim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biz görevimizi yapıyoruz efendim, teşekküre değmez. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Kilercioğlu, buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Her gündem dışı konuşmaya cevap verme zorunluluğu yok

tur; zabıtlara bakın, onlar, geçen dönemde hiçbir gündem dışı konuşmaya cevap vermediler ki... 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Kamer Genç cevap versin efendim!.. 
BAŞKAN— Soru cevap meselesi diye bir şey yok efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sen anlamazsın Sayın Genç, ama ben anlarım. 
BAŞKAN — Cengiz Bey lütfen... Hadise çıkarıyorsunuz... 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Efendim, bilmeden konuşuyor, bilmeden imza atıyorlar... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'e teşekkür ederim, bazı hususlarda bizlere de 
açıklama imkânı verdikleri için. Bu hususta, konuşmaları içerisinde, Bosna-Hersek Dışişleri 
Baltanı Sladiç'in, zannediyorum Hürriyet Gazetesinde çıkan bir beyanatını zikrettiler. Hemen 
söyleyeyim ki, ben kendisiyle görüştüm ve bana, böyle bir şey söylemediğini belirttiler. 

Bosna-Hersek Hükümeti içerisinde ikili hareketler vardır; yani birinin dediğini, biri kabul 
etmemektedir, örneğini vereyim : Onlar bir konsolos tayin ettiler, sonra Bosna Hükümetinin, 
tekrar insanî yardımlar ve ekonomi işlerinden sorumlu konsolosluğuna da Muhammed Cengiz 
Bey'i tayin ettiler; konu, direkt O'nu ilgilendiriyor. 

Sayın Sladiç bizzat benimle görüştü, isteklerini gündeme getirdi ve isteklerini büyük bir 
iştiyakla kabul ettik ve istekleri hazırlandı. Yalnız, bir hususu hatırlatmak isterim. İsteklerine 
ilaveten, Hükümetimiz, bir cerrahi hastaneyi, doktor ve ilaçlarıyla birlikte hemen hazırladı. 
Bu konuda istek yoktu; Birleşmiş Milletlere ve kendilerine müracaatta bulunduk ve "Hangi 
yolla göndereceğiz, nerede teslim alacaksınız, nerede kuracaksınız; hemen bu hususları bir 
planlayalım" dedik; fakat, sizler de gayet açık olarak biliyorsunuz ki, özellikle Snraybosna'da 
uçağın düşmesinden sonra yolların güvenilirliği, alanın güvenilirliği oldukça tehlike altına gir
miştir. Gecikme bu yüzdendir. 

Biz, Zagrep'teki konsolosumuza ve hariciyedeki ilgili arkadaşlarımıza devamlı olarak, Bir
leşmiş Milletlerden emniyetli intikali istedik. Hatta bize "Split'e getirebilirsiniz" dediler, arka
sından "Split Hırvatistan'ındır; Hırvatistan'la anlaşma yapın" dediler. Hırvatistan'dan Tuzla 
bölgesine naklini istediler; "Hesap ettik, dağ yollarından 50-60 saat" dediler ve güvenlik vere
mediler. ' , 

Netice olarak, biz, Saraybosna olaylarında başlangıçtan beri aktif politika sürdürdük. Nasıl 
aktif bir politika sürdürdük?.. Yüce Mecliste bu konuları tartışarak ve Yüce Türk Milletiyle 
birlikte bu davayı aldık götürüyoruz. 

Bizim bugüne kadar yaptığımız yardımları son günlerde açıklamak zorunluluğunu hisset
tim; çünkü, Türk Milleti yardım eder, kadirşinas bir millettir ve yaptığımızı söylemekte de mil
lî yararımız vardır. Bu bakımdan, şunu da biraz evvel gündeme getirdim : Biz, Bosna-Hersek'e 
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bugüne kadar 4 milyon dolarlık yardım yaptık ve 40 milyon dolarlık yeni bir paket hazırladık. 
Bu paketten de, biraz evvel söyledim, yarın askerî uçaklarla yeni bir paket gidiyor; bunun için
de gıda maddeleri, ilaç, kış için giysiler, şu anda yıkılmış binaların eternitlcri, binaların camla
rına konulacak plastik örtüler var. Bunların imalatı, sipariş verildikten sonra 15 günlük bir 
zaman alıyor, bunlar hazırlandı; yarın uçaklar kalkacak; inşallah emniyetli olarak da hedefle
rine varırlar. 

Ayrıca, iki gün içinde izmir Limanından 20 bin tonluk yeni bir akaryakıt tankeri kalka
cak ve askerî giysilerimizi Saraybosnalılara ulaştırmak üzere tanker dolacak. Bunu da Yüce 
Meclisin bilmesi gerekiyor. 

Bu hususta basında -Hürriyet'te, hatırladığım kadar- çıkan haber var. Hatta hatırlarsınız, 
bundan altı gün evvel Sayın Muhammed Cengiç'Ie televizyonda bir konuşma da vardı ve bize 
geîen mektuplarda, "Allah Türk Milletinden razı olsun, Türk halkından, Türkiye'den razı olsun" 
ifadeleri vardı. Bunları bilgisi olsun diye Sayın Güner'e arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gelelim, enternasyonaldeki ifadeye. Bu ifadeyi aynen size aktarayım: 
"Irak'ın bütünlüğü içinde, Kuzey Irak Kürtlerinin federatif yönetim talepleri desteklenecektir" 
ifadesi var. Bir yanlışlık olmasın yalnız, buradaki esas, Irak'ın bütünlüğü... 

Şimdi gelelim Sayın Dışişleri Bakanımıza atfettiklerinize. Sayın Dışişleri Bakanımız, bu 
kürsülerden çok bilgiler verdi; özellikle yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi. Zaman alma
mak için bunlara pek fazla temas etmek istemiyorum; ama benim elimdeki notlardan birkaç 
şeyi okuyayım, 5 aylık dönemde Hükümetimiz, Sayın Dışişleri Bakanımız neler yapmış?.. 

Genel Sekreter Lumiere ile ilgili 5 ülkeyi ziyaret etmiş. 
Ayrıca, 10-11 Eylül tarihlerinde İstanbul'da -biraz evvel Sayın Güner'in bahsettikleri- top

lantı oldu. 
16-18 Eylül tarihlerinde, Istanbul-Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Kon

feransı Daimi Komitesini düzenledik. 
Yine aynı tarihlerde İstanbul'da Avrupa Konseyi Tarihî Şehirler Sempozyumu tertiplendi. 
17 Eylülde Avrupa Konseyi Mimarî ve Artistik Miras Kültür Alt Komitesi, yine İstanbul'

da bir toplantı yaptı. 
24-25 Eylül'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasî Komisyonuna İstanbul'da, 

Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ve Bosna-Hersek konularını görüşmek üzere bu toplantıda gö
rüşlerimizi açık olarak gündeme getirdik. 

Ayrıca, 5 Ekim günü Sayın Çetin, Strasbourg'da gerçekleştirdiği faaliyetlerle, sadece Tür
kiye'nin konuşulduğu bir ülke haline getirdiğini gayet iftihar ederek söylemekte ydrar var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — özal zamanında gizli şeyler yapılıyordu. 
DEVLET BAKANİ ORHAN KİLERClOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, dış po

litikamızın en büyük özelliği, millîlik vasfıdır. Tabiî, sayın milletvekilimizin söylediği yüksek 
fikirlerden istifade edecek noktalar da vardır, onların bu değerli.fikirlerini de çalışmalarımız 
içerisine alıyoruz. O bakımdan, bu millîlik vasfı, bizim karşılaşacağımız her türlü problemi 
halletmekte bize en büyük güç olacaktır. 

Kıbrıs konusunda da açıklamaları oldu, Türk Hariciyesi ve Hükümeti, dış konularda mü
essir aktif politikasını, önde giden, formüller üreten politikasını gündeme getirmektedir ve siz
lerden alacağımız destekle, daha da ileri, başarılı hareketler yapacaktır. 

— 146 — 



T.B.M.M. B : 15 • ' - 1 4 . 10 . 1992 . 0 : 1 

Teşekkür ederim, sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. —- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, işsizlik sorunu ile Birleşmiş Milletler ka

rarıyla Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi ve nakliyecilik sektörü üzerindeki olumsuz 
t etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun cevabı 

BAŞKAN — İşsizlik konusunda, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi înceöz, buyurun. 
(RP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Geçen seneki tutanaktan açıp bakın; kaç tane gündem dışı 
konuşma verilmiş? Bu Meclis çalışmayacak mı? 

BAŞKAN — Çalışacak. ^ 
Buyurun. 
AHMET FEYZt iNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama baş

lamadan önce, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
Ülkemizin içinde bulunduğu işsizlik sorunu hakkında konuşmak istiyorum. 
Türkiye'deki işsiz sayısı, bugün resmî rakamlara göre 2 milyon civarında gözüküyor; an

cak, en resmî ağızlar bile işsiz sayısının S milyonu aştığını belirtiyor, tş ve İşçi Bulma Kurumu
na, işe alınmak için başvuran kayıtlı işsizlerin sayısı ise 825 bin civarında bulunuyor. Kuru
mun, başvuranlara iş bulabilme oranı da yüzde 20-25 civarında görünüyor. 

Son on yılda, işsizlik oranında yüzde 17-25 arasında bir değişme gözüküyor. Seneler iti
bariyle ve oranlar olarak birkaç örnek vermek istiyorum; 1984 senesinde işsiz sayısı 4 milyon 
889 bin, işsizlik oranı ise yüzde 24,4, 1987 de işsiz sayısı 5 milyon 349 bin, oran yüzde 25,1 
1989'da işsiz sayısı 5 milyon 730 bin, oran yüzde 25,6. Tabiî, bir kişiye bir iş yaratabilmek için 
harcanması gereken miktar da ortalama olarak 175 milyon lirayı ceçiyor. Her 100 çalışanın 
bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ise 233'ü buluyor. îş ve îşçi Bulma Kurumuna başvuran 
kimi insanlar 5 yıl beklerken, kimi insanların ise hemen işe girdikleri malumlarınız. 

Müsaadenizle, ülkemizin şu andaki en önemli sıkıntısı olan işsizlik sorununa birkaç ör
nek vermek istiyorum : Devlet Planlama Teşkilatına alınacak 40 uzman yardımcısı için sınav 
açılıyor; ön şart, mühendislik, hukuk, işletme, iktisat, maliye gibi dallarda, üniversite ya da 
yüksekokul mezunu olmak. Sınava 3 920 üniversite mezunu başvuruyor. Sadece 2 kişilik kad
ro için ziraat mühendislerinden gelen başvuru sayısı 971. 

Batman'da 900 geçici işçi kadrosu için tam 17 bin başvuru oluyor. 
Kendi yöremden misal vermek istiyorum; Tokat'ta Yaprak Sigara Fabrikasına 80 işçi alı

nacak, 5 bin müracaat var... 
Bizim insanımız, gerçekten bu tabloya mahkûm mu? Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri olan 

ülkemizde, yıllarca, yanlış idarelerin, hükümetlerin zihniyetlerinin faturasını bu mazlum in
sanlarımıza çektirmeye kimsenin, özellikle dikkatini çekiyorum, bu Hükümetin de, hiç mi hiç 
hakkı yoktur. Günübirlik beyanlarla günler, aylar, seneler geçiyor. Geçen sene 7 bin ziraat mü
hendisinin işsiz olduğunu, yine diğer alanlarda -kesin rakamlarını veremeyeceğim ama- onbin-
lerce mühendisin, hukukçunun, iktisatçının, işsiz olarak yıllarca ümitle iş aradıklarını ve üni
versiteye girememiş yüzbinlerce gencimizin de israfını belirtmeyi bir görev addediyorum. 

Yıllarca, Batılı olmak için nice tutuklar attılar; onları engelleyenler de olmadı, her türlü 
imkânlar, fırsatlar ellerindeydi. özellikle son on yılların hükümetlerini sorgulamak istiyorum. 
1945'ten sonra taş taş üstünde kalmamış bugünkü Almanya'dan neyimiz noksandı? Oralsn 
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gördükçe, bugünün mesullerine kızgınlığım daha da artıyor. Almanya'da bugün hangi işko
lunda, ne kadar ihtiyaç varsa, o kadar gencin eğitimini o yönde yapıyorlar. Bizdeki gibi insan 
israfı yok. Beş, altı sene önce, üniversiteye başörtüsü nedeniyle alınmayan kızlarımızdan birisi
nin, "Sizin gibiler yüzünden geri kaldık" diyen rektörün sözüne karşılık cevabı çok çarpıcı: 
"Sayın Hocam, siz aya füze uçurdunuz da, füzenin kuyruğu benim başörtüme mi takıldı?" 
diyordu. 

Diğer bir husus, özelleştirme yanlışı. Evet, bu sahada çalışanlar da huzursuz; "Acaba, işçi 
azaltılmasında piyango(!) bana mı vuracak?" diye endişeyle bekliyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yanlışları, aklıselim sahipleri olarak hep birlikte de
ğerlendirelim. Milletin ateşi 40 derecenin üzerine çıkmış... İnsanlarımızın ümidi bizleriz... Bi
razdan sayacağım hususlarda dikkatinizi de çekmek istiyorum. 

Uygulanan yanlış dış politikalarımız yüzünden, bakın, neticeler nerelere kadar varıyor : 
İki yüzlü -ki, buna çifte standart da diyebiliriz- Birleşmiş Milletlerin Irak'a uyguladığı haksız 
ambargonun cezasını, maalesef bizim insanımız çekiyor, Anadoluyu gezdiğimde gördüğüm tab
loyu aktarıyorum : Çitçinin tarlasında çürüyen domatesleri, biberleri, karpuzları ve diğer seb
ze ve meyveleri görünce, inanın, insanın içi parçalanıyor. Halkıyla, ırk ve din bağımsız olan, 
bizim de başımıza gelmemesini kimsenin garanti edemeyeceği, Irak'a uygulanan zalim ambar
go nedeniyle, benim Müslüman kardeşlerim, orada sebze ve meyveyi karaborsa olarak zor bu-
luyorken, gıdasızlıktan şu anda milyonlarca komşumuz, tarihî bağımız olan kardeşlerimiz has
talık ve açlıkla boguşuyorken, 70 bin masum çocuk gıdasızlıktan ölürken, sizlere soruyorum 
: Benim çiftçi kardeşlerimin tarlasında, kışın soğuğu, yazın sıcağı demeden tırnaklarıyla top
rağı verimli hale getirmeye uğraşan, kanı kadar kıymetli terlerini akıttığı temiz toprağı sebze 
ve meyve çürükleriyle kirletilip, israf edildiği zaman, bunun mesulü kimdir? Ambargo Irak'a 
mı uygulanıyor, yoksa bize mi?.. Güneydoğu sorununu da bu perspektiften değerlendirebiliriz. 

Çiftçi, malını satamazsa, esnafı; esnaf da sanayiciyi "nasıl finanse edecektir? Esnaf da, 
sanayici de artık ses çıkarmıyor değil, feryat ediyor, feryat... Hükümet bu feryatlara kulakları
nı tıkamakla, bu sesleri yok edemez. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin Sesi Dergisinden birkaç cümle aktarmak istiyorum; 
bu dergi sizlere de geliyor : "1992 yılının ilk 6 ayında rakamlar taşımacılığın aleyhinde. Bugün 
yaşanan önemli problemlerin kaynağını oluşturan körfez krizinin etkileri hâlâ sürmekte, yeni 
krizlerin öncüsü durumuna gelmiş bulunmakta. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin nakliye olarak ana potansiyeli Irak ve Kuveyt üzerinde yapılan 
transit taşımalardı, mevcut filonun yaklaşık yüzde 50'si bu hatta çalışıyordu. Bu hat, Türk ulaşım 
sektörü açısından son derece önemli. Bu derece önemli olan bir hattın taşıma potansiyeline 
bakarak, Türk taşımacılığının içine düştüğü olumsuz duruma bir göz atılacak olursa, tablo 
hiç de iç açıcı değil. Şu anda çoğu sorunların ana kaynağını oluşturan bu ambargo krizinin 
olumsuz etkileri zincirleme olarak birçok sorunun doğmasına da neden oluyor." 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yaka Nakliyat Şirketi sahibi Meh
met Ali Kışlalı, yine aynı dergide; "Çığlıklarımız duyulmuyor" diyor. Bu dergi sizlere geliyor, 
okumanızı tavsiye ederim. . 

Yine aynı derneğin başkanı bu dergideki yazısında : "Türk nakliyecisi yılın ilk yarısında 
yaşam savaşı verirken, birtakım çıkış yolları aramış; maalesef koşullar kendi dışında belirlendi 
ve yeterli desteği bir türlü bulamadığı için bu savaşı kaybetmiştir. Böyle giderse, bir yılda nak
liyecilik biter" şeklinde acı bir ihbar yapıyor. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında notlarım çok; ama huzuru fazla işgal etme
den, "biz az söyleyelim, çok anlaşılsın" ölçüsü içerisinde; bugün emeklisiyle, çalışanıyla, ça
lışmayanımla yarınından emin olmayan, gittikçe kötü bir tablo içinde komaya giden bir manza
ra arz eden ülkemizdeki, terör, can ve mal emniyeti konularına da temas etmek istiyordum. 
Hani bir söz var, "Bir dokun, bin ah işit kâse-i fağfurdan" misali, hangi derdimize dokunsak 
bin ah çıkıyor. 

Sizleri, bu hastalıklara derman olacak birer tabip gibi, gayretli çalışmaya yanlışları dü
zeltmeye, aynı gemide yolculuk yapanlar olarak, gemiyi batırmadan, mutluiuk ve refah sahil
lerine ulaştırmaya davet ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Hükümet adına Ulaştırma Bakanı Sayın Ya

şar Topçu, buyurun efendim. -
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gündem dışı konu olarak Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bulunan işsizlik ve değerli 

arkadaşımızın oradan geldiği kara taşımacılığı ve Irak'taki körfez krizi sonrası konmuş olan 
Birleşmiş Miîletlet ambargosuna Türkiye'nin uymasıyla ilgili görüşleri cevaplandırmak istiyorum. 

Evvela işsizlik konusu hakkında, arkadaşımıza ve Yüce Meclise şu cevabı kısaca arz et
mek istiyorum : Türkiye, Körfez krizi patlak vermeden ve Birleşmiş Milletler ambargosu ol
madan da 4 milyonu aşkın işsize sahipti. 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) —• Eskiyi karıştırmaktan başka bildiğiniz bir şey yok. 
ULAŞTIRMA BAKAN! YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben söylemiyorum, bunlar dev

letin resmî rakamlarıdır. Devletin resmî rakamlarını göz ardı ederek bir yere varmanız müm
kün değildir. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, o ayrı şey. Biz çok mu memnunuz? Türkiye'nin 
işsizinin çok olmasından, Türkiye'de kim memnun olur? Hiç kimse memnun olmaz. Bunu bir 
tariz olarak da söylemiyorum, arkadaşımızın konuşmasına cevaben söylüyorum. Türkiye'de 
işsizlik, Körfez kriziyle başlamadı. Körfez krizinden önce de, söylediğim rakamlar boyutunda 
işsizlik vardı; ama, buradan bir yere gelmek istiyorum. Türkiye, 1989, 1990 ve 1991 yılları ol
mak üzere, üç yıl üst üste, sıfır büyümede kalmıştır. . 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 1990 yılında büyüme yüzde 10 olmuştur. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla).— Öyle tabiî; sıfır büyümede kal

mış veya büyüme, nüfus artışıyla sıfıra gelmiştir. * 
Bir ülkede büyüme olmuyorsa, o ülkenin, işsizliğini halletmesi mümkün değildir, işsizliği 

halledebilmek için, ülkenin büyümesi lazımdır. Büyüyecek ki, arkadan gelen nesiller, çalışma 
çağına gelen insanlar iş bulabilsin. Türkiye, her yıl 1 milyon 600 bin nüfus artışıyla karşı karşı
ya bulunan bir ülkedir. Böyle bir ülkede büyüme sağlanamıyorsa, elbette ki, işsizlik çoğala
caktır. Bunun Körfez kriziyle ilişkisi yok; onu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Şimdi işsiz sayısı 5,5-6 milyon... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İkincisi; körfez krizi, bir Birleş

miş Milletler ambargosudur. Yani Körfez kriziyle başlayan Irak Ambargosu, Birleşmiş Millet
ler kararıdır, Türkiye Birleşmiş Milletlerin kurucusu ve üyesidir. Birleşmiş Milletler kararma 
rağmen, "Hayır, biz bu kararı dinlemiyoruz" dememiz mümkün değildir; çünkü, Birleşmiş 
Milletlerin fonksiyonunu yapmakta sıkıntıya girdiğini söyleyen biziz. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) — Bush istiyor! 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O halde, Birleşmiş Milletlerin, 

dünyada barışı sağlamak için aldığı kararlara, elbette ki, bizim mümkün mertebe, elden geldi
ğince, kendi politikalarımızı da dikkate alarak uymamız gerekmektedir. 

AHMET FEYZİ INCEÖZ (Tokat) — Aynı hassasiyeti Bosna-Hersek'e uyguluyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Türkiye'de Bosna-Hersek'e daha 

çok hassasiyet vardır; bu konuda daha hassasız. Sizin değerlendirmeniz öyle olabilir; ama, ka
muoyu görüyor... 

AHMET FEYZt ÎNCEÖZ (Tokat) — Bosna-Hersek... 
BAŞKAN — Sayın înceöz, sizin konuşmanıza cevap veriyor, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şunu arz etmek istiyorum. Kör

fez krizi sebebiyle Birleşmiş Milletler ambargosu olmasa, Türkiye'nin sanayileşmesi ve büyü
mesi açısından, işsizlik açısından ne gibi bir etki yapacak?.. Sadece, yapsa yapsa, ticarî açıdan 
yapacak. Biz, Hükümet olarak, zaten sınır ticaretini serbest bıraktık. Ambargo sebebiyle kom
şumuz ülkelerde meydana gelen bazı ticarî zorlukları yenmek için kararlar aldık ve bunları uy
guluyoruz. 

Onun yanı sıra, Irak'la olan ilişkilerimizi, özellikle ticarî ilişkilerimizi etkileyen en büyük 
sebeplerden bir tanesi, Irak'la olan demiryolu bağlantımızın Suriye tarafından kesilmiş olma
sıdır. Bunun ambargoyla ilişkisi yok; bunun, Suriye ile Irak arasındaki siyasî ilişkilerden do
ğan bir sonucu var. Binaenaleyh, Türkiye'nin bütün meselelerini, döndürüp dolaştırıp ambar
goya bağlamanın, bize göre, çok ciddî bir tarafı yoktur. Türkiye, Irak ambargosundan dolayı 
elbette ki zarar görmüştür, "görmemiştir" demiyoruz, bunu hiç kimse inkâr edemez; ama bu,-
ortaya getirilen konularla doğrudan bağlantılı değil, dolaylı yoldan bağlantılıdır. Bunda hepi
miz müştekiyiz; ama, Birleşmiş Milletler kararını aşmak da, Türkiye'nin tek başına yapabile
ceği bir iş değildir, çok yönlü bir iştir. O bakımdan, ambargonun kaldırılması konusunda, Türk
iye'nin fazlaca yapabileceği bir şey yoktur. Söylediğim gibi, bunun işsizlikle de doğrudan bir 
bağlantısı yoktur. 

Kara ulaştırmasında, icara nakliyecilerinin sıkıntılarına gelince : Türkiye'de, 14 Avrupa 
ülkesinin toplamından fazla kamyon vardır. Bunlar, transit taşımacılığına yönelik, halk arasın
da "TIR" olarak adlandırılan filolardır. Bu filolar bugün ortalama olarak on yaşına basmış
tır. On yaşma basmış olan bu kadar büyük bir filonun yenilenmesi elbette ki çok büyük prob
lemdir, bu problemi aşmaya çalışıyoruz. 

Bunun yanı sıra, başka problemler vardır. Yugoslavya'da meydana gelen olaylar, Avrupa 
karayolu transit taşımacılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun da müsebbibi biz değiliz. 

Bunun yanı sıra, Orta Avrupa'da bulunan ve özellikle toprak bakımından küçük sayıla
cak ülkeler, kara transit taşımacılığına ciddî itirazlarda bulunmaktadırlar; bunların başında Çe
koslovakya, Macaristan ve Avusturya gelmektedir. Bunlar, karayollarının, transit taşımacılık 
yüzünden çok fazla tahrip olduğunu, bunları yenilemekte ve düzenlemekte sıkıntı çektiklerini 
ifade etmenin ötesinde, dünya konjonktürü bakımından bütün ülkelerin ve her ülkede yaşayan 
halkın, halkların hassasiyetini üzerine çeken çevre sorunu, bu ülkelerde ön plandadır. Bu ülke
ler demektedir ki; "Buradan geçen transit araçlar bizim ülkemizi kirletiyor." 

Şimdi, Orta Avrupa'daki transit taşımacılığının çok büyük bir kısmı Türk TIR'larıyla ya
pılıyor; dolayısıyla, elbette ki, kara ulaştırması bakımından büyük bir sıkıntıyla karşı karşı-
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yayız. Bütün bu tartışmalar, aynı zamanda dünyada yeni bir taşımacılık tarzının ortaya atılma
sına sebep oldu. Bunlardan bir tanesi, "Vert Kamyon" denen -ki, Fransızca bir kelime, Türkçe 
"Treşiİ Kamyon" demek oluyor- dumansız, çevreyi kirletmeyen kamyon türünde yeni bir üre
tim yapılması ve eski taşıtların, bu tür taşıtlarla, yanı Vert kamyonlarla değiştirilmesi yönün
deki çaiışmalardısr. Tabiî, bu çalışmalar da sanıldığı kadar hızlı yürümüyor; ama, "Vert Kamyon" 
uygulaması başladığı andan itibaren büyük bir dikkatle Ulaştırma Bakanlığı olarak bir konu
ya eğüdik, halen de konunun peşindeyiz. Tabiî, filomuzun olabildiğince, İmkânlar ölçüsünde 
Vert kamyonlarla değiştirilmesini, daha doğrusu, ortalama on yaşını bulmuş olan filonun ye
nilenirken, mümkün olduğu kadar bu Vert kamyonlarla yenilenmesini planlamaktayız. 

İkinci bir çalışmamız daha vardır; o da, bütün dünyanın, demin arz etmeye çalıştığım gi
bi, yeni bir taşımacılık türü, yeni bir taşımacılık kavramına uygun olarak yaptığımız hazırlık
lardır. Bunun adı kombine taşımacılıktır. Kombine taşımacılık kısaca şöyle tarif edilmektedir 
: Yükü, bulunduğu yerden alacaksınız, en yakın tren istasyonuna getireceksiniz; orada, kam
yon, ya trenin vagonunun sırtına binecek veya kendisi boji değiştirmek suretiyle rayın üzerine 
çıkacak; yükün taşınacağı yöreye en yakın limana kadar demiryolunda, gerek tren üzerinde, 
gerekse ray üzerinde gidecek; limanda yükü gemiye teslim edecek, gemi karşı limana götüre
cek; kargı limandan bu yükü aynı TIR veya bir başka TIR alacak, o da bir başka trenin üzerin
de ViSya rayın üzerinde, gidebildiği istasyona kadar gittikten sonra, yükü mahalline bırakacak... 
Kombine taşımacılığın genel ifadesi budur. 

Biz, bu tür taşımacılık fikri ortaya atıldığı andan itibaren, Ulaştırma Bakanlığı olarak ha
rekete geçtik; Devlet Demiryollarının boji imalatıyîa görevli atölyeleri ve fabrikalarında gerekli 
çalîgmaîar yapıldı, Uluslararası Nakliyeciler Derneğiyle gerekli temaslar yapıldı. Kısa bir süre 
içerisinde, bu tür bir taşımacılığı uygulamaya sokacağız. 

Bunun faydası ne?.. Bunun faydası şu : Kara taşımacılığı çok pahalı bir iştir, fazla masraf
lı bir içtir; bu nedenle, kara taşımacılığında kullanılan kamyonların daha az masraf yapmasını, 
daha uzun süre yıpranmadan çalışmasını ve en önemlisi de, Türkiye'den çıkan kamyonların 
gideceği -İd Londra'ya kadar, Hollanda'ya, Danimarka'ya kadar gitmektedir- yere kadar, geç
tiği Ülkelerde geçiş ücreti vermeden, doğrudan doğruya bir demiryolu vagonunun sırtında veya 
demiryolunun üzerinde yükünü taşıyabilmesini, götürebilmesini, böylece, nakliyenin de aynı 
zamanda, nispî de olsa, bir ucuzluğa kavuşmasını sağlamaktır. 

Bütün bu çalışmaları büyük bir dikkatle, büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kara taşımacı
lığı, ülkemizin ulaşmaya çalıştığı dış ticaret hacmi bakımından fevkalade önemlidir. Esasen, 
halen Türkiye'nin 2 milyon tondan fazla ihraç ürünü, ithal ürünü bu şekilde taşınmaktadır; 
ama, Türk kara taşımacılığı, Türkiye'nin ihracat ve ithalatından öteye, "üçüncü ülkeler" dedi
ğimiz Ülkelere de kendisini hazırlamak ve oralarda pazar bulmak zorundadır. 12 bin adedi aş
kın kamyonun, bütün bu engeller ve problemler karşısında, sadece Türk ihracat ve ithalatıyla 
hayatını sürdürmesi, yarlığını sürdürmesi elbette zordur. 

Bu arada şunu da belirteyim : Yugoslavya olayları sebebiyle, Hükümetimiz, bu kamyonla
rı ro-rolarîa İtalya'ya kadar götürmektedir. Hatta, bu taşımacılıkta kara nakliyecilerine bir miktar 
sübvansiyon da vardır; o da şöyledir : Ro-ro'nun taşıma ücretiyle bir TIR'ın taşınması için alın
ması gereken gerçek ücret arasında, nispî de olsa, bir düşüklük vardır. Yani, yaptığımız mas
raftan daha az ücret alarak, kara nakliyecilerinin Türkiye'nin ithalat ve ihracatındaki yük taşı
ma potansiyelini ayakta tutmaya, azaltm amaya, bilakis çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu da, aradaki 
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farkın sübvansiyonun Hazine tarafından, devlet tarafından karşılanması anlamına geliyor. Bütün 
bu destekler, bütün bu gayretler, ülkemizin sanayileşmesi, ticaret hacminin büyümesi ve insan
larımızın, daha kolay, daha çabuk iş bulup daha mutlu, daha müreffeh Türkiye'ye yakışır bir 
hayat tarzına bir an evvel kavuşmaları içindir. 

Benim Yüce Meclise arzım bundan ibarettir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

V.—-SATAŞMALAR İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. — SHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul Millet
vekili Engin Güner'in gündem dışı konuşmasında Partisine sataştığı iddiasıyla konuşması ve 
İstanbul Milletvekili Engin Güner Hn açıklaması 

BAŞKAN — SHP Grup Başkanvekili Sayın Ercan Karakaş'ın, İçtüzüğün 70 nci maddesi
ne göre bir talebi vardır, onu yerine getiriyorum. 

Buyurun Sayın Karakaş. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Güner'in ko

nuşması üzerine söz aldım. Konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Güner, Avrupa Komisyonuna giden heyetin başkanı. On gün kadar önce Komisyon 

toplantısını yaptık. Sayın Güner'in burada bilgi vermesi güzel; ama, Avrupa Konseyi'nin gün
deminde olmayan bir konuyu da ele alarak, o konunun Sosyalist Enternasyonaldeki tartışma
sını buraya getirmesi doğru değil. Sayın Kalemli, bunu kabul etmek zorundasınız. Şimdi ben, 
ANAP'ın da üyesi olduğu, Avrupa Demokratlar Birliğinin son toplantısının -Sayın Akarcalı 
katıldı- gündemini konsey adına söz alıp, buraya getirebilir miyim? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Milletvekilisiniz efendim, her şeyi konuşursunuz. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Efendim, SaymGüner, Avrupa Konseyinde konuşu

lan konular hakkında bilgi vermeye çıktı; konuşması bununla sınırlıdır. Ayrıca, konuşma hak
kı 5 dakika iken, 29 dakika konuştu, kendisi, Konseyde, görevi gereği, zaman zaman toplantı 
yönetiyor, bir sayın konuşmacı 5 dakikayı geçtiği zaman mikrofonu kapatıyor. Oradaki usul 
öyle ve doğrusu da o zaten. 5 dakika diye çıkıyor, 29 dakika konuşuyor, konuşacak şeyi kalmı
yor, Avrupa Konseyini anlatıyor, ondan sonra Berlin'e geçip Sosyalist Enternasyonalin Avrupa 
Konseyinin gündeminde olmayan bir kararını burada konuşuyor... Bu yanlıştır, lütfen bunu 
kabul edin; bu doğru değil... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz de, "yanlış" dersiniz. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Çünkü, onun burada konuşma amacı, hepimizin ka

tıldığı Avrupa Konseyi Asamblesinin konularını aktarmak. Orada kalması gerekir... Çünkü, 
Konseyde bütün partilerin temsilcileri var; hepimizin bakış açıları farklı. Mesela KUKO rapo
ru... Karar aldık; bu rapor, bize rağmen geçecekti, geçti; ama biz rapora katılmadığımız, ret 
oyu vererek de gösterdik, Sayın Güner göstermedi; olabilir, her milletvekili istediği gibi oy ve
rir. Demek istediğim şu ; Delegasyonun başkanı olarak burada söz aldığı zaman, orada olanla
rı tam ve objektif olarak söylemesi gerekir. Şimdi, mademki Sosyalist Enternasyonale değindi, 
kısaca ben de açıklama yapmak istiyorum. 

Orada 88 parti var, kendi gündemini tartışıyor ve bu arada Kürt sorunu, orada ele alınan 
konulardan birisiydi. 
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Tekrar söylüyorum : Avrupa Konseyinin son toplantısında böyle bir gündem maddesi, böyle 
bir konu yoktu. Az evvel Sayın Bakan da söyledi, orada alman karar doğrudur. Sayın Güner 
önemli bir noktayı eksik söylüyor -herhalde bilerek orada Irak'ın toprak bütünlüğü içinde..." 
sözcükleri var. Bu, Iraklıların meselesi. Irak Millî Meclisinin Başkanı iki gündür burada; biz
lerle de konuştu. Bizim söylediğimiz şudur : "Irak'ta farklı topluluklar var; Kürt var, Süryani 
var, Türkmen var, Arap var... Irak, insan haklarına saygılı bir devlet olsun, oradaki topluluk
ların demokratik katılımıyla, kendi istcmleriyle, kendi devlet yönetimi biçimini kendisi sapta
sın." Hepsi bundan ibaret. Sosyalist Enternasyonal de, bundan fazlasını söylemiş değil. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yani hilafı hakikat beyan mı var? 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Var gayet tabiî. Irak, toprak bütünlüğü içerisinde ken

di karar verebilir; bizi ilgilendirmez; bu, Irak'ın, bir iç meselesidir. "Devlet bütünlüğü içerisin
de..." sözcükleri var. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Adı ne bunun? ' • . „ . ' ' 
BAŞKAN —- Cengiz Bey, lütfen... Cengiz Bey, müzakereleri uzatmayalım. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Onu siz yanınızdaki özal'a sorun. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, lütfen... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Ben şunu söylüyorum : Sayın Güner, Avrupa Konseyi

nin gündemiyle ilgili olmayan bir konuya girdi ve bizi eleştirmek için buradaki konuşma hak
kını istismar etti. Şimdi ben onu düzeltiyorum : Söylediği eksiktir; "devlet bütünlüğü içerisin-. 
de..." sözcüklerini söylemedi; ben bunu burada ilave ettim. 

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığının, Avrupa Konseyi Komisyonuna yardımcı olmadığını söyledi. 
Bilmiyorum, Dışişleri Bakanlığımıza, "Buradaki çalışmalara az destek veriyor" diye bir 

başvurusu var mı? Eğer böyle bir başvurusu vardı ve sonuç alamadıysa, en azından bunu ko
misyonda görüşürüz, bütün partilerin temsilcileri olarak Dışişleri Bakanlığına başvururuz ve 
daha çok destek alırız; ama benim gözlemim, Strazburg'ta Avrupa Konseyi Asamblesinde fa
lan değil, Dışişleri Bakanlığının oradaki altı, yedi personeli, bu heyeti desteklemek için gece 
gündüz çalışıyor. Öyle bir sıkıntıya orada rastlamadım. Gerek çevirmen, gerek konuşma hazır
lama, gerek dosya takdim etme gibi destekler orada veriliyor. Kaldı ki, eksikse, hiçbir sorun 
yok; bu, önce, Sayın Güner'in başkanı olduğu Komisyonda görüşülür, bu eksikliklerden biz 
de haberdar oluruz, gerekçeleri öğreniriz, Dışişleri Bakanlığından insanları alırız. 

Sayın Başkan, konuşmamı uzatmak istemiyorum. Değinmek istediğim son konu da şu : 
Ayrıca, grup başkanvekili olarak beni, SHP'nin bütün konuşmacılarını, burada kararlaştırılan 
ya da İçtüzükte yer alan saat geldiği zaman, lütfen uyarınız. 

Değerli arkadaşlar, böyle çalışırsak, halkın beklentilerine yanıt veremeyiz. 5 dakika ko
nuşma hakkı olan bir insan buradan 29 dakika konuşmamalı, konuşmamalı. Bunu en iyi Sa
yın Güner biliyor; Avrupa Konseyinde o çok eskidir. Orada 5 dakika geçtiği zaman, lambalar 
şurada -kürsüde- yanıyor, zil çalıyor ve konuşmacı konuşmasını otuz saniye içinde tamamla
mazsa -Sayın Güner zaman zaman toplantıları yönetiyor- mikrofonu kesiyor. Bu kadar basit. 
Siz, Avrupa Konseyini anlatmak için söz alır da, Sosyalist Enternasyonali anlatırsanız, 5 daki
ka değil. 55 dakika da yetmez; çünkü, Sosyalist Enternasyonal 5 gün toplanmıştır, çok ciddî 
konular tartışmıştır. Onun için, konularda kalalım, zamanında konuşmalarımızı tamamlayalım. 

Bir de ödül meselesi var. Orada da bir yanlış anlaşılma var. Sayın Hikmet Çetin, Dışişleri 
Bakanı olarak ödül verme kararı almış değil, ödülü alacak kimseyi de tespit etmiş değil. 
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Onun böyle bir yetkisi yok. Bu, Avrupa Konseyinin meselesidir. Orada bir mekanizma var; 
3 yılda bir, kime ödül verecekse, onu saptıyor. Sayın Hikmet Çetin tesadüfen orada bu döne
min Bakanlar Komitesi Başkanı olduğu için ve yine tesadüfen o oturumda bulunduğu için, 
ödül verme töreninde bulundu. Yalnız da değildi, ödülü 3 kişi verdi. Dolayısıyla, Hikmet Çe-
tin'in, ödülü verecek insanı seçmesi vesaire söz konusu değil. Orada ödülü alan 2 kişinin ko
nuşmaları da, ödül verildikten sonra yapılmıştır, ödül verilmeden gerçekten konuşma yapıl
saydı; belki Dışişleri Bakanımız, o zaman oradaki Bakanlar Komitesi Başkanı olarak ödül ver
mede biraz geri durabilirdi, ödül töreni yapıldı, ödüller verildi, ödül sahipleri birer teşekkür 
konuşması yapmak için çıktılar. Tıpkı, Sayın Güner gibi, üç dakikalığına çıktılar, onbeş daki
ka konuştular; bazen de saçma sapan konuştular. 

Mesele bundan ibarettir. Bunu bilgilerinize sunuyorum... 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Burada 30 dakika konuşanlar da var, örnek verebiliriz. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Sayın Güner, bu 5 dakika meselesini çok iyi anlar, siz 

belki anlamazsınız. Çünkü o yaşıyor ve yaşatıyor. O iyi biliyor. O bakımdan, Dışişleri Bakanı
mızın bu ödül meselesinde, öyle kendi iradesiyle yaptığı bir düzenleme vesaire yoktur. Nite
kim, ertesi gün, Avrupa Konseyi Meclisinin toplantısında Sayın Dışişleri Bakanı, bu konuşma
yı da ayrıca kınamıştır. 

Bunları bilgilerinize sunar, teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Karakaş sataşma nedeniyle İç

tüzüğün 70 nci maddesine göre söz istemiştir. (SHP. ve DYP sıralarından gürültüler) Ayrıca, 
kendisi itiraz hakkını aşarak, Hükümetin Dışişleri Bakanını, Hükümet adına müdafa etmiştir. 
Saygı duyuyorum; ama, kürsüden beyanları vardır, Sayın Güner'in burada hilafı hakikat be
yanda bulunduğuna dair. Bu, bir sataşma konusudur. 

Sayın Güner, burada hilafı hakikat beyanda bulunmamıştır. O nedenle, biz de, İçtüzüğün 
70 nci maddesine göre söz istiyoruz. Yeni bir sataşmaya meydan vermeden, sadece bu konuyu 
çok kısa arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri bana aittir, gündem dışı söz verip vermemek hakkı 
bana aittir. ^ 

Sayın milletvekilleri, Riyasetin en zorlandığı meselelerden birisi, zaman meselesidir. Biz, 
bütün milletvekili arkadaşlarımıza, elimizden gelen toleransı göstermek mecburiyetinde kalı
yoruz. Biz, bunu daha önceki dönemlerde otomatiğe bağladık; yani beş dakika sonra -şurada 
hatip kürsüsünün önündeki saati yaptırdık- otomatik olarak söz mikrofondan kesiliyor; fakat, 
bütün Meclis ayağa kalktı. ''Milletvekilinin konuşma hakkı olmalıdır, milletvekili buraya ko
nuşmaya gelmelidir, milletin dertleri dile getirilmelidir" dendi; biz de bu tepkiye saygı göster
dik ve bu işi orta yerden kaldırdık. Eğer bir sayın milletvekili Avrupa Konseyinde başka bir 
tatbikatta bulunup, burada başka bir tatbikatta bulunuyorsa, burada Riyasetin kabahati yok. 

Bunu sizlerin takdirine, bırakıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Riyaset, İçtüzüğü uygulasın. 
BAŞKAN — Eğer, Sayın grup başkanvekilleri 5 dakika hususunu kendi aralarında karar-

laştırırlarsa, Riyaset buna muvafakat eder ve konuşma 5 dakikanın sonunda otomatik olarak 
kesilir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bunun grup başkanvekilleriyle ilgisi ne; İçtü
zük niye yazılmış? 
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BAŞKAN — Efendim, İçtüzük yazıyor; fakat bütün Meclis ayaklanıyor. Mecliste, 
Başkanın... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır efendim, kimse ayaklanmadı; geçen dönemde uygula
dınız. ANAP'lılar burada bizi susturuyorlardı... 

BAŞKAN — Siz de riayet etmiyorsunuz; buna en çok riayet etmeyenlerden birisi, Sayın 
Genç, sizsiniz, İstirham ederim; 5 dakika için, herçıktığınızda 15 dakika konuştunuz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, müracaatımı değerlendirmediniz; ben, 
Sayın Karakaş'ın kendi beyanıyla müracaat ettim. 

BAŞKAN — Talebinizi dikkate alacağım; takdiri bana ait. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

l—A nkara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, A nkara 'nın Samanpazan Sem* 
tindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve çözüme kavuş
turulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, bir Meclis araştırması önergesi vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13 Haziran 1992 tarihinde Ankara'nın Samanpazan Semtinde Saraçlar Çarşısında meyda

na gelen yangında 54 işyeri bir cami ve bir konut olmak üzere, toplam 56 adet yapının tama
men yandığı, 7 işyerinin de hasar gördüğü resmî kayıtlarla tespit edilmiştir. 

Yangın sonrasında birçok bakan ve resmî görevliler yangın mahallinde incelemelerde bu
lunarak basın ve televizyon aracılığı ile felaketzedelere her türlü yardımın en kısa sürede yapı
lacağını, yaralann vakit geçirilmeden sarılacağını, mağdur esnafa ve kamuoyuna duyurmuşlardır. 

Ancak, aradan geçen bu süre içerisinde verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmediği gibi, 
devletin hiçbir yetkilisi de bu semte uğramamıştır. Daha doğrusu, Saraçlar Çarşısı esnafı kade
rine terk edilmiştir. Devlet, sosyal devlet olma vasfını unutmuştur. 

Kendileri ile görüştüğümüz çarşı esnafı, Devlet Bakanları Sayın İbrahim Tez ve Sayın Or
han Kilercioğlu'nun her türlü yardımın yapılacağı ve kredi yollarının araştırılacağı yolundaki 
sözlerinin sonuç vermediğini, konunun araştırılması ile görevli Devlet Bakanı Sayın Ömer Ba-
rutçu'nun yüzünü dahi göremediklerini ifade etmişlerdir. Yine aynı günlerde Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Tahir Köse, vergi taksitlerinin ikinci diliminin erteleneceğini TRT'den ilan etmiş, An
kara Defterdarı ise 20 Haziran 1992 günlü Hürriyet Gazetesinde çıkan beyanında, işyerini kay
beden esnafa vergi affı geleceğini ifade etmiş olmalarına rağmen, bugün vergilerin ikinci tak
sitleri, aylık yüzde 7 faizle, cezalı olarak esnaftan tahsil edilmiştir. 

Telefon borçlarının erteleneceği söylenmiş, ancak borçlarından dolayı telefonları kesilmiştir. 
SSK ve Bağ-Kur borçlarının erteleneceği vaat edilmiş; fakat bu borçlar cezalı olarak tahsil 

edilmiştir. 
Gelir kaynağının tamamını kaybetmiş durumda bulunan çarşı esnafına bugüne kadar ne 

işyeri ne de iş verilebilmiştir. 
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Konu ile ilgili olarak Bayındırlık Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'na yönelttiğimiz so
rulara aldığımız cevaplar da, maalesef konuyu çözüme ulaştıracak unsurları taşımamakta, ko
nuların ilgili bakanlıklara iletildiği ve mevzuatın elverdiği ölçüde çözülmeye çalışıldığı ifade 
edilmektedir. 

Her vesile ile sosyal hukuk devleti ilkesinden söz eden iktidar partileri, felakete uğrayan 
vatandaşlarım boş vaatlerle oyalayıp aldatmışlardır. Hatta, inşaatların yapımı için hazırlattığı 
projenin bedelini de esnafa yüklemiştir. 

Bugüne kadar hiçbir ciddî çalışmanın yapılmadığı Saraçlar Çarşısı yangını ile ilgili sorun
ların tespiti ve çözüme kavuşturulmasını temin amacı ile Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Avni Akyol 
Bolu 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Eyyüp Cenap'Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

. Burhan Kara 
Giresun 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Gazi Barut 
Malatya 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Hasan Çakır 
Antalya 

Nevşat özer 
Muğla 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

İsmail Sancak 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştır
ması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, (6/413) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/73) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 281 inci sırasında yer alan (6/413) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulun 29.9.1992 tarihli 8 inci Birleşiminde, bir defaya mafısus ertelendiği 
sehven ifade edilen, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'ye ait (6/142) (6/143), (6/144), 
(6/145) ve (6/146) numaralı soruların, soru sahibinin görevli bulunması nedeniyle ertelendiği
ne ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, 
gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü sırasındaki (6/142), (6/143), 
(6/144), (6/145) ve (6/146) esas numaralı sözlü soruların görüşülmesi Genel Kurulun 29.9.1992 
tarihli 8 inci Birleşiminde birdefaya mahsus olmak üzere ertelendiği ifade edilmişti. Ancak, 
soru sahibi o tarihte görevli olarak yurt dışında bulunduğundan, soruların görüşülmesi sadece 
ertelenmiştir. 

Bilginize sunarım. 

Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz, bir saat süreyle sözlü soruları görüşeceğiz. 

VI. — SOKULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir ban

kadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, îstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan ata
malarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın soru sahibi?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların kara
borsaya düştüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru, bir defaya mahsusolmak üzere ertelenmiştir. 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/81) 
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BAŞKAN — 3 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp gümrük 
kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Sovyetler Federasyonuyla önemli gümrük kapısı olan Artvin Hopa-Sarp Gümrük Kapısı
nın altyapısının bir an önce bitirilmesi ve yeni Cumhuriyetlerle ekonomik işbirliğinin hızlandı
rılması bakımından önemle zaruret vardır. 

Bu nedenle; 
1. Hopa-Sarp Kapısından Sovyetler Federasyonuna pasavanla geçişi düşünüyor musunuz? 
2. Hudut kapılarından giriş ve çıkış işlemleri için konsolosluk hizmetlerinden biri Trab

zon'da diğeri de Batum'dadır. Bu, şikayetlere sebep olmaktadır. Hopa'da her iki konsolosluk 
üniteleri için bir irtibat bürosu açmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Süleyman Hatinoğlu tarafından, Maliye Bakanımız tarafından cevaplandırılmak üzere soru
lan soruya, Sayın Bakanın seyahatte olması sebebiyle ben cevap arz ediyorum; saygılar sunarım. 

Sarp gümrük kapısından Rusya Federasyonuna pasavanla geçiş ve Hopa'da, Trabzon ve 
Batum konsolslukları için irtibat bürosu açılması konularında ne düşünüldüğü sorulmaktadır. 

1988 yılı içerisinde uluslararası karayolu taşımacılığına açılan Artvin-Sarp sınır kapısın
dan geçiş yapan yerli ve yabancı uyruklu tüm yolcuların, 5682 sayılı Pasaport Kanunu hüküm
lerine göre, giriş-çıkışlarında yetkililere pasaportlarını ibraz etmek zorunda oldukları açıktır. 
Türkiyeyle hem hudut memleketlerin hudut mıntıkaları dahilinde pasaport yerine kullanıla
cak pasavanlı geçişler için, yine aynı kanunun 19 uncu maddesinde ifade edildiği üzere, bu bel
gelerin şekli, ita tarzı, muteberlik müddeti, kimlere verileceği gibi konuların karşılıklı olarak, 
alakalı devletler arasında yapılacak anlaşma hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Me
sele bu açıdan ele alınabilecektir. 

Hopa'da irtibat bürosu açılması konusuna gelince : Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliğiyle ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, kurulan, anılan ülke
nin Trabzon'daki başkonsolosluğunun görev çevresi dahil, Kars, Artvin, Rize, Erzurum, Er
zincan, Gümüşhane, Giresun ve Bayburt şehirlerinde mukim ve vatandaşlarımıza vize işlele-
riyle iştigal ettiği, Trabzon başkonsolosluğuna ilave olarak, anılan ülkenin ayrıca İstanbul'da 
da muvazzaf bir başkonsoloslukla, Ankara'daki büyükelçiliğine bağlı bir konsolosluk şubesi 
mevcut olduğu, ülkemizde başka bir konsolosluk temsilciliği kurulması hususunda talepleri 
bulunmadığı hususlarını bilgilerinize arz ediyorum. Bu konudaki milletlerarası teamüle göre, 
başkonsolosluk temsilcilikleri kurulması talepleri, ancak, gönderen devlet tarafından, kabul 
eden devlete diplomatik yoldan intikal ettirilmesi halinde değerlendirmeye tabi tutulabilinir. 
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Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu ise, bu ülkede ve özellikle Sarp Sınır Kapısından ül
kemize geçmek isteyen Sovyet vatandaşlarının vize işlemlerini yerine getirmektedir. Söz konu
su Başkonsolosluğumuzda, artan vize müracaatlarında gecikmeleri önlemek bakımından 1990 
yılından itibaren, bu ülkeler vatandaşlarına sınır kapılarında bandrol ile vize verilmesi uygula
masına geçilmiştir. ^ 

Batum Başkonsolosluğumuza ilave olarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin da
ğılmasından sonra kurulan cumhuriyetlerin başkentlerine 7 büyükelçilik ve 3 başkonsolosluk 
açılması, Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır ve bundan başka konsolosluk ve tem
silcilik açılması konusunda başka bir çalışma bugün için mevcut değildir. 

Bu arada, Maliye Bakanlığınca, Sarp gümrük kapısıyla ilgili olarak yürütülen işlemler hak
kında özet bilgi aşağıda sunulmuştur. 

Sarp Gümrük Müdürlüğünde görevli personele ilaveten, ikisi ingilizce bilir 10 yeni mua
yene memuru atanmış olup, yolcu trafiği yönünden önem kazanan bu kapının, bu yönde bir 
îksikliğİ kalmamıştır. 

TIR giriş ve çıkış hizmet ve ihtiyaç ünitelerinin bir ve ikinci kısım inşaatları tamamlan
mış, üçüncü kısım ikmal inşaatı, ihale aşamasına getirilmiştir. Yeni saha düzenlenmesine iliş
kin proje kapsamındaki kamulaştırma işlemleri de tamamlanmıştır. Sınır kapısı sınırları için
de kalan ilkokul binası ile, jandarma köpek eğitim binasının boşaltılması ve yıkılması işlemle
rine devam edilmektedir. 

1991 yılı yatırım programında yer alan 12 daireli Sarp gümrük memurları lojman inşaatı 
9.Î0.199Î tarihinde 1 milyar 200 milyon liraya ihale edilmiştir, inşaat, 1992 yılında bitirilecektir. 

1991 yılı yatırım programında yer alan Sarp sınır kapısı yemekhane inşaatı ihalesi 1991 
yılında yapılmış, inşaat bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmıştır; hizmete geçmesi için gerekli iş
lemler bitmek üzeredir. 

tthal ve ihraç yönünden kimyevî tahlile tabi tutulması zorunlu bulunan maddelerin tahlil
lerinin Trabzon yerine Sarp'ta yapılması için yürütülen faaliyetler sonuçlandırılmış ve Ocak 
1992 ayında Sarp Gümrüğü kimyahanesi, tahlil cihazı ve kimyageriyle faaliyete başlamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hatinoğlu, konuşmak istiyor musunuz? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Hayır efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/82) 
5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku

rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada öncelikli bi

rinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından Sözlü soru önergesi 
(6/85) 

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

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
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BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu'nun, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sıradaki soruları, İçtüzüğümüzün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

9. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (6/90) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üre
ticilerinin uğradıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 

Seçim bölgemizde yaptığımız araştırmalarda, pamuk üreticilerinin pamuklarını toplama-
yarak tarlada bıraktıkları tespit edilmiştir. 

1. Üreticilerin, fiyatların azlığı sebebiyle uğradıkları zararları telafi etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

2. Üreticilerin, bu gibi zararlara bir defa daha uğramaması için ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
1991-1992 kampanya döneminde, Tarım Satış Kooperatifleri birliklerince, üreticilerden, devlet 

adına satın alınmakta olan 1991 yılı ürünü kütlü pamuğun başlangıç alım fiyatı, Ege tipi için 
3 500 lira olarak tespit edilmiştir. Bu fiyata, 15 Ekim 1991'de 150 lira, 15 Kasım 1991'de ayrıca 
150 lira daha ilave edilerek, nihaî alım fiyatı 3 800 liraya yükseltilmiştir. Çukurova tipi pamuk 
için ise, 150 lira daha düşük alım fiyatı belirlenmiştir. 

Bu fiyatlar, geçen yıl -yani 1990 yılında- Ege tipi pamuk için 2 150 lira, Çukurova tipi 
pamuk için de 2 050 lira olarak uygulanmıştı. Başlangıç fiyatına göre yüzde 63, nihaî alım fi
yatına göre de yüzde 77 civarında bir artış ifade etmektedir. Bunlar, zaten, Anayavatan Partisi 
Hükümetince verilen fiyatlardır. ı 

Ayrıca, birliklerce, 6.2.1992 tarihine kadar gerçekleştirilen kütlü pamuk mubayaa mikta
rının 516 242 tona ulaştığı, bu miktarın, son 17 yıllık dönemde yapılan alımlara göre en yüksek 
düzeyi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, pamukta uygulanan fiyatların, piyasa fiyatla
rının üzerinde olduğunu, dolayısıyla, üreticilerimizin, birlikleri tercih ettiğini açıkça göster
mektedir. 

Öte yandan, olumsuz mevsim şartları nedeniyle, pamuk ürününün toplanmasında gecik
meler olabileceği gözetilmek suretiyle 20 Ocak 1992 tarihi itibariyle sona erdirilmesi kararlaş
tırılan pamuk alım süresi, 31 Ocak 1992 tarihine kadar da uzatılmıştır. 
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Yukarıda belirtildiği gibi, üretici yararlarının koruması için gerekli tedbirler alınmıştır. Daha 
sonraki tarımsal desteldeme uygulamalarında da, çiftçi gelirlerinde istikrar sağlanmasına, bu
nun yanında ucuz ve yeterli girdi ve tarımsal kredi gibi fiyat dışı destekleme araçlarından da 
yararlanılmasına önem verilecektir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
Efendim, bu arada bir hususu ifade edeyim. Devlet Balcanı Sayın Ekrem Ceyhun, 1 inci 

suale cevap vermek için burada olduğunu; fakat, sesini duyuramadığını ifade ediyor. Zaten Sa
yın Kahveci yoktu, dolayısıyla sual görüşülemeyecekti; geçildiği için de, geriye dönme imkânı 
yoktur. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
biraz önce Sayın Sanayi ve Ticaret Balcanı tarafından cevaplandırılan soruda bir anormallik 
olduğunu, zannederim dikkatten uzak tutmamışsınızdır. Bu sorunun Meclis Başkanlığını tes
lim edildiği tarih, aşağı yukarı on aydan öncesine aittir. Ben, şu anda pamuk üreticisi vatanda-
şaîınmızın problemlerini değil, geçen yıl, 1991 sezonunda pamuk üreticilerinin karşılaştığı ba
zı sorunları Sayın Bakanın dikkatine sunabilmek için soru önergesi vermiştim; cevabını ancak 
ikinci sezonda alabiliyorum. Bu, Hükümetimizin çiftçilere bakış açısını ortaya koyan vakıalar
dan birisidir demeyeceğim, bu çok ağır bir itham olur; ama, herhalde Mecliste soru müessese
sinin işleyişindeki bir aksaklığı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Henüz gündemde yer almadı; ama, 1992 sezonuyla ilgili, gene pamuk üreticilerinin bazı 
sorunlarını da Yüce Meclis Başkanlığı aracılığıyla soru önergesi olarak bugünlerde Sayın Ba
kana tevcih ettim; o sorumun da cevabını almak için, inşallah bir yıl beklemek zorunda kal
mam. Çünkü, pamuk üreticilerimiz bugün de birtakım sıkıntılar içindedirler; Hükümetin açık
lamış olduğu fiyatlardan mal alımı, birliklerce gerçekleştirilemediği için, piyasaya çok daha 
düşük fiyatlarla pamuk satıldığı ifade edilmektedir. Hem Çukurava'daki çiftçilerin, hem de 
Ege'deki çiftçilerin müşterek şikâyetleri vardır. 

Ayrıca, pamuk üretiminin yaygınlığım yeni şartlara göre düzenleyecek, çiftçileri yeni ürünlere 
yönlendirecek kalıcı tedbirler konusunda da Hükümetin herhangi bir tasarrufta bulunmadığı 
görülmektedir. Yani, yıllar geçtikçe, pamuk üretimiyle ilgili sorunlar, katlanarak devam edip 
gitmektedir. Mesele sadece piyasa şartlarından, dünya piyasası şartlarından ileride bir fiyat açık
lamaktan ibaret değildir; bu fiyatları realize edebilmek önemli bir konudur. Avrıca, bu fiyat
larla realize edilmiş bir pamuk alımından sonra, Türkiye'de ihracatın önde gelen ve motor sek
törü olan tekstil sektörünün ayakta tutulabilmesi ayn bir sorun teşkil etmektedir. Bu konulara.. 
eğer daha kalıcı ve uzun vadeli tedbirler düşünüîürs.% Hükümete, muhalefet olarak Mecliste 
bulunan diğer gruplar da katkıda bulunacaklardır, ama, sizin günlük tedbirlere dahi, suallere 
bir yıl sonra cevap vermek gibi bir çalışma alışkanlığınız teşekkül ederse, bu süratle, bu mese
lelerin çözümü mümkün değildir. înşallah yeni sorularımızın -bu kadar gecikmiş olarak- ce
vaplarını beklemeden aîır ve karşılıklı olarak meseleleri tartışabilme fırsatı buluruz. 

, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
10. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'mm, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanı

nın Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 
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BAŞKAN — 10 uncu sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'nun, Adalet Bakanlığı personelinin özel 

hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 
BAŞKAN — 11 inci sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Ba

kanından sorusu vardır. -
Sayın Başesgioğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatının al

tında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 
- BAŞKAN— 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin 

piyasa fiyatlarının altında satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kahveci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
13. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapılan 

personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
BAŞKAN — 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Te

şebbüslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kahveci?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
14. — Van Milletvekili Şerif Bedirhdnoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı hak

kındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 
BAŞKAN — 14 üncü sırada, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Sağlık Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada, 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kal

kınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/113) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Yakın?.. Burada. • ' • > • • 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. ' 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta 

ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 
BAŞKAN —• 17 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanından 

sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Buradalar. 
Cevâp verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, daha evvel yine Sağlık Bakanından bir so

rum vardı. Sayın Sağlık Bakanı adına bir bakanımız "burada" demiş. 
BAŞKAN — Belki yalnız o hususta informe edilmiştir. 
18. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Cinayet mi, 

İntihar mı, kazamı" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
cevabı (6/127) 

BAŞKAN — 18 inci sırada Sayın Cengiz Bulüt'un, günlük bir gazetede yayımlanan ma
kale hakkında Millî Savunma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bulut?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından' 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Bulut 
tzmir 

Bornova-Naldöken Köyü sakinlerinden Erdem ailesinin oğlu Erdoğan Erdem'le ilgili 13 
Ocak 1992 tarihli Yeni Asır Gazetisinde çıkan "Cinayet mi, intihar mı, kaza mı?" haberi 
hakkında; 

— Soruşturma açıldı mı? 
— Gazetede yazıldığı gibi eşofmanında kurşun deliği var mı? 
— Erdoğan Erdem'in otopsisini yaptırmayı düşünüyor musunuz? ' 
— Şikâyetçi Yaşar Erdem'in dilekçesine ne cevap verildi? s 
— Cevap verilmedi ise neden bu kadar geciktirildi? 
— Olay, gazetenin yazdığı gibi; 
Cinayet mi? 
İntihar mı? 
Kaza mı? 
— Kurşun erin sırtından mı girmiş? 
— Bir insan kendini sırtından vurabilir mi? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; îzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut tarafından verilen sözlü soru önergesiyle, Bor
nova Naldöken Köyü sakinlerinden Erdem ailesinin oğlu Erdoğan Erdem'in ölümüyle ilgili ola
rak, 13 Ocak 1992 tarihli Yeni Asır Gazetesinde çıkan, "Cinayet mi, intihar mı, Kaza mı?" 
başlıklı haber dolayısıyla, olay hakkında soruşturma açılıp açılmadığı, olayın nedeninin ne ol
duğu sorularak, soruşturma kapsamında mütalaa edilebilecek bazı bilgiler istenilmektedir. 

Erdoğan Erdem'in, 31 Aralık 1991 tarihinde Siirt İlinin Eruh İlçesinde askerlik görevini 
ifa ederken ölümü olayına anında Eruh Cumhuriyet Savcılığınca el konulmuş olup, dosya bi-
Iahara, görevsizlik kararı verilerek Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığına, 
oradan da, yetkisizlik kararıyla, Diyarbakır 2 nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askerî Sav
cılığına intikal etmiş; anılan savcılıkça, gerek müteveffanın babası Yaşar Erdem'in, gerekse ve
kilinin, soruşturma dosyasında bulunan dilekçeleri incelenmiş ve neticede, bu savcılığın, 24.6,1992 
tarih ve 1992'ye 359 sayılı kararıyla, olayın, jandarma eri Erdoğan Erdem'in kendi iradesiyle 
meydana geldiği ve intihar olduğu kanaatine varıldığından, kovuşturmaya yer olmadığı karar 
verilmiştir. 

Soruşturma dosyasında, Eruh Cumhuriyet Savcılığınca yapılan 1.1.1992 tarihli otopsi ra
poru mevcuttur. Bu raporda mütevaffanın hamili bulunduğu G-3, A-4 piyade tüfeğiyle ateş 
edildiği ve kurşunun, erin göğsünden girdiği; ölüm sebebinin ise, iç organ harabiyeti ve iç ka
nama olduğu belirtilmiştir. 

Soruşturma dosyasında yer alan ekspertiz raporunda da, jandarma eri Erdoğan Erdenı'e 
ait eşofman üstünün incelenmesinde, bu eşofmanın ön tarafında bulunan deliğin, giriş deliği 
olduğu ve ölüme sebebiyet verdiği anlaşılan atışın, önden arkaya doğru yapıldığının tespit edil
diği ve olayın, bitişik atış neticesi meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtilmektedir. 

Yukarıda arz edildiği gibi, olay hakkında askerî savcılıkça yapılan soruşturma neticelen
miş ve olayın intihar olduğu kanaatine varıldığından, kovuşturmaya yer olmadığı kararı veril
miştir. 

Aşağıda ifade ettiğim şekliyle soruşturma evraklarında, dosyada bulunan rapor ve ekspertiz 
raporlarında, ölümün, arkadan, sırttan bir kurşunla değil, ön taraftan ve yakından atılan bir 
kurşunla meydana geldiği ifade edildiğinden, gazetede ifade edilen ve sözlü soruda belirtilen 
şüpheli durumların, yani arkadan vurulma şeklindeki bir durumun mevcut olmadığı anlaşıl
maktadır. Savcılıkça da, takibata mahal Olmadığı kararı verildiği için, şu anda yapacak da baş
ka bir işlem bulunmamaktadır. 

Yüce Meclise arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bulut, konuşmak istiyor musunuz? 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
19. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tah

sis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 
20. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına ilişkin 

Çevre Bakanından sözlü soru Önergesi (6/131) 
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21. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-Sefaköy'deki bazı mahalle
leri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/133) 

23. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı-Sefaköy yolunu 
kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/134) 

BAŞKAN — 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü sıralardaki, Sayın Yusuf Pamuk'un sualleri, som 
sahibi izinli olduğu için ertelenmiştir. 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat ilçeleri 
Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Yakın'ın, Sağlık Bakanından soru
su bulunmaktadır. 

Sayın Yalan?.. Buradalar. , 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi SHP 

Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sormu ve Dev
let Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/136) 

BAŞKAN — 25 ine isırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, îeişîeri Baka
nından sorusu bulunmaktadır. , 

Sayın Orhon?,. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaîd sorularımın, belediyelerden sorumlu Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Sorular : 
1. EGO Genel Müdürü hakkında, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi SHP Grubunca, 

EGO'ya sağ görüşlü personel alındığı iddiasıyla, bu iddiaları araştırmak üzere bir ltomisyon 
kurulduğu doğru mudur? 

2. Bu haber doğruysa, EGO'ya sınavla personel alımı yapıldığına göre, bu tutumu, Ana
yasanın eşitlik ilkesiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

3. SHP'li Meclis üyelerinin vatandaşlar arasında siyasî görüş ayrımı yapmalarını nasıl 
karşılıyorsunuz? 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı adına buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Mahmut Orhon'un sorusunu cevaplamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Saygılar 
sunarım. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi SHP Grubunca, EGO Genel Müdürlüğüne sağ görüşlü per
sonel alındığı iddiasıyla ilgili bir komisyon kurulması söz konusu değildir. Ancak, EGO Genel 
Müdürlüğünde çalışma verimini artırmak ve çalışmaları değerlendirmek üzere, bir değerlen
dirme komisyonu kurulmuştur. 

Bu komisyon, EGO'da çalışan personelin siyasî görüşünü belirlemekle görevli olmayıp, 
çalışma veriminin artırılması yönünde görev yapacaktır. Söz konusu komisyon, iş veriminin 
artırılması için, diğer belediye birimlerinde de belli zaman süreçlerinde görev yapacaktır. 

Konunun basına yanlış yansıdığı anlaşılmaktadır. 
Arz ederim. 

j- BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, söz istiyorum.-
BAŞKAN — Buyurun Sayın Orhon. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
~~"~ Sayın Bakanın cevaplarından, tabiî ki, benim tatmin olmam mümkün değil. Sayın Baka-

\' nimın -bu konuyu bilmediği için- kendisinin de tatmin olması zaten mümkün değil. Sayın Ba
kan bilmediği bir konuya da burada çıkıp cevap vermiştir. Onun için de, tabiî, birtakım hatalar 
yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. 

Burada bahsedilen Müdür Sayın Cihan Aîtmöz şu anda görevde değildir; görevden alın
mıştır, yerine de bir başkası tayin edilmiştir. Bu da, bu soruşturma komisyonunun gayri resmî 
olarak teşekkül ettiğini göstermesi bakımından çok önemlidir. Bu komisyonun kurulduğunu 
biz söylemiyoruz, SHP'li encümen üyesi söylüyor. İsterseniz aynen okuyayım. 

"EGO'ya sağ görüşlü personel alındığı iddialarını araştırmak üzere, Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun komisyon kurma kararını alması, işçilerin ve'Belediye-îş Sendikasının 
büyük tepkilerine yol açtı. Sendikanın EGO Şube Başkanı Etem Akkaya, Meclis üyelerinin tu
tumunun sosyal demokrat düşünceye ters düştüğünü söyledi. EGO'nun bir kamu kuruluğu ol
duğunu, işçi alımlarının sınavla yapıldığını; bu sınavda da, hem sağ, hem de sol görüşlü işçile
rin kazanabileceğini belirten Belediye îş Sendikası EGO Şube Müdürü Etem Akkaya, SHP gru
bunda alınan kararın huzursuzluklara neden olduğunu belirtti. Komisyon kurulması kararının 
iptal edilmesini iseteyen Akkaya şöyle konuştu : SHP'nin meclis üyeleri, iktidar ortağı bir par
tiye mensup olduklarını unutuyorlar. Tabiî bu, SHP'lilerin ve sendikanın söylediği bir laftır; 
çünkü, Hükümetin bu tutumu sadece belediyelerde devam etmiyor. Burada bir konuyu da özel
likle belirtmek istiyorum : Bundan sonra belediyeye başka işçiler alınmış, şoför alınmış... Alı
nan şoförlerin üç aydır eğitime tabi tutuldukları ve hiçbirinin otobüs kullanmasını bilmedikle
ri de ortadadır. Eğer Sayın Bakan, kim olduklarını merak ederlerse, beraber gideriz; ben elim
le tutar çıkarırım, otobüsün üstüne bindiririz, o otobüsü kullanamadığını da kendi gözleriyle 
görürler. 

Burada partizanlık haricinde, ırkçılık ve ayrıca mezhepçilik de yapılmaktadır. Yani, bele
diyede, her zaman SHP'lilerin bir başkasına söylediği, faşist bir idare vardır. Bu faşist idare 
de halen devam etmektedir. 

Sadece SHP'li belediyelerde değil, Adalet Bakanlığında da aynı konuyu açıkça görmemiz 
mümkündür. Adalet Bakanlığı kendisi açtığı sınavı, Yozgat'ta il başkanı istemediği için iptal 
etmiş. Bizim zamanımızda imtihan kararı verilmiş; ancak, bu iktidar zamanında imtihan ya-
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pılmış ve 92 kişi, yazılı ve sözlü imtihanı kazanmış, soruşturmaları bitmiş olan bu insanlar 
tayin beklerken, SHP il başkanı istemediği için, imtihan iptal edilmiştir ve onun yerine tekrar 
imtihan açılmak üzeredir. Aynı şey Doğru Yol Partisi il Başkanı... 

ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Bu yolsuzluk sizden kalmadır ve de-sizden 
alınmadır. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Hükümet sizsiniz. 
Aynı şey... 
BAŞKAN — Sayın Orhon, sualiniz üzerinde konuşmuyorsunuz. Ankara Belediyesi... 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Bu şekilde konuşma yapman yetersizdir. Böyle 

konuşma mı olur? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Aynı şey Doğru Yol Partisi için de varittir. Doğru Yol 

Partisi il başkanı, SHP il başkanının sözüne aynen şöyle diyor : "Mülakat Yassıağıl Köyü ilko
kulunda ve jandarma nezaretinde yapılmıştır." 

\ani bir imtihan yapılıyor; yazılısı ilde, sözlüsü köyde yapılıyor ve orada neler yapıldığını 
ben ayrıca söylemiyorum. "SHP il başkanının iddiasının hilafına ben çiftliğimde kâhya alma
dım ve yakınlarıma iş vermedim. Ben partizanlık yapsaydım, mülakatı yaptırmaz, bir liste ha
zırlar, ve ona göre alınmasını isterdim; kim ne diyebilirdi?" diyor. 

\ani, devleti artık hükümet idare etmiyor, vali idare etmiyor) daire müdürleri idare etmi
yor bugün devleti il başkanları idare ediyor! inşallah sonu hayır getirir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sonunun memlekete hayır getirmesi dileğiyle, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum, inşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz. 

Saygılar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığı 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

BAŞKAN — 26 ncı sıradaki, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un sorusu, içtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

27. — Tbkat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, günlük bir gazetedeyeralan "Washing-
ton'da Demirel'CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi înceöz'ün, Başbakan
dan sorusu vardır, 

Sayın tnceöz?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahkemeleri
nin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi înceöz'ün, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın tnceöz?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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29. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 'nin, Kahramanmaraş - A ndırın karayo
lunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/142) > 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan - Karakuz Barajı
nın inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu kar
şılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/144) . 

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

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

BAŞKAN — 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü sıralardaki, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ha
san Dikici'nin sorulan, Sayın Dikici'nin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

34. —İstanbul Milletvekili Yusiif Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece 
- Silivri- Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapı
lacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un sorusu, .soru 
sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (6/148) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. \ 

Sayın Yakın?.: Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

11.2.1992 
.Gaffar Yakın 

Afyon 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yüzde 75 kredi alınarak yaptırılmakta olan değişik za

manlarda temelleri atılmış toplam 1 267 işyerinin inşaatı 1986 yılından beri devam etmektedir. 
Afyon'un ekonomisine ve işsizliğine karşı mücadelede olumlu katkıları olacak olan 2 nci Af
yon Küçük Sanayi Sitesinin 1992 yılında bitirilmesi için gerekli 35 milyarlık ödenek 1992 büt
çesine konuldu mu? 

Türkiye'nin devam etmekte olan en büyük, küçük sanayi sitesi 1992 yılında bitirilecek mi? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Yüce Meclise saygıyla selamlarım. 
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Bakanlığımız yüzde 70 kredi desteğiyle, inşaatı 1986 yılında başlatılan, Afyon 2 nci Bö
lüm Küçük Sanayi Sitesi, 1 000 işyeri, sosyal tesisler ve çıraklık okulundan oluşmaktadır. 

Bakanlığımız 1992 yılı yatırım programında, 86-K-ll 00 10 proje numarasıyla yer alan si
tenin proje tutan, 65 milyar 800 milyon lira olup, 1992 yılı ödeneği 1 milyar 500 milyon liradır. 

25.6.1992 tarih, 8438 sayılı yazımızla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından, adı ge
çen projenin 1992 yılı ödeneğinin 16 milyar 100 milyon liraya çıkarılması talep edilmiş; ancak, 
olumlu cevap alınamamıştır. 

Bakanlığımızca, projeler arası aktarma suretiyle, söz konusu projeye, Bakanlığım yetki
siyle 2 milyar 533 milyon lira ek ödenek verilerek, 1992 yılı revize ödeneği 4 milyar 33 bin lira
ya çıkarılmıştır. y 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri; Sayın Bakana, 

vermiş olduğu malumattan dolayı teşekkür ederim. 
Gelecek yılın bütçesinin hazırlık çalışmaları başlamıştır; şu anda 1 000'den fazla dükkan, 

yüzde 75-80 oranında bitirilmiş ve sahiplerine teslim edilmek üzere beklemektedir. Sayın Ba
kanımız tarafından, Afyon 2 nci Küçük Sanayi Sitesi için gelecek yıl bütçesinde gerekli öde
neklerin ayrılmasını özellikle talep etmekteyiz. Çünkü, çok uzun zamandan beri devam eden 
ve parça parça başlanmış olan bu küçük sanayi sitesi, artık esnafımızın canına tak demiştir. 
Bu sanayi sitesinin en son kongresinde de değerli Afyon Milletvekilleriyle beraberdik. Tüm Af
yonlular, 1 300'e yakın bu dükkanların bir an önce bitirilmesini ve kendilerine teslim edilmesi
ni istemektedirler. Sayın Bakanım lütfedip, eğer beraberce gezme imkânımız olursa, bu dük
kânların bir kısmının yüzde 80-90'nı ve büyük bir oranının da yüzde 75'i bitmiş durumdadır; 
fakat maalesef, bakanlıkta ve Devlet Planlama Teşkilatında -değişik zamanlarda başlandığı için-
bitirme durumları aynı oranda gözükmemektedir. Bu hususu Sayın Bakanımızın dikkatine arz 
ediyorum. Büyük bir çoğunluğunun inşaatının yüzde 75'ten fazlası bitmiş durumdadır, diğer 
250 dükkânlık kısmının ise yüzde 50'lik inşaat durumu vardır. Eğer, ek ödenek aktarma duru
mu varsa, bu yıl en azından 250'ye yakın dükkânın teslimi mümkün durumdadır, diğer 750'ye 
yakın dükkânın da gelecek yıl bitirilmesi için, gerekli ödeneklerin tarafınızdan ayrılmasını say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sual cevaplandırılmıştır. 
36. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nım, Van ilinde geçici usta öğreticilere olağa

nüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/150) 

BAŞKAN —• 36 nci sırada, Van Milletvekili Sayın Bedirhanoğlu'nun, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için sual düşmüştür. 
37. — TYabzon Milletvekili Kemalettin Gök taş'in, çay üreticisine zam verilip verilmeyece

ğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/152) 
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BAŞKAN — 37 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Göktaş'ın, çay üreticileriyle ilgili 
olarak Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?... Burada. • 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Burada. 
Suali okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon / 

1.' Seçim Kampanyası sırasında çay müstahsiline hükümetçe verilen paranın kg. başına 
500 TL. daha fazla vereceğinizi açıklamıştınız. 

a) Bugüne kadar müstahsile 500 TL. kg. başı ödeme yapılmadı. Bu fark parayı ödemeyi 
düşünüyor musunuz? 

b) ödemeyi yapacaksanız ne zaman ödeme yapacaksınız? 
c) ödeme yapılmayacaksa neden?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Göktaş tarafından sorulan sözlü soruya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Sayın Bakanı
mız gezide olduğu için ben cevaplayacağım, affınıza sığınıyorum. 

1991 yılı yaş çay yaprağı alım kampanyası 20 Mayıs 1991 tarihinde açılmış; bu kampanya
da Çay-Kur Genel Müdürlüğünce 507 bin ton çay alımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
kampanyada yaş çay yaprağı için, mayıs-haziran ayları için 1 360 Türk Lirası kilogram başı, 
temmuz-ağustos ayları için 1 435 Türk Lirası kilogram başı, eylül-ekim 1 510 Türk Lirası ki
logram başı fiyat verilmiştir. 

Hükümetimiz göreve başladığında Çay-Kurumunun üreticiye 65 milyar lira çay parası borcu 
varken, ocak ayı içinde bu borcun tamamı ödenmiştir. 

Kampanyanın bitiminde uygulanacak fiyat farkı, sadece Çay-Kur tarafından alınan çay
ları kapsayacakken, bu hususun, 1992 yılı yaş çay yaprağı alım kampanyası sırasında dikkate 
alınması halinde, 1992 yılında özel sektörce alınacak yaş çay yaprağını da kapsayacağı için, 
üreticinin daha lehine olacaktır. Bu sebeple, Hükümetimizce, daima, her üründe olduğu gibi, 
çay ürününde de, üreticinin lehine düşünülmüş, değerlendirmeler ona göre yapılmıştır. 1992 
yılı yaş çay fiyatları bütün bu hususlar dikkate alınarak tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Göktaş, söz almak istiyor musunuz? 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Hayır, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
38. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yollarının yapı

mı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/153) 

39. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip verilmeye
ceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

40. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, TYabzon-Of, Of-Hayrat, Aralık - Dağ-
başı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 
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BAŞKAN — 38, 39, 40 ncı sıradaki sorular, Sayın Kemalettin Göktaş'a ait olduğu için, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araştırma Has
tanesine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/156) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Dökülmez'in, Sağlık Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Dökülmez?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü soru önergemin Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından cevap

landırılmasına delaletinizi saygıyla arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : Kahramanmaraş'ta bina ve her ihtiyacı tamamlanmış, kadro verilmesini bekleyen 
araştırma hastahanesi ne zaman hizmete açılacak? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez tarafından, Kahramanmaraş'ta bina ve ih

tiyacı tamamlanmış olduğu iddia edilen araştırma hastanesinin ne zaman hizmete açılacağı so
rulmaktadır. 

1989 yılına ait icra planı tedbirleri ile aile hekimliği dalında uzman sayısının artırılması, 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde hedef alınmıştır. Bu nedenle, ilk etapta Tababet 
Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim hastanesi olma niteliklerini haiz Bursa, Eski
şehir, Samsun, Kayseri, Afyon ve Konya devlet hastaneleriyle, Sivas, Erzurum ve Adana Nu
mune Hastaneleri tespit edilerek, aile hekimliği özel dal hastanesi olarak yetkili kılınmışlardır. 
Ancak, şef ve şef yardımcısı gibi eğitim kadrolarının henüz tamamlanamamış olması nedeniy
le, aktif olarak eğitim faaliyetine geçememişlerdir. Bunlardan Bursa ve Konya Devlet Hastane
siyle, Adana Numune Hastanesine genel cerrahi ve dahiliye şefleri bulunduğundan ve aynı il
lerdeki tıp fakülteleriyle işbirliği yapılacağından, Eylül 1991'deki tıpta uzmanlık sınavları so
nucu 4 asistan verilmiştir. 

Eğitim hastanesi olabilme niteliklerini haiz hastaneler arasında, Kahramanmaraş Devlet 
Hastanesi bulunmamaktadır. Anılan hastane (D) grubu devlet hastanesi niteliğindedir. Eğitim 
hastaneleri ve aile hekimliğiyle ilgili çalışmalar aşamalı olarak devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Kahramanmaraş Devlet Hastanesine ait ek bina inşaatı, 19.1.1989 tarihin
de geçici kabulü yapılarak, teslim alınmıştır. Bununla hastanenin yatak kapasitesi 300'den 400'e 
çıkmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Dökülmez, konuşmak istiyor musunuz? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — İstemiyorum. 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
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42. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmezin, Kahramanmaraş Köy Hizmetle
ri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağlanması
nın nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 42 nci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in so
rusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının ne
denine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin so
rusu Sayın Dikici'nin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 44 üncü sıradaki, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 45 inci sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yürür?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 46 nci sıradaki, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

47. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

48. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜGSAŞ'm, 
gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/164) 

BAŞKAN — 48 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un sorusu, Sayın 
Pamuk izinli olduğu için ertelenmiştir. 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masrafla
rına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy'un, Sağlık 
Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın özsoy?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Er tekin 'in, Kütahya Orman Bölge Müdürünün hangi 

nedenle görevden alındığına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı (6/167) 
BAŞKAN — 50 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, Orman 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. • ' . . . . 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması hususunda gereğini arze ederim. 

Saygılarımla. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Sorular : 
1. İlimize yeni atanan Orman Bölge Müdürü ne sebeple görevinden alınmıştır? 
2. Size ulaştırılan Kütahya Belediye Başkanı dahil (DYP'ye mensuptur) bütün dernek, 

esnaf odaları ve diğer demokratik kuruluşların bu tasarrufun durdurulması yolundaki istekle
rini yok mu sayıyor sunuz? 

3. Bu tasarrufunuz, Hükümetinizin demokratikleşme ve halkın sesine kulak verme iddi
aları ile ne derece bağdaşıyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 

tip sözlü soruların buraya gelmemesinde fayda vardır. Bu memur, benim memurumdur, bu ta
sarrufu ben kuUanmışımdır. Şüphesiz, tasarrufumu burada savunacağım; savunurken de, ya 
bu memurumu rencide edersem... Çünkü, ben bunu atmıyorum, bir başka yerde kullanaca
ğım. Onun için size kısa olarak bir şeyler söyleyeyim. 

Bir kere, görevden aldığımız bu memur arkadaş, bölge müdürü değildir; Orman Bakanlığı 
yeni kurulduğu için, o gün, seçime yakın, hatta seçimden sonra buraya tedvir için verilmiştir, 
kararnamesi yukarıya gitmemiştir. Ondan sonra ben göreve geldim. Bunun kararnamesini gön
dereceğim, sicil özetini getirdim, baktım, sonra bir başkasını tayin ettim. Bu, bir böîge müdü
rüdür, genel müdür değildir, müsteşar değildir. Bir bakanın, herhalde bir bölge müdürünü ta
yin ederken, dikkat etmesi lazım gelen bazı hususlar vardır. 

Bir haklı noktanız var; dediniz ki, "Bunu çok seviyorlar" 
Bunu, benim partim de seviyor; bakın, bu imzalar, kat kat... 
Onun için görevden aldım. -
Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ertekin, buyurun. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; verdiği bilgi
den dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum; ancak, kendilerinin de bahsettiği gibi, Kütahya'7 
daki değişik kurumların, siyasî partilerin sevmiş olduğu bir arkadaşın görevden alınmasına se
bep, sevilmiş olması değildir. Birinci nokta bu. 

İkincisi: Milletvekili arkadaşlarımızın, buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
aracılığıyla sayın bakanlardan soracakları suallerin ne olup olmadığını, sorulup sorulmaması 
gerektiğini, Sayın Bakan, milletvekillerine baskı unsuru olarak kullanıp, buraya getiremezler. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Baskıyla ne alakası var? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Bu hür kürsüye getirilip, bunun verilip verilmemesi 

tartışılamaz; o, milletvekilinin, hepimizin hakkıdır, her türlü suali sayın bakanlara ve hüküme
te yöneltmek en tabiî hakkımızdır. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Mahzurlarını anlat. 
BAŞKAN — Mustafa Bey, lütfen... 
Devam edin efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) —- Değerli arkadaşlarım, Hükümetin icraatındaki tayin

lerle alakalı meselelere bizim bakış açımız ayrı. Tabiî ki, Hükümet üyeleri, iktidar, kendi kad
rolarını seçecektir; ama, Sayın Bakanın da burada arz ettiği gibi, görevden alınan, bir müste
şar, bir genel müdür değildir. Şu anda maalesef Türkiye çapında bütün kamu teşekküllerinde 
artık bu tayinler normal tayin olmaktan çıkmış, partizanca yapılan tayinler haline dönmüştür, 
ufacık memura, odacıya, kapıcıya kadar inmiştir; fakat, şunu burada belirtmek istiyorum, ta
biî, bunun faturası önümüzdeki günlerde karşınıza çıkacaktır. 

Bu duygularla en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
51.— Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice depre

minden sonra yapılan ve bir kısmı tesim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) . 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ensarioğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, daha önce de bir defa ertelendiği için, düşmüştür. 
52. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle İlçe

sinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/169) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ensarioğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, daha önce de bir defa ertelendiği için, düşmüştür. 
53. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu orman en

valinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 
BAŞKAN —- 53 üncü sırada, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in, Başbakandan 

sorusu vardır. 
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Sayın Gedik?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 
BAŞKAN — 54 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin spru-

su, soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 
55. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir

geme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamelerin geri alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/173) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdir
namelerin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şendiller?,. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Suali okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemizin Başbakan tarafından, sözlü olarak cevaplandırılması için ge

reğini saygılarımla arz ederim. 19.2.1992 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Soru : Bakanlığınıza bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından, 19.7.1991 tarih 
ve 83 sayılı talimatlarıyla 1-4 dereceler arasında görev yapan personele verilen takdirnamele
rin, 31.12.1991 tarih ve 91/1980 sayılronayıyla geri alındığı doğru mu? Dünya bürokrasi litera
türüne geçecek bu olayın sebebi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DBVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Şendiller'in sözlü sorusunu cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. 
Soru 1 ve 4 üncü dereceler arasında görev yapan memurlara verilen takdirnamelerin geri 

alınması hakkındadır. 
Devlet Memurları Kanununun 122 nçi maddesinde, görevinde olağanüstü gayret ve çalış

masıyla başarı sağlayan memurlara, merkezde atamaya yetkili amirlerin takdirname verebile
ceği hükme bağlanmıştır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumunda l ile 4 üncü dereceler arasında görev 
yapan memurları atamaya yetkili amir, bakandır, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu eski Genel Müdürü Sayın Gökçek'in görevi 
döneminde, T ile 4 üncü dereceler arasındaki memurlara, genel müdür onayıyla takdirname 
verildiğinden ve bu yanlışlık Teftiş Kurulunun raporlarıyla eleştiri konusu yapıldığından, usule 
aykırı olarak verilen takdirnameler geçersiz kılınmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
BAŞKAN -— Teşekkür ederim. 
Konuşmak istiyor musunuz Sayın Şendiller? 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
Sözlü sorulara ayrılan süre dolmuş bulunduğundan, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına geçiyoruz. 

• V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
/. —.SHP Grup Başkanvekiîi ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul Millet

vekili Engin Güner'in gündem dışı konuşmasında partisine sataştığı iddiasıyla konuşması ve 
İstanbul Milletvekili Engin Güner'in açıklaması (Devam) , 

BAŞKAN — Sayın Güner, sizin adınıza Grup Başkanvekiîinizin bir talebi vardı, aynı hu
susta sizin de bir talebiniz var mı? 

ENGİN GÜNER (İstanbul) ~ Var efendim. 
BAŞKAN — O talebiniz neydi efendim? 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Ercan Karakaş, konuşmasında, haki-

; katleri tahrip ettiğimi söylediler. Bu bakımdan söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Yerinizden kısaca izah ediniz efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkanım, her şeyden önce, ikazınızdan sonra sözü

mü bitirmek istediğimi, bitirmeye çalıştığımı belirtmek isterim. Süreye riayet konusunda ger
çekten dikkatli bir kimse olarak, şayet süreyi aştıysam özür diliyorum. 

İkincisi: Sayın Ercan Karakaş'ın bu konuda niye bu kadar hassas davrandıklarını anlaya
madım. Çünkü, ben sadece, Avrupa Konseyinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren bütün konu
lara, dış politika konularına değindiğim için, bunu bir bütün olarak ele aldım ve-konuşmama 
dikkat buyurduysanız, konuşmamın yarım dakikasını bile almayan bir süre içerisinde, Hükü
metin bu konudaki tutarsızlığını; daha doğrusu,-Hükümetin bir kanadının bu konudaki tutar
sızlığını belirtmek üzere bu konuya değindim; yani Sosyalist Enternasyonalin aldığı kararda, 
Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmamak kaydıyla bir Kürt Federe Devletinin kurulmasına, 
oraya toplantıya katılan SHP delegasyonunun onay verdiğini ve bu kararın ittifakla alındığını; 
ancak, 4 ekimde Kuzey Irak'ta bir Kürt Federe Devleti'nin ilanından sonra, 8 ekimde Hükü
metin bir açıklama yaparak buna karşı çıkmasını, SHP'riin Sosyalist Enternasyonalin bu ka
rarına iştirak etmesiyle çelişkili bulduğumu ve bütün bu dış politika konularının Türkiye açı
sından son derece önemli olduğunu; bu gibi konularda Hükümeti teşkil eden partiler arasında 
böyle bir ayırımın çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmek üzere arz ettim. 

Ayrıca, Sayın Ercan Karakaş, verdiği yanıtta "Irak'ın toprak bütünlüğü içinde" sözcükle
rini ifade etmediğimi, bu bakımdan benim bu gerçeği tahrif ettiğimi söylediler; buna cevap 
vermek istiyorum. 

Ben sadece basında çıkan, 11 Ekim tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan bir yazıyı okudum. 
Irak'ın bütünlüğü bozulmadan, orada bir Kürt Federe Devleti'nin kurulmasını da ayrıca anla
yamadığımı belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, bu daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Irak'ın toprak bütünlüğü bozulmadan bir 
Kürt Federe Devleti'nin kurulmasına yeşil ışık yakıldığına göre, acaba bu devlet nerede kurula
caktır?.. Bu soru da gündeme getirilebilir. 

Ayrıca, şunu eklemek istiyorum Sayın Başkanım : Biz, bugüne kadar dış ilişkiler konu
sunda Avrupa Konseyine giden, Avrupa Konseyinde Türkiye'yi temsil eden Parlamento heyeti 
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olarak her zaman büyük bir uyum içerisinde hareket etmişizdir, millî menfaatları göz önüne 
almışızdır ve hiçbir zaman partizanlık yapmamışızdır, bunu da burada istismar etmemişizdir. 

Dikkat buyurursanız yaptığım yirmidokuz dakikalık konuşmamın sadece yarım dakika
sında bu konuya değindim ve sadece bu tutarsızlığı dile getirdim. Geri kalan yirmîsekiz buçuk 
dakika boyunca, Türkiye'yi çok yabndan ilgilendiren, önümüzde tehlike teşkil eden hususlara 
değinmek istedim, sayın Meclis üyelerini bilgilendirmek istedim. 

Sayın Meclis üyelerine arz ederim efendim. 
BAŞKAM — Teşekkür ederim efendim, mesele anlaşılmıştır. 
ALGÂN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, yalnız çok önemli bir konu var, mü

saade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Efendim, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Çelen 

Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

. VH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İSLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanımda Deği
şiklik Yapılmasma İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Tkşlrilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76, 1/108) (S. Sayısı: 
59'a 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 20 nci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddeyle ilgili verilen öner

gelerin aykırılık sırasına göre işleme konulmalarına başlanmış bulunuyordu. 
Bunlardan, Sayın Yusuf Bozkurt öza! ve arkadaşları tarafından verilen birinci önergenin 

oylanmasında kalınmıştır. 
Şimdi, önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek cıra sayılı Kanun Tasarısının, madde 20'de, madde 25'in 

son cümlesinin madde metninden çıkarılması m arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmış, Hükümet katılmamıştı. 

(i) 59 ve 59'a 1 inci Ek Sıra Sayılı Basmayazılar 16,9.1992 tarihli 3 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. . . . 
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Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının madde 20'de, madde 25'in 
metninde bulunan "Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan" ifadesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 
• "Bakanlar Kurulu" 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN —' Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamaktadırlar. 
Buyurun Sayın Özal. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Müsteşarlık, Bakanlık Kuruluna bağlı olur mu? Bakanlık 

yapmış, sorsanıza kendisine. . , 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... . \*' 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, müsteşarlık Bakanlar Kuruluna bağlı olur mu? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben önergeyi muameleye koymak zorundayım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, böyle saçma sapan önergeleri işleme koymayın. 
BAŞKAN — İstirham ederim... Sayın önerge sahibinin fikrine hürmet ederiz, Sayın Ku

rul karar verir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... Sayın Baş

kan, ben saçma sapan önerge vermem, Sayın Kamer Genç gibi, boş önerge de vermem, başka
larının önergesini engellemek için de önerge vermem. Ben konuyu incelerim ve şimdi de izah 
edeceğim, belki anlayabilirsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ağabeyinin verdiği tabancaları ne yaptın, onları söylesene?... 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen karşılıklı konuşmayalım... 
Yusuf Bey, siz devam edin lütfen. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 20 nci maddeyle, 3274 sayılı Ha

zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat Kanununun 25 inci maddesi değiştirilmektedir. 25 
inci maddede, aslında şu denilmektedir : "Yurt dışı birimlerin ihdası, cetvelde kayıtlı unvan, 
derece ve hangi dış temsilcilik nezdinde kurulacağı -yani, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın temsilciliklerinin nerelerde, hangi elçilik nezdinde ihdas edileceği, nerelerde kurulacağı- Müs
teşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir" diyor. , • 

Şimdi, daha önceki görüşmelerde, yalnız ben değil, Sayın Coşkun Kırca da, bu meselenin 
ne kadar ciddî bir mesele olduğunu açık açık beyan ettiler. Dışarıda dış temsilcilik kuracaksı
nız, Dışişleri Bakanlığına sormayacaksınız; burada oturan Sayın Bakan kendi başına bunu tes
pit edecek, burada kurmayın, şurada kurun diye!.. 

Bu olmaz efendim. 
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Ben burada şunu ifade ediyorum; Sayın Genç, şimdi, dinleyin açıklamamı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana anlatma, Meclise anlat. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama size anlatmam lazım; çünkü, siz itiraz ettiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bak, beni fazla şey etme!.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Müdahale etme Kamer, çık kürsüye, konuş... Sen bu şekilde 

konuşturmaya zorluyorsun. 
BAŞKAN— Ülkü Bey, lütfen... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, dışarıya kişileri tayin ederken bile, çoğu 
zaman Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor; ama, burada öyle bir yetki alınmış ki, bırakın kişile
ri tâyin etmeyi, koca temsilcilik kurulacak, Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç duyulmayacak, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan karar verecek!.. 

Bu kadar büyük bir yetki, niçin alınmak isteniyor? 

Onun için, ben burada, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yerine, 
Bakanlar Kurulu kararıyla yapışıl diye öneri getirdim; yoksa, Müsteşarlıkla Bakanlar Kurulu 
arasında böyle bir ilişki elbette yok; zaten saçma olur. Yani, burada, "dış temsilcilik kurulması 
meselesinde Bakanlar Kurulu yetkilidir" demek istiyorum. En azından, şöyle olması lazım : 
"Dışişleri Bakanlığıyla görüşülerek, nerede kurulacağına karar verilir," Burada o da yok. Doğ
rudan doğruya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan karar verir, tespit 
eder. Bu ülkenin dış politikası nasıl bir bütünlük içinde yürütülecek? Bir müddet önce Sayın 
Coşkun Kırca ifade ettiler, "Johannesburg'ta da kuracağız" diye yazılmış. Var mı bir ilişki
niz? Belki olacak; ama bu, Dışişleri Bakanlığıyla konuşulmuş, efendim, Dışişleri Bakanlığın
dan bize yazı geldi diye ifade edildi; fakat kanun tasarısının kendisinde, kanun tasarısı metnin
de, Dışişleri Bakanlığıyla bu işin nasıl yürütüleceği konusunda hiçbir şey yazılmıyor. Bugün 
tendiniz gidersiniz, bunu Dışişleri Bakanlığına sorarsınız; yarın bakanlık değişir, yeni bir ba
kan gdir, "Efendim, benim burada yetkim var, benim Dışişleri Bakanına sormaya hiç ihtiya
cım yoktur, sormuyorum" der. Esasen biz bunu biliyoruz; yurt dışında elçilik nezdinde çeşitli 
bakanlıkların personeli çalışır; ateşe olarak çalışır, müşavir olarak çalışır, daimî temsilci yar
dımcısı olarak çalışır. Çok yakinen biliyorum, elçilik mensuplarıyla büyükelçi ve Dışişleri men
supları arasında devamlı problem vardır, geçimsizlik vardır. "Efendim, ben kime bağlıyım?.." 
Hatta öyle hadiseler bilirim ki, karşılıklı küfürleşmeler ve tokatlaşmaîar bile olmuştur. Bunla
rı biliyoruz. Tabiî, kanunları böyle çıkarırsak bu işe biz çanak tutmuş oluruz. Yani, bir bakan
lığa yetki vereceksiniz. -Dışişleri Bakanlığı dış politikanın koordinatör bakanlığıdır- ondan sonra 
onun yetkisi elinden gidecek. Yani, ben anlamıyorum, aslında Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet 
Çetin burada olsalardı, şu kanun tasarısının bu maddelerine kesinlikle, "hayır" derlerdi; ama 
şimdi kendisi yurt dışına gönderilmiş vaziyette; haberi yok, burada bu maddeler geçiyor. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Bakanlar Kurulundan geçiyor. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakanlar Kurulundan nasıl geçtiğini, Bakanlar 
Kurulu kararlarının nasıl alındığını biz de biliyoruz. Çoğu zaman kararlar aceleyle imzalanır. 
Bunu açıkça konuşalım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Beş dakika geçti Sayın Başkan, beş dakika. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, 41 maddelik bu kanun tasarısının bütün 
maddelerinin teferruatını bakanlar bilmezler; bürokratlar söylerse bilirler. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — O sizin zamanınızda idi. 
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NAZMİ, ÇİLOĞLU (Bolu) — Sizin zamanınızda öyleydi. 
KAMER GENÇ (ilmedi) — Beş dakika doldu. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ben önergem hakkında Genel Kurula 

bilgi verdim, gerekçelerini de açıkladım. 
Genel Kurula saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

izin verir misiniz yerimden kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Önerge üzerinde, biliyorsunuz, konuşulmuyor, önergeyi muamele
ye koymam lazım. Daha önce, katılmadığınızı beyan ettiniz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Tamam da, 
Genel Kurulu bir cümleyle aydınlatalım, arkadaşlar da oylarını rahat kullansınlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ge
çen birleşimde de arz ettik, 1173 sayılı bir Kanun var, Yusuf Bey onu gayet iyi bilirler; bu ka
nun, bu tip dış temsilcilikler kurulması sırasında Dışişleri Bakanlığının koordinatörlüğünü ön
gören bir kanundur. Biz onu safdışı etmiş değiliz. 

Genel Kurula arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Açıklanmış oldu. 
Efendim, önergeye Hükümet ve Komisyon katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek kanun tasarısının madde 20'de, madde 25'in sonuna 
aşağıdaki cümlenin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz : 

v "Yurt dışı teşkilatı faaliyet gösterilen yerdeki büyükelçilik koordinasyonunda görev yapar." 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor ınu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

biraz önce ifade ettiğimiz gerekçeyle katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. ( 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Aynı gerekçeyle katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz Sayın özal? 
Buyurun. N 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerge 
gayet açık. Aslında, biraz önce Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı değerli arkadaşım Sayın İl-
yas Aktaş bir açıklamada bulundular. Bu açıklama daha önceki birleşimde de yapıldı. Bu açık
lamanın yapılmış olması, bu kanunların bu şekilde çıkarılmasını gerektirmez. 

Şimdi, bir genel kanun vardır; o genel kanun, bir çerçeve kanunudur, dış politikanın nasıl 
yürütüleceğini gösterir; ama bazen böyle özel teşkilat kanunlarına, bu genel kanunların hü
kümlerini, maalesef, uygulanamaz: hale getiren hükümler konuldu. Bir müddet sonra diğer mad-
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delerine geçtiğimiz zaman bunlara işaret edeceğim, yani öyle hükümler vardır. Burada açık açık 
ifade edilmiş : "Müsteşarlığın bağlı olduğu bakan tarafından tespit edilir"; başka hiçbir şey 
yok. Dışişlerine Bakanlığına sorulur sorulmaz bu yok, efendim başka bir kanunda genel koor
dinasyonun Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı'ifade ediliyor. Hayır. Bunun siz bugün 
böyle anlarsınız, yarın Hazinenin başına gelecek olan başka bir bakan, işine gelmediği zaman 
başka türlü anlar, bunu uygulayacak bürokratlar başka türlü tefsir ederler; zaten o zaman kav
ga çıkar. , 

Niçin kanunlarımızı birbirleriyle tutarlı yapmıyoruz? Mademki 1170 sayılı Kanun bunu 
öngörüyor, o zaman bunu burada da bu şekilde yazmayalım, İşte onu sağlamak maksadıyla 
burada açık açık diyorum ki, dışarıdaki bütün elçiliklerde, aşağı yukarı bu temsilciliklerin bu
lunduğu yerlerde bu problemler vardır. Açık ifade edeyim; mesela Washington'da bulunan ma
liye müşavirliğimiz, büyükelçiliğin emrinde çalışmaz, yani büyükelçilikle irtibatı hemen hemen 
yoktur, binaları da zaten ayrıdır. Bunu bilen arkadaşlarımız var. İcabında büyükelçiye İcafa 
da tutarlar, çok rahatlıkla... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Hayır, hayır, 
yok öyle bir şey efenidim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bunu iyi biliyoruz efendim. Bu hadise böyledir 
ve bu hadise, bundan sonra da böyle devam edebilir. Şimdi, siz bunu buraya böyle koyduğunuz 
takdirde, bu böyle olacaktır. Biz, burada ne diyoruz? Kötü bir şey mi söylüyoruz? Şu madde
nin sonuna ilave edilmek kaydıyla şunu söylüyoruz : "Yurt dışı teşkilatı, faaliyet gösterilen 
yerdeki büyükelçilik koordinasyonunda görev yapar". 

Şimdi, büyükelçilik zaten orada Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden bir yerdir. Bü
tünlüğü büyükelçilik sağlıyor. Büyükelçinin kendisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil edi
yor. Bunun koordinasyonunda yapılmazsa, oraya gönderdiğiniz insanlar başka türlü hareket 
etmeye çalışırlarsa, siz bu bütünlüğü sağlayamazsınız. Şimdi, bu önergeyi veriyorum, bu öner
ge kabai edilmediği takdirde, hemen şu düşünce akla geliyor : Efendim, demek İd, bunun al
tında başka türlü düşünceler vardır. Demek ki, teşkilat bunu buraya istemiyor; çünkü, bu bu
raya konulursa, elçilikle çalışmak'mecburiyetinde kalacaklar. Büyükelçilikle çalışmak da işle-
rine gelmiyor; bu balamdan bu önergeye, "hayır" diyorlar diye düşünmek mecburiyetinde
yim. Bunun başka türlü izahı mümkün değildir. 

Şimdi burada açık açık görülüyor, yani diyelim ki, hükümet, bir koalisyon hükümetidir, 
hazineye bakan bakan ayrı, Dışişleri Bakanlığına bakan bakan ayrıdır, belki bu sebeple arala
rında problem çıktığı zaman, sayın bakan bu maddenin arkasına saklanıp, kendi işini yürüte
bilir; sayın Çetin'e bağlı bulunan diğer bir bakanlıkla koordinasyon yapmadan bu işi yürütebi
lir. Onun için, belki bu önergeye bu sebeple "Hayır" demiş olabilirler; ama ben yine de Genel 
Kurula bu önergeyi niçin getirdiğimi, arkasındaki sebeplerini net olarak açıkladım. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan 

affedersiniz bir kanun maddesini okumama izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, 

14.12.1983 tarihinde çıkarılmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasını sayın Genel Kurulu ay
dınlatmak maksadıyla okuyorum -ki, bu Anavatan İktidarı döneminde çıkarılmıştır- "Mis
yon ve konsolosluk şefleri, kendilerine bağlı olarak kurulan yurt dışı teşkilatındaki memur ve 
diğer görevlilerin amiridir. Bu sıfatla söz konusu memur ve diğer görevliler üzerinde amirin 
sahip bulunduğu bütün yetkileri kullanırlar. Sadece askerlerin amiri durumunda değildir" di
yor ve şöyle devam ediyor; "Bu teşkilatların teftiş veya denetlemelerini yetkili makam ve mer
cilerden ister, denetler veya denetlettirebilirler. Bu teşkilatın yöneticilerinden bilgi ve görüş alırlar" 
diyor. 

Sayın özal'ın biraz önce ifade ettiği endişeler varit değil; Anavatan Hükümeti zamanında 
çıkarılmış ve bu yürürlükte. 

Malumaten arz ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek kanun tasarısının madde 20 ile ilgili Ek-H sayılı cetvelin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ek (II) Sayılı Cetvel 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı 

Kadro • Serbest 
Sınıfı 

GİH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 

GtH 

GtH 

Unvanı 

Daimi Temsilci Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Raşmüşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Müşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Müşaviri 
Ekonomi ve Dış Ticaret Müşaviri 
Ekonomi ve Dış Ticaret Müşavir 
Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yar
dımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yar
dımcısı 

Derecesi 

' 1 
1 
2 
3 

" 4 

5 

6" 

7 

Kadro adedi 

3 
25 
18 
23 
20 

' 
20 

25 

5 

TOPLAM 139 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
s YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) •— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerge

mizi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı kadrolarında bir indirim yapmak için vermiş 
bulunuyoruz. Ek II sayılı cetvel, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatını 205 
kişi olarak göstermektedir. Bizim yaptığımız değişiklikle, bu 205 kişilik kadro 139'a indiril
mektedir. Düzeltmek için söylüyorum : Biraz önce, "Genel idare Hizmetleri, Ekonomi ve Ti
caret Müşaviri, kadro derecesi 2, serbest kadro 12" olarak okudular; benim önergemde 18'dir, 

, düzeltmek istiyorum. 
BAŞKAN — Tam açık yazılmamış galiba, onun için. Biraz okunması zor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 18 olarak düzeltmek istiyorum; aksi takdirde 

139'a iblağ olmaz. 
Bizim yaptığımız şudur : "Daimî temsilci yardımcısı, kadro derecesi 1, serbest kadro ade

di 4" denmiş, biz bunu 3'e indirmişiz. Yani, 4'ten 3'e indiriyoruz; burada fazla bir şey yapmı
yoruz. "Ekonomi ve ticaret başmüşaviri, kadro derecesi 1 serbest kadro adedi 35" denmiş; 
25'e indiriyoruz; 10 eksik koyuyoruz. "Ekonomi ve ticaret müşaviri, kadro derecesi 2, serbest 
kadro adedi 28" denmiş; 18'e indiriyoruz. "Ekonomi ve ticaret müşaviri, kadro derecesi 3, 
serbest kadro adedi 33" denmiş; 23'e indiriyoruz. Yani, 10'ar kişilik indirim yapıyoruz. "Eko
nomi ve ticaret müşaviri, kadro derecesi 4, serbest kadro adedi 30" denmiş; 20'ye indiriyoruz. 
"Ekonomi ve ticaret müşaviri, kadro derecesi, 5, serbest kadro adedi 30" denmiş; onu da 20'ye 
indiriyoruz. "Ekonomi ve ticaret müşavir yardımcısı, kadro derecesi 6, serbest kadro adedi 36" 
denmiş; bunu 25'e indiriyoruz. "Ekonomi ve ticaret müşavir yardımcısı, kadro derecesi 7, ser
best kadro adedi 9" denmiş; onu da 5'e indiriyoruz. Böylece toplam 205 kişilik kadroyu 139'a 
indiriyoruz. Yani, aşağı yukarı 66 kişilik bir indirim sağlıyoruz. 

Şimdi, aslında, 66 kişilik bir indirim çok görünmeyebilir; ama bunlar yurt dışı kadrolar
dır. Bu kadrolarda çalışanların aldıkları ücretler ve masrafları oldukça yüklüdür. Bugün, bu 
kadrolarda çalışanlar, normal olarak yurt içi kadroda çalışan kişilere nazaran bulunduğu yere 
göre beş veya sekiz, hatta on misli fâzla maaş alırlar. Yani, aslında 66 kişilik yurt dışı kadro, 
aşağı yukarı 500 kişilik yurt içi kadroya denktir. Bu da, hemen hemen Devlet Planlama Teşki
latı kadrosunun yansı demektir; dolayısıyla büyük tasarruftur. Hele, 205 kişilik kadrodan 66 
kişiyi indirmek demek, aşağı yukarı yüzde 30'luk bir indirim demektir. Ben şunu iddia ediyo
rum : Yüzde 30'luk bir indirim, yapılan işlerin kalitesini etkilemeyecektir. Çünkü, genel tecrü
be, bu kadrolarda zaten tam kapasiteyle çalışılmadığını göstermiştir. Ayrıca, bazı yerler kadro
larda şişkinlikler de vardır. Birçok insan Washington, Paris ya da Brüksel gibi gelişmiş olan 
şehirlere gitmek isterler; ama esas işlerin yapılacağı yerlerde adam yoktur. Esasında yapılacak 
olan şey, kadroların şişkin olduğu yerlerde ve avantajlı olan yerlerdeki kişileri, iş yapılacak yer
lere nakletmekten ibarettir. 

Bu bakımdan, benim söylemek istediğim : Geliniz, kadroları şişirmeydim, bu şekilde bü-
yütmeleyim ye aşağıya çekelim. Hem "tasarruf" diyoruz; yakında bütçe gelecek, bu bütçenin 
sıkıntıları var, kamu finansman açıkları var. Bu kamu finansman açıklarını kapatmanın bir 
yolu da memur maaşlarını az vermek değil, memur sayısını azaltmaktır ama biz bu kadroları 
şişirirsek, o zaman memur maaşlarını istediğiniz, kadar düşürün, gene büyük rakamlara baliğ 
olacaktır. Bu bakımdan, eğer verilmemiş kadroları mümkün mertebe baştan düşük verirseniz, 
o zaman bu yol açılmayacaktır; ama şunu söyleyeyim, bugün bu kadrolar alınırsa, yarın bun
lar doldurulur. Şimdi, "efendim boş tutarız; kadroları doldurmayız; adam tayin etmeyiz" der
ler; fakat bunlar yurt dışı kadrolardır, çeşitli kişiler yurt dışına gitmek isteyeceklerdir, çeşitli 
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yerlerden siyasî baskılar olacaktır ve bu kadrolar sonuna kadar dolar, onu ifade etmek istiyorum. 
O bakımdan, burada yapacağınız tasarruf net tasarruftur. Dolayısıyla, bunun yapılması

nı Yüce Meclise arze ediyorum, teklif ediyorum ve kabul edileceğini umuyorum. 
Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 

önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamışlardır, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısının 20 inci maddesiyle değiştirilen, 3274 
sayılı Kanunun 25 inci maddesine atıfta bulunan Ek (II) sayılı cetvelin ilişikte yer aldığı şekilde 
yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe (Adana) 
ve arkadaşları 

Sınıfı Unvanı 

GtH 
GÎH 
GİH 

GtH 

GtH 

GtH 

GtH 

GtH 

Daimi Temsilci Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Müşaviri veya 
Ekonomi ve Ticaret Ateşesi 
Ekonomi ve Ticaret Müşaviri veya 
Ekonomi ve Ticaret Ateşesi 
Ekonomi ve Dış Ticaret Müşaviri 
veya Ekonomi ve Ticaret Ataşesi 
Ekonomi ve Dış Ticaret Müşavir 
Yardımcısı veya Ekonomi ve Ticaret 
Ataşe Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yar
dımcısı veya Ekonomi ve Ticaret 
Ataşe Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yar
dımcısı Veya Ekonomi ve Ticaret 
Ataşe Yardımcısı 

Kadro 
Derecesi 

1 
1 

2 

3 

4 

Serbest 
Kadro adedi 

4 
35 

28 

33 

30 

3o 

36 

TOPLAM 205 
(Müsteşarlığın, BM, OECD, AT ve BM Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimî Temsilci

liklerinde Daimî Temsilci \ardımcısı, Daimî Temsilcilikler ile Abu-Dhabi, Amman, Atina, Bah
reyn, Bağdat, Belgrad, Bern, Beyrut, Bonn, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cezayir, Dublin, Hel
sinki, Kahire, Kopenhag, Kuala-Lumpur, Kuveyt, Lagos, lahey, Lefkoşe, Lizbon, Londra, Madrid, 
Moskova, Oslo, Ottowva, Paris, Pekin, Prag, Rabat, Riyad, Roma, Seul, Singapur, Sofya, Stock-
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holm, Tahran, Tokyo, Trablus, Tunus, Varşova, Washington, Viyana, Yeni Delhi, Şam, Baku, 
alma Ata, Kiev, Berlin, Cidde, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Hong Kong, Jo-
hannesburg, Karaçi, Leipzig, Milano, Münih, New York, Nürnberg, Sidney, Stutgart, Aşka
bat, Bişkek, Duşenbe ve Taşkent'te büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdinde 
bu cetvelde kayıtlı unvarlarda kadro bulundurmak suretiyle yurt dışı teşkilatı kurulur.) 

- BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge ve ekli cetvelle birlikte 20 nci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — 3274 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bağlı Kuruluşlar 

Madde 26. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ihracatçı birlikleri, itha-
< latçı birlikleri ve İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır. 

İhracatçı birlikleri ile ithalatçı birliklerinin kuruluş, işleyiş, iştigal sahaları, organları ve 
üyeliğe ilişkin esaslar ile üyelerin hak ve yükümlülüklerini gösteren statüler, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Şahsı adına Sayın özal. 
Grupları adına talep var mı efendim? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Var efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, grup adına konuşmak için yetki belgesi var 

mı onun? 
BAŞKAN — Var efendim. 
Buyurun Sayın Ayhan. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan Hazine Müsteşarlığına ait kanun tasarısının bu maddesinde döner ser
maye işletmesi kurulmaktadır. Bu döner sermaye işletmesi 1 milyar lira sermaye ile kurulmak
ta ve ihtiyaca göre de, sermayesinin 5 milyar liraya kadar çıkarılması maddede derpiş edilmektedir. 

Ancak, ben aradım, baktım, maddede, bu döner sermaye işletmesinin ne iş yapacağı zik-
redilmemiştir. "Faaliyet alanları, gelir kaynakları, malî işlemleri, personele ödenecek ücretler, 
harcama usul ve esasları ile, yönetimine ilişkin hususlar, müsteşarlıkça çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir" denmektedir. 

Şüphesiz, ücretler ve personel gibi hususlar ilaride yönetmelikle düzenlenir; ancak, döner 
sermaye işletmesinin ne yapacağı, ne ile meşgul olacağı, hususunun burada zikredilmesi gerekir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, döner sermaye işletmesinin ne maksatla kuruldu
ğunu anlamak mümkün değildir. Bir üniversitede bunu kurabilirsiniz, bir hastanede kurabilir-
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siniz; zira, üniversite, ilim adamlarının bulunduğu, araştırmaların yapıldığı ve dışarıdan sana
yici ve işadamlarının, çeşitli kuruluşların, bazı araştırma konuları için mütalaa isteyeceğiz, ça
lışma isteyeceği bir yerdir; ama Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında döner sermaye işletmesi 
ne işe yarar? Kantin mi açacaktır, süpermarket mi açacaktır, ne hizmet yapacaktır; bunu anla
mak mümkün değil. 

Bu konuda herhangi bir açıklama da bulamadım. 
Bilgilerinize arz ediyorum. • „ 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Hınç Bilget; buyurun 

efendim. 
DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Hazine, sadece görevi açısından değil, aynı zamanda bu görevi getiriş tarzı açısından, Türk 
kamu idâresinin, çok eşsiz bir kuruluşudur. Bu ağacın taşlanması ve hele Hazine ile Dışişleri 
gibi iki seçkin kuruluş arasındaki bürokrasi çekişmesinin, önergelerle, konuşmalarla bu kürsü
ye aksetmesi, her iki teşkilata ve devlete büyük zarar verir. Bunu, önemle arz etmek istiyorum. 

Bu konuşmaları, Sayın özaî'ın, açıkçası özal kardeşlerden birinin yapmış olması çok nor
maldir; çünkü, hem ağabeyleri, hem kendileri, Maliye ve Hazine teşkilatını, yıllarca bir hedef 
olarak görmüşlerdir ve bugünkü durumu yaratmışlardır. Aşağı yukarı her eleştirdikleri konu, 
kendilerinin getirdiği bir değişikliğin sonucudur. Dikkat ederseniz, müsteşarlık müşavirlikle-
riyle ilgili olarak buraya geldiler, konuştular. Onları ihdas eden ve çok yanlış bir gerekçe ile 
ihdas eden -başka bir çare bırakmayan da- yine özal Hükümetiydi. 

Ben, bunlar hakkında fazla konuşmak istemiyorum; ama bir sabrımız var; bu sabrı fazla 
taşırmamakta yarar var. Yoksa, geçmişte, ne oldu, nasıl oldu, konularını anlatmak zorunda 
kalırız. Hele, Hazineden sorumlu eski bir bakanın, bu konulara çok dikkat etmesi gerekir. 

Efendim, Hazineyi övdüm, Dışişlerini de överim; ancak, ne zaman bu iki kuruluş kavgaya 
tutuşmuş ise, biliniz ki bu, görevlerini en iyi şekilde yerine getiremedikleri zaman olmuştur 
ve o nedenle kavgaya tutuşmuşlardır; yoksa, görevlerine dalmış, bunları iyi yerine getiren ku
ruluşlar aralarında kavgaya tutuşacak zamanı bulamazlar. Bütün mesele, milletvekillerinin, zarar 
vermemek için, bu kavgalara karışmamasıdır. 

Böyle bir tasarıya ister -20 nci, 21 inci maddeye, ister başka maddelere veya tümüyle ilgili 
olarak- şu eleştiri yöneltilebilir : Bu yasa tasarısı, Hazineyle ilgili teşkilat ve görev mevzuatın
da, günün ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapılması için huzurunuzdadır. Bu denilebilir. Pe
ki, geleceğin ihtiyaçları ne olacak? Eğer, yalnız günün ihtiyaçları olarak bakarsanız, çok ayrın
tıya kaçarsanız, gelecekte Hazine Teşkilatını bir cendere içine alırsınız. Yani, acaba burada, 
özellikle dış kadrolarda, fazla ayrıntı yok mudur? Biraz vardır arkadaşlar. Sayın Başkanın yüksek 
müsaadesiyle, bunun nedenini de arz edip, buradan ineceğim; bunun nedenini de sizlere bir 
fıkrayla arz edeceğim. 

Ankara-tstanbul yolu : önde bir Murat-124 araba gidiyor, arkasından bir Mercedes geli
yor, onun arkasından da bir Jaguar geliyor. Murat-124'ün önüne bir köpek çıkmış; acı bir fren... 
Mercedes Murat-124'e çarpıyor, Jaguar da Mercedes'e... Üç arabanın sahibi de dışarıya çıkı
yorlar; önce patlayan, Jaguar'ın sahibi: Aman kardeşim şu hasara bak; ben bir aylık kazancı
mı bunun tamiratına veririm, diyor. 
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Mercedes'in sahibi hiç geri kalır mı; o da diyor ki: Kardeşim ben üç aylık gelirimi bunun 
tamiratına vereceğim. Zavallı Murat-124'ün sahibi acı acı gülüyor ve "Ben iki yıllık gelirimi 
kaybettim, siz ne diyorsunuz" diyor. 

Onun üzerine Mercedesci ve Jaguara dönüyorlar "Kardeşim sen de pahalı araba almışsın" 
diyorlar. 

Değerli arkadaşlar, burada Hazine, Murat-124'cüdür; çok dikkat ediyor; çünkü, karşısın
da Mercedesci ve Jaguarcılar var. Bunlar nasıl Mercedesci, nasıl Jaguarcı demeyin; temsilde 
vahdet mi önemlidir, devlete sadakat mı Önemlidir, bunlar bu kürsüye gelir. Onun için, Dışişle
ri ile Hazine kavgasını buraya getirmeyelim. Ben büyük bir zevkle bu işin içine bu kürsüden 
girebilirim. 

Bence, Hazine teşkilatından, bu millet gurur duymalıdır. Mükemmel çalışmıyor; ama mü
kemmele yakın çalışan bir teşkilatımızdır, Dışişleri teşkilatımıza da aynı şekilde bakmamız la
zım. Mümkün olduğu kadar bunu süratle geçip, bu kanunun ileride Hazine için bir cendere 
haline gelmemesini de ümit etmekten başka çaremiz yoktur. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilget. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, ismimi zikrederek sataşmışlardır, 

söz istiyorum. . 
BAŞKAN — Efendim, sizin şahsınız adına konuşma hakkınız var; arkadaşımıza cevap 

vermek istiyorsanız, konuşmanız sırasında onu da dile getirirsiniz efendim. Size söz vereceğim 
efendim, buyurun. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; biraz evvel buradan eski Hazineci arkadaşımız olan Sayın Büget'i dinledik. Ben 
aslında söz almak niyetinde değildim. 

Sayın Bilget hazine mensubu olması hasebiyle, Hazineyi övdü, ben de övüyorum; hakika
ten iyi çalışan bir teşkilatımızdır. Yalnız, Anavatan Partisi dönemini, Hazineyle uğraşmakla 
itham etti ki, bu doğru değildir. Tam tersine, 1983 yılında Anavatan Partisi iktidara geldiği 
zaman -hepinizin bildiği gibi- özellikle ihracatta sıçrama yapma gayesiyle Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığını kurmuştur; yani Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını kuran, ANAP'tır. Ba
na göre bu çok da isabetli olmuştur. 

Değerli arkadaşım hatırlayacaktır; Hazine, bundan evvel, Maliye Bakanlığı içinde, Millet
lerarası iktisadî işbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Hazine Genel Müdürlüğü adında, Ma
liyenin diğer bölümleri arasında sıkışmış; çok değerli arkadaşlar olmasına rağmen fazla bir 
faaliyeti göze çarpmayan bir birim mahiyetindeydi. Hazinenin, fonksiyonunu icra etmesi, ken
dini göstermesi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasından sonra olabilmiştir. Bu
nun da yerinde olduğunu söyledim. 

Biz aslında bu yasayı engelleme niyetinde değiliz; bu yasaya katkıda bulunarak en iyi şeki-
lede çıkması düşüncesindeyim. 

Maddeyle ilgili olarak şunu ifade etmek istiyorum : Bağlı kuruluşlar sayılıyor... Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü anlıyorum, onun kendine özel birtakım görevleri var; 
ancak, yıllardan beri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı içinde olan, daha evvel de Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde olan, ihracatçı ve ithalatçı birlikleri, bir türlü, istenilen fonksiyona 

• .... — 1 8 7 - . 



. T.B,M.M.. I : IS M . 19 . W§2 . © : İ 

kavuşturulamamıştır. Benim özel sektörde çalıştığım yıllarda, Türkiye'nin bir salça İhracatı me
selesi vardı; bunu orada çalışan arkadaşlarımız gayet iyi bilirler; bir türlü, AET salça kolası
nın, 8 500 ton olan rakımını kıramadık. Salça ihraç etmek isteyen birçok üretici, sanayici, önce 
Hazinede kapı kapı dolaştırılır, arkadan da "bu iş Hazineden alınmıştır" deyip, ihracatçı bir
liklerine havale edilir, oradan da ne şekilde tespit edildiği belli olmayan kotalarla perişan edi
lirdi. Şimdi, tabiî burada bu 8 500 ton... Türkiye'nin 130 milyon ton olan salça kurulu kapasi
tesi ve ihracatı 90 bin tonun üzerinde, çok az... Asıl yapılması gereken, bu kotanın yükseltil
mesi; bunun için çaba gösterilmesidir. Ancak, biz, belli olan bir kotayı, yine bunu yapmak 
isteyen birçok kuruluş arasında paylaştırma konusundan ileriye gidememişiz. 

Bir de İGEME (İhracatı Geliştirme Merkezi) olarak hatırladığım bu merkez, hakikaten 
bir zamanlar çok iyi çalışmalar yapan bir merkezdi. Bu, Japon veya Güney Kore modelinden 
esinlenerek kurulmuş, hakikaten iyi çalışan bir modeldi. Ancak, son yıllarda -özellikle son on 
ay içinde- nasıl bir faaliyet gösterdiği konusunda bir bilgi sahibi değilim. Oysa, fevkalade önemli 
bir kuruluştur. Bu bağlamda bu madde çerçevesinde bulunan bütün kuruluşların, bu madde
nin geçmesiyle daha rasyonel, daha fonksiyonel bir çalışma düzenine kavuşacağına inanıyorum. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Şahısları adına Sayın özal, buyurun efendim; 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, madde üzerinde söz istedim; an

cak, daha önce Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan-Sayın Tunç Bilget, konuşmasında adım
dan bahsederek sataşmada bulundu. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacaksınız, cevap da vereceksiniz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Süremi ona göre mi vereceksiniz? 
BAŞKAN — Bu arada cevap verebilirsiniz; buyurun. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, İçtüzüğe göre, haklı. 
BAŞKAN — Buyurun diyoruz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) - - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kimseye 

sataşma niyetinde değilim. Bu bakımdan, madde üzerinde söz istedim, madde üzerinde konu
şacaktım. Ancak, daha önce Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız Sayın Tunç 
Bilget, maddenin tamamen dışarısına çıkarak -ki, maddeyle hiç ilgili olmayan bir şekilde- be
nim daha önce yaptığım bir konuşmayı hedef alarak, şahsımı hedef alarak, partimizi hedef 
alarak, bir sataşmada bulundular. Evvela ona cevap vermek isterim; daha sonra da madde üze
rindeki düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Bir kere. Sayın Tunç Bilget'in bir Hazine mensubu olmasından dolayı, hazine tarafında 
konuşmasını gayet normal karşılıyorum; buna bir diyeceğim yoktur. Aslında ben de,'Haziney> 
le çalıştığım için, -ifade etmek isterim ki- Hazinenin mümtaz bir kuruluş olduğunu söylemek 
istiyorum. Türkiye'de fevkalade yetişmiş kadroları olan gözde kuruluşlarımızdan birisidir. Belki 
haberiniz yoktur Sayın Tunç Bilget, bu kanunun bitiminde oyumun rengini belli etmek üzere 
söz istedim, sözümü de kanunun lehinde istedim; bunu da ifade etmek istiyorum; ama benim 
burada yaptığım, bir engelleme değildir. Biz, burada bu kanunun, be memlekete ne kadar fay
dalı çıkarsa, o şekilde çıkmasını istedik. 

Söylediğimiz bazı fikirler yanlış olabilir; Genel Kurul, Hükümet veya Komisyon bunlara 
uymayabilir; önemli değil; ama benim burada bunları söylemek mecburiyetim vardır. Geçmiş 
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dönemlerde bizim yaptığımız işîer yanîış olabilir, tenldt edebilirsiniz; başkalarının da yanlışı 
olabilir; "beşer, şaşar" derler; ama mühim olan hadise, bizim bu Mecliste bu meselelerin hep
sini konuşabilmemizdir. 

Eğer Hazine ve Dışişleri arasında dışarıda bir kavga oîuyorsa,bu kavgayı saklamanın bir 
anlamı yoktur; bunun konuşulacağı yer burasıdır. Aslında, bu kavgaları bizim engellememiz 
lazım; bu kavgaların oîmaması lazım. Ben bunları önlemek için konuları buraya getirdim. O 
maddede niçin önergeyi verdim? Bu kavgaların olmaması için o önergeyi verdim. Çünkü, bu 
ve buna benzeyen kanunlar, oradaki bürokratlara bu kavgayı çıkarmak için sebep olmaktadır. 

Sayın îîyas Aktaş bana maddeyi okudu... O madde öyle, doğru, bu madde de böyle. Ora
daki bürokrat, sizim okuduğunuz maddeyi okumuyor bunu okuyacaktır ve onun kavgasını ya
pacaktır. Bunlar olmuştur efendim. , 

Şimdi, sataşma konusunda tekrar şunu söyleyeyim ; Sonra, tehdit etmenin anlamı da yok 
Sayın Büğet. Yâni, "Sabrımızı taşırıyorsunuz. biz birçok şeyi söyleriz..." 

Buyurun söyleyin, açık açık söyleyin; çünkü, konuşan Türkiye istiyoruz ve biz de açık açık 
söyleyeceğiz. Herkes açık konuşsun, bunda bir şey yok. Yani, meseîeîer saklandıkça problem 
çıkar saten. Zaten bu meselelerin çoğu söylenmiştir; yani, söylenen çok şey vardır. Mühim me
sele, biz memleketimizi nereye götüreceğiz? Ben burada, ne Hazinenin yanındayım, ne Dışişle
rinin yanındayım; ben devletin yanındayım. Mühim olan, devleti götürmektir. Arada, "Efen
dim, şu kuruluşu seçiyoruz, bu kuruluşa daha iyi imkân veriyoruz" dediğiniz anda sıkıntı 
başlıyor. 

Şimdi, madde üzerinde konuşmaya geçiyorum. Dikkat ederseniz ben daha önce hiç mad- • 
de dışına taşmadım bu vesileyle taşmış oluyorum; özür diliyorum. 

BAŞKAN -— Estağfurullah, buyurun efendim. 

YUSUF BÖZKUKT ÖZAL (Devamla) — Aslında bu madde de kısa bir madde. "Darp
hane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ihracatçı birlikleri, ithalatçı birlikleri ve İhracatı 
Geliştirme Etüt Merkezi Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır. 

İhracatçı birlikler ile ithalatçı birliklerinin kuruluş, işleyiş iştigal sahaları, organları ve üyeliğe 
ilişkin esasları ile, üyelerin hak ve yükümlülüklerini gösteren statüler, Bakanlar Kurulu Kara
rıyla yürürlüğe konulur" der. 

Benim bunlara genelede itirazım yok; ancak, ihracatçı birlikleri, ithalatçı birlikleri gibi 
özel statüde olan birliklerin, müsteşarlığın fiilen emrinde çalışması, bir devletçiliktir. Yani, bir 
noktada, yavaş yavaş bundan uzaklaşmamız lazım. Bu maksatla, ben burada, bu fevkalade 
katı şekilde konulmuş "Müsteşarlığın bağlı birimleridir" şeklinde getirilen maddeyi yumuşa
tacak bir şekilede bazı önergeler verdim. Tabiî, verdiğim önergelerin gene burada kabul edil
meyeceğini bildiğim için, belki bazılarını kabul ederler diye alternatif önergeler verdim. Olur 
ya, şunu kabul etmezsiniz, bunu kabul edebilirsiniz... Daha önceden imkânımız olsa da, Sayın 
Bakanlıkla veya Komisyonla oturup konuşsak, bana dense ki : "Biz şu önergede anlaşıyoruz..." 
Ben bir tek önerge veririm, bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum, dört önerge vermem. 
Dört önerge, her fıkrada hakkımız olduğu için veriyoruz; olur ya, birini kabul edersiniz diye 
bu şekilde vermiş bulunuyoruz. Aslında ben önergelerimi çekerim! Yani, deseler ki, "Şu öner
ge üzerinde anlaşıyoruz..." O önerge üzerinde anlaştığınızı söyledikten sonra, ben öbürlerini 
çekerim. Niye burada Meclisin vaktini işgal edeyim? Maksadım, vakit işgal etmek değil; bunu 
açıkça ifade ediyorum. Maksadım, buradaki maddenin doğru dürüst çıkmasıdır. Ben, açık ifade 
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ediyorum; engelleme önergeleri vermedim. Bu maddeleri tek tek inceledim. Gece oturdum, gün
düz. oturdum ve yazdığım önergeler de, düzeltme yönünde önergelerdir. 

Bu bakımdan, bu maddeyle ilgili verdiğim önergeleri de sırası geldiğinde, Bakanlığın ve 
Komisyonun, komisyonun gerçi çoğunluğu yok; ama hiç olmazsa Bakanlığın dikkate alacağını 
ümit ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır. 
önergelere geçirildiği takdirde, zaman daraldığı için müzakereler kesilecektir, onun için, 

kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 15 Ekim 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

• • • •. Kapanma, saati : 18.45' ' 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI , 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahved'mn, folklor demeklerine ayrılan ödeneğe iliş

kin sorusu ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/266) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

• İstanbul 
Soru 1. Temmuz 1992 tarihli Melih Gökçek'in ve arkadaşlarının verdiği Gensoru öner

gesine cevaben yaptığınız konuşmada : Adnan Kahveci imzasıyla, Gökhan Maraş'a yazılan bir 
mektuptan örnek veriyorsunuz. Burada; harcama kalemlerine uygun olmayan ödenekler akta
rıldığını belirtiyorsunuz ve bu verilen paranın yandaş derneklere verildiğini iddia ediyorsunuz. 

1. Bu derneklerin yandaş dernekler olduklarına nasıl kanaat getirdiniz? Çünkü ben bun
ların hangi parti ile bağlantılı olduğunu dahi bilmiyorum ve sormayı da hiç bir zaman doğru 
bulmadım. 

2. Araştırmadan, sormadan bu derneklerin yandaş dernek olarak tanımlamalarını ciddî 
bir devlet adamına yakıştırıyor musunuz? 

3. Konuşmanızda; aktarılan ödeneğin sanld tamamının Pendik Folklor Halk Eğitim Mer
kezine ve Anadolu Kültür Folklor Merkezine tahsis edildiği gibi bir intiba vermeye çalışıyorsu
nuz. Bu derneklere ne gibi yardım yapılmıştır? Ne kadar yardım yapılmıştır? 

4. Kültür Bakanlığına aktarılan bu ödenekle, başka hangi folklor derneklerine yardım 
yapılmıştır ve yapılan yardımın cinsi nedir? 

5. Folklor derneklerine yardımı bundan sonra kesecek misiniz? 
6. Eğer, folklor derneklerine yardımı kesmeyi düşünüyorsanız, dar gelirli aile çocukları

nın folklor yapma olanaklarını ortadan kaldırmayacak mısınız? Dar gelirli aile çocuklarının 
folklor yapmalarını, müzik, enstrüman çalmayı Öğrenmelerini engellemeyecek misiniz? 
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7. Folklor derneklerinin bu parayı yanlış kullandıklarına dair bunlara temin edilen kıya
fet ve enstrümanların etkili kullanılmadığına dair bir çalışma yaptınızda mı, Mecliste bu para
nın yanlış kullanıldığını beyan ettiniz? 

8. Folklor derneklerinin aktivitelerini, etkinliklerini artırabilmeleri için bundan sonra yar
dım yapacak mısınız? Yapacaksanız, ne zaman ve ne şekilde ve ne kadar yardım yapacaksınız? 

9. Böyle bir girişim başlattığı için Adnan Kahveci'yi tebrik etmeniz gerekirken, hangi 
halkla tenkit ediyorsunuz? Çok çüzzi bir parayla Türkiye'de onbinlerce, hatta yüzbinlere varan 
dar gelirli aile çocuklarına folklor yapma imkânı getirme ve bir müzik enstrümanı çalma ola
nağı sağlayan böyle bir girişimi desteklemeniz, takdir etmeniz ve tebrik etmeniz gerekirken, 
tenkit etmeniz, hangi çağdaş aniayışa sığmaktadır? Yoksa, Gensoru Önergesinde iddia edildiği 
gibi, siz folklorumuzun gelişmesine gençlerimizin, kültürümüzün önemli unsurlarından biri 
olan müzik enstrümanı öğrenmelerine de mi karşısınız? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 14.10.1992 
Sayı : ÖZK/5986 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin (Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı) 13.7.1992 gün ve 7/266-1952/10105 sayılı yazıları 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, ilgi yazı ekinde yeralan derneklere yapılan 
yardımlara ilişkin sorularının yanıtları aşağıya çıkarılmıştır. 

Sayın Adnan Kahveci'nin Maliye ve Gümrük Bakanlığı döneminde, özel çabası sonucu 
Kültür Bakanlığına aktarılmasını sağladığı 1 milyar TL.'den yalnızca 400 milyon liralık bölü
münün bir vakıf aracılığıyla çeşitli dernek ve kuruluşlara dağıtılmasına karar verilmiş ve trans
fer işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu vakıf da 330 milyon TL.'yi ekte listesi sunulan kuruluşlara 
dağıtmıştır. 

Bakanlığımızın, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren derneklere doğrudan para yardımı yap
ma olanağı bulunmamaktadır. Buna Bütçe Yasası da olanak vermektedir. Bu nedenle geçmiş 
dönemde, yasanın sınırlarını aşabilmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve kurulan bir vakıf 
aracı olarak kullanılarak derneklere yardım yapılmıştır, hakkımda verilen Gensoru önergesi
nin öngörüşmelerinin tutanaklarının dikkatle incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, burada dikkat 
çekilen, yasayı aşmak için bulunan yöntem ve aracı olarak seçilen vakfın kurucularıdır. 

Yine tutanaklarda açıkça görülebileceği gibi, eleştirilen; derneklere yardım yapılması de
ğil, 8 yıl süren ANAP Hükümetleri döneminde bu derneklerin akla getirilmemesi ve Türkiye'
de folklor yapan dar gelirli aile çocuklarının varlığının farkına 20 Ekim 1991 seçimlerine kısa 
bir süre önce varılmasıdır. Seçime gidilirken halkın vergilerinin doğru kullanımından ve bütçe
den sorumlu Maliye ve Gümrük Bakanının, kendi seçim bölgesinden derneklerin başvurusu 
üzerine, kendi partisine övgüler düzerek Kültür Bakanlığına 1 milyar lira yedek ödenek aktar
masıdır. Paranın vakfa transfer edilmesine karşın yardım yapılacak derneklerin .bakanlıkça be
lirlenmesidir. 

Gensoru öngörüşmelerinde, derneklerin kendilerine aktarılan paraları yanlış kullandıkla
rına ilişkin bir beyanım olmamıştır. 
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Soru .önergesinde yeraîan "Böyle bir girişim başlattığı için Adnan Kahveci'yi tebrik etme
niz gerekirken, hangi hakla tenkit ediyorsunuz?1" sorusunun yanıtını Yüce Meclisin takdirine 
bırakıyorum. Çünkü Sayın Kahveci yasal olmayan bir biçimde doğrudan derneklere yardım 
talimatı vermektedir; Ancak, dar gelirli ailelerin çocuklarının folklor derneklerinde etkinlikle
re katıldıklarım 8-yıllık iktidarları döneminin sonunda farkettsMeri için kendilerini tebrik 
ediyorum. ,. 

Bilgilerinize arz-edar-im. 
D, Fikri Sağlar ~ • 

• Kültür Bakam 

1. 
•• , 2 . 

•• 3 . . ' 

. 4 . 

..• 5 -
6. 
7. 

' 8. 
9. 

10.'. 
l î . 
12. 

- 13. 
' ' 14. 
.ıs. 
.16. 
17. 

•'.' 18. 
19. 

. '20. 
21. ' 
22. ' 
23. 
24. 

• 25.-
- 26. -

27. 
.; 28." 

29. 
30. 
31. 
32. 

.'33. 

Tubil 
- Kartal Belediyesi Folklor Demeği 

Anadolu Kül. Folk. E | t . Merk. {Kartal) 
Ariscîölu Folklor ve Turizm Derneği 
Üsküdar Halk Oyunîan Topluluğu 

1 Gaziantep'IOIUÜT. Müdürlüğü 
T i ı f a g . • ' . ' ' • 

İstanbul Çağ. Turizm. Folk. Bern. 
H ö y a d • ' • • • ' 

Hoteraı. • 
Efem 
İstanbul Folk. Mite. Genç.' Derneği 
Kadıköy Folklor Demeği 
• Kaman Folklor Araştırma v© Geliştirene Döroeğl' 
Hoytur ' " . ' • • • • • 
Marmaris Eeld.- Müz. B©ra. • 
Erzurum Halk: Eğt Gel. ve lây.TlersL 
Getaa . . • . ; . 
Halay ECur 
Altındağ Bel. Bask. Hdt. 
Edirne Valiliği Türk Sanat Müz. Korosu -
K. Maraş Klasik Türk'Müz. Dern. 
Halk Ozanları .Kültür Derneği 
Anadolu Halk Oyunları Topluluğu , 
Erzurum Halk Oyunları Turizm Der. 
Anadolu Folk. Topluluğu 
Kırşehir Anadolu Folk. Dern -
.Trabzon Müz. ve Halk Oyunları Deırn 
İst. Harman Folk. Araştırma Dern. 
Kırşehir Halk Oyunları Derneği ' 
Erzurum Kült. ve Turizm Dern. 
Turhoy 
Pendik Folklor Halk Egt. Merk.' " 

• TOPLAM 

10 Milyon 
' 10 Milyon 
25 Milyon. 
10-'Milyon 
10 Milyon . 

,10 Milyon 
.-10 Milyon 

10 Milyon 
S Milyon 

10 Milyon 
Î0 Milyon ' -
' 5 Milyon 
S Milyon 

25 Milyon 
10 Milyon 
10 Milyora 
S'Milyon 

lö Milyon 
10 Milyon 
S Milyon 

• 10 Milyon 
5. Milyon 
S Milyon 

10 Milyon 
5 Milyon 

10 Milyon 
25 Milyon 

5 Milyon 
5 Milyon 

10 Milyon 
S Milyon 

10 Milyon 
20 Milyon 

• 330 Milyon 
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2. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'ım, anket yaptırmak amacıyla bazı şirketlere ödeme 
-yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu vs Kültür Bakam Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/274) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
Soru : Bakanlığınızın anket yaptırma amacıyla bazı şirketlere ödeme yaptığı iddiaları vardır. 
1. Anket yapmak amacıyla hangi şirkete ne kadar para ödenmiştir? 
2. Bu şirketlerle eşinizin ve akrabalarınızın herhangi bir ilişkisi var mıdır? 
3. Yaptırdığınız anketlerin amaçlan nelerdir? Kültür Bakanlığı çalışmalarıyla mı ilgili

dir? Yoksa, bu anketler içinde partinizin çalışmalarını da ilgilendiren sorunlarda var mıdır? 

T.C, 
Kültür Bakanlığı 14.10.1992 

, Sayı :ÖZK/5985 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınıza 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin (Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı) 11 Eylül 1992 gün ve 7/274-1971/10140 sayılı yazıları. 

ligi yazı ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un "Anket yaptırmak 
amacıyla bazı şirkete ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin" sorularının yanıtları aşağıya çıkarıl
mıştır. 

Bakanlığımızca şirketlere anket yaptırılmamıştır. Sadece üniversitelere bilimsel çalışmalar 
yaptırılmaktadır. Bu nedenle de şirketlere bir ödeme sözkonusu değildir. 

Esasen, bu konu, Ankara Milletvekili Sayın M. Nedim Budak tarafından daha önce gün
deme getirilmiş ve 7/54 no'lu yazılı soru önergesine verilen yanıt, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Tutanak Dergisinin, Dönem : 19 Cilt: 9, Yasama Yılı: 1,63 Birleşim Sayısının 89 uncu sayfa
sında yeralmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 

' Kültür Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci 'nin, Kartal Belediyesi Tansa Şirketine alınan 
isçilerin beş ay sonra sigorta yaptırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : Kartal Belediyesi Tansa Şirketinin işçilerin işe başlama tarihlerinden ancak 5 ay 

sonra sigortalandıkları ifade edilmektedir. 
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1. Eğer böyle bir durum mevcut ise bu işçiler niçin işe alındıkları gün sigorta edilmemiş
lerdir? 5 aylık gecikmenin sebebi nedir? 

2. Bu konuda Kartal Belediyesi hakkında İçişleri Bakanlığının ne gibi yaptırımları ola
caktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.10.1992 
Sayı : B050MAH0650Ö02/968 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27.8.1992 gün ve 
A.01.GNS.0.10.00.02.7/287-2115/İİ254 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin "Kartal Belediyesi Tansa Şirketine alınan işçile
rin beş ay sonra sigorta yaptırıldığı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek 
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Kartal Belediyesinin de ortak olduğu Tansa 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 273 
üncü maddesi gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulan bir Anonim Şirket olup 
aynı Kanunun 317 nci maddesi gereğince idare meclisi tarafından yönetilmektedir. 

Tansa A.Ş.'ne alınan işçilere ait sigorta işleminin beş ay gecikmeyle yapıldığı hususunda 
Bakanlığımda herhangi bir bilgi mevcut olmayıp böyle bir gecikme söz konusu olsa bile özel 
hukuk kurallarına tabi olarak yönetilen şirketle ilgili bu eksiklikten Kartal Belediyesi veya Ba
kanlığımın sorumlu tutulması mümkün değildir. A.Ş. tabi olduğu 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nununun ilgili maddelerine göre yükümlülerini yerine getirme durumundadır. 

2. özel hukuk kurallarına göre yönetilen ve Kartal Belediyesinin ortağı bulunduğu Tan
sa A.Ş/nin idaresinden dolayı belediye'yi sorumlu tutmak ve yaptırım uygulamak yasal olarak 
mümkün görülmemektedir. 

Ancak şirketle ilgili denetimi gerektiren bir husus bulunduğu taktirde Türk Ticaret Kanu
nunun 274 üncü maddesi gereğince denetimin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılma
sı gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

4.— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kartal Belediyesi çöp hizmetlerinin özel
leştirilmesinden sonra bazı usulsüzlük ye yolsuzlukların yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisj Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
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Soru : Kartal Belediyesi çöp hizmetlerini özelleştirdiğini duyurmuştur, özelleştirme işle
mi yapıldıktan sonra vatandaşlardan gelen şikâyetler özelleştirme işlemlerinin ihalesi sırasında 
bazı usulsüzlük ve yolsuzlukların yapıldığı yönündedir. Ayrıca, vatandaş ve bu çöp şirketinin 
kendilerinden açıktan para aldığını da ifade etmektedirler. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin gizli 
bir şekilde bu işi teftiş ederek, vatandaştan açıktan para alıp, almadıklarını saptamaları gerek
mektedir. Ayrıca, ihaleyi alan kişi ile Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri arasındaki ilişkininde 
araştırılması gerekmektedir. 

1. Bu konuda İçişleri Bakanlığına intikal etmiş şikayet var mıdır? Varsa ne işlem yapıl
mıştır? 

2. İçişleri Bakanlığına henüz bir şikâyet intikal etmemişse, İçişleri Bakanlığı bu konuda 
gizli bir teftiş başlatıp, sonuçlarını bildirebilir mi? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.10.1992 
Sayı : B050MAH0650002/971 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27.8.1992 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.02.7/288-2116/11254 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin "Kartal Belediyesi çöp hizmetlerinin özelleştiril
mesinden sonra bazı usulsüzlük ve yolsuzlukların yapıldığı iddiasına ilişkin" yazılı sor önerge
sine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Kartal Belediyesi sınırları içindeki çöp toplama ve taşıma işi 2886 sayılı Yasanın 36 
ncı maddesine göre 550 milyon TL. keşif bedeli ile ihaleye çıkarılmış ve ihale ilanı 20 Aralık 
1991 gün ve 21018 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İhaleye katılmak isteyen AH Osman 
Kaya ve Kaya-Tan A.Ş.'ne durumları şartname koşullarına uymadığı için yeterlilik belgesi veril
memiştir. 

Kartal Belediyesi Ercümeninin 6.1.1992 tarihli ihaleyle ilgili toplantısında Altaş Sanayi ve 
Ticaret Firmasının °/o 3.1, Adnan Demir'in ise % 1.34 tenzilat teklif etmeleri üzerine ihale, 
uygun teklifi veren Altaş Firmasına verilmiş olup ihalede yasaya aykırılık veya usulsüzlük söz 
konusu değildir. 

2. İhaleyi üstlenen temizlik şirketinin, şahıslardan çöp toplama karşılığı para talep ettiği 
hususunda Kartal Belediyesine veya Bakanlığıma bu güne kadar bir şikayet intikal etmemiştir. 

3. Bakanlığımdaki iş yoğunluğu ve müfettiş sayısının azlığı nedeniyle bu konuda somut 
bir delil olmadan soruşturma açılması düşünülmemektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

İsmet. Sezgin 
İçişleri Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İSKİ ile ilgili olarak Bakanlıkça yapılan 
teftişlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı lsn\et Sezgin'irı yazılı cevabı (7/315) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : Cahit Deniz adlı vatandaş tarafından içişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Mü

dürlüğüne 25.7.1992 tarihli İSKİ hakkında bir teftiş talebi vardır. İSKİ'deki yolsuzlukların in
celenmesi ile ilgili olarak şimdiye kadar bakanlığınızda ne gibi teftişler başlatılmıştır? Biten 
teftişlerin sonuçları hakkında bilgi verebilir misiniz? Teftişler sonucu görevden alınan kişiler 
var mıdır? Varsa görevden alma nedenleri nelerdir? 

TC.' 
tçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.10.1992 
Sayı : B050MAH0650002/969 

Konu:: İSKİ. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11.9.1992 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/315-2181/11620 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin "İSKİ ile ilgili olarak Bakanlıkça yapılan teftiş
lere ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

27.7.1992 tarihli ve Cahit Deniz imzası ile Bakanlığıma verilen şikâyet dilekçesinde; İSKİ 
Genel Müdürlüğünce bazı sanayi kuruluşlarından kirlilik önlem payı olarak atık su bedelinin 
kasten alınmadığı, İstanbul'un çeşitli yerlerinde kurulan arıtma tesislerinin birçoğunun faali
yete geçirilmediği, Genel Kurul Kararlarının uygulanmasında ihmal ve görevi kötüye kullanma 
görüldüğü, idarede son altı ay içerisinde milyarlarca liralık yolsuzluk yapıldığı ve bunun kendi 
denetim organlarınca doğrulandığı, sorumlu gösterilerek şekil olarak görevden alınan kişilerin 
değişik görevlerde kullanılarak onore edildikleri ve benzeri konularda da usulsüzlükler yapıl
dığı hakkındaki iddialarının soruşturulup incelenerek açıklığa kavuşması için 3.9.1992 gün ve 
B050MAH0650002/887 sayılı onayımla müfettiş görevlendirilmiştir. İnceleme ve soruşturma 
sonucuna göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakam 
6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Domaniç-Çarşamba Köyündeki Osman Ga-

zi'nin annesine ait olan Hayme A ha Türbesinin yapımına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Fik
ri Sağlar'm yazılı cevabı (7/320) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
. • Ahmet Derin 

Kütahya 
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Osmanlının kuruluş yeri olan Domaniç İlçesine bağlı Çarşamba Köyünde, Osman Gazi
nin annesine ait olan ve Hayme Ana Türbesini yaptırma ve yaşatma derneği vasıtasıyla yaptı
rılmak istenen türbeye bakanlık imkânlarından kaynak aktarmayı düşünüyor musunuz? 

XC. 
Kültür Bakanlığı 14.10.1992 
Sayı : ÖZK/5987 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Sekreterliğinin (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkan
lığı) 11 Eylül 1992 gün ve 7/320-2193/11661 sayılı yazıları 

tlgi yazı ekinde yeralan Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Domaniç Çarşamba 
Köyündeki Osman Gazi'nin annesine ait olan Hayme Ana Türbesinin yapımına ilişkin" soru
sunun yanıtı aşağıya çıkarılmıştır. 

Hayme Ana Türbesinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Bu nedenle, bakan
lığımızın bu tür türbeler üzerinde doğrudan bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, kül
türel Ve tarihî değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklarımıza aktarılmasının sağlanması 
doğrultusunda Hayme Ana Türbesi ve III. Ahmet Çeşmesi gibi kültürel varlıklarımızın, Ba
kanlığımıza devredilmesi istenilmiştir. Bu işlemin sonuçlanması durumunda, onarım ve resto
rasyon çalışmalarına derhal başlanabilecek ve kısa sürede tamamlanacaktır. 

Bununla birlikte, Hayme Ana Türbesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce bugüne kadar 
Bakanlığımıza bir başvuruda bulunulmamıştır. Ancak, Çarşamba Köyü Muhtarı Veli Yaşar'ın 
26.1.1990 tarihinde bakanlığımıza başvurusu üzerine konu Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletil
miş, 14.2.1990 tarihinde alınan yanıtta, türbenin onarımı için ihale yapıldığı ve Sayıştay vizesi 
beklendiği belirtilmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, türbenin onarımı, devri gerçekleştiği takdirde tümüyle Ba
kanlığımızca yaptırılabilecektir. Bunun yamsıra bakanlığımız, tarihî ve kültürel değerlerin ko
runması ve onarımı için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ceylanpmar ve diğer belediyelerde yapılan 
teftişlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/354) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : Şanlıurfa-Ceylanpınar Belediye Başkanının yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak tara
fıma bir mektup intikal etmiştir. Mektupta imza olmamasına rağmen mektuptaki bazı iddiala
rın ciddî olduğunu düşündüğüm için mektubu size intikal ettiriyorum. 
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1. Ceylanpınar Belediyesi daha önce herhangi bir teftişten geçmiş midir? 
2. Bu mektubun sizin Bakanlığınıza daha önce gelmiş olduğunu tahmin ediyorum. Bu 

konuda neler yapılmıştır? 
3. Ceylanpınar Belediye Başkanı ve diğer görevliler hakkında yaptığınız tahkikat sonuç

larını kamuoyuna açıklayacak mısınız? 
4. Bu arada teftişe aldığınız diğer belediyelerle ilgili özet bilgileri verebilir misiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.10.1992 
Sayı : B050MAH0650002/970 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 25.9.1992 gün ve 
Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/354-2327/12269 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin "Ceylanpınar ve diğer belediyelerde yapılan tef
tişlere ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 24 üncü maddesi gereğince belediyeler her üç yılda 
bir teftiş edilmektedir. Ceylanpınar Belediyesi ve diğer bütün belediyeler gibi 3 yılda bir teftiş 
edilmektedir. En son teftiş 21.5.1991-30.5.1991 tarihlerinde yapılmıştır. 

2. 1985 yılında yapılan genel teftiş esnasında Ahmet Kaplan isimli vatandaşın ihbarı üze
rine Ceyhanpınar Belediye Başkanı Mehmet Atilla hakkında, Mülkiye Baş Müfettişi Erol öz-
gürel tarafından 4 konuda inceleme yapılmış ve rapor düzenlenmiştir. 

Ayrıca 12.2.1986 gün ve Mah. İd. Gen. Müd. 521-85-63-45/21902 sayılı Bakan onayı gere
ğince Mülkiye Müfettişi Doğan Hatipoğlu tarafından yapılan inceleme ve soruşturma netice
sinde de; 

a) Ceylanpınar Belediye Başkanı Mehmet Atilla ve 5 belediye görevlisi hakkında 3 Ko
nuda 6.4.1986 tarih ve 69134 sayılı Fezleke, 

b) Ceylanpınar Belediye Başkanı Mehmet Atilla ve 3 belediye görevlisi hakkında 12 ko
nuda 6.6.1986 tarih ve 69/42 sayılı inceleme raporu, 

Düzenlenmiş ve üç inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen rapor ve fezlekeler il
gili mercilere tevdi edilmiştir. 

3. Ceylanpınar Belediye Başkanı ve diğer görevliler hakkında yapılan inceleme ve soruş
turma sonunda düzenlenen fezleke ve raporlar gereği yapılmak üzere ilgili mercilere tevdi edil
miş olup kamu oyuna açıklamayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. 

4. Bakanlığımca denetlendirilen diğer belediyelerle ilgili özet bilgiler aşağıda tadad edil
miştir. 

20 adet 
163 adet 
108 adet 
7 adet 

49 adet 

1989 Yılında 
Teftişi Tamamlanan İl Belediyesi 
Teftişi Tamamlanan İlçe Belediyesi 
Düzenlenen Fezleke 
Düzenlenen Disiplin Raporu 
1609 S. K. Gereğince C. Savcılığına Tevdi 
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Diğer Makamlara Tevdi 
Tazmin Raporu 
İnceleme Raporu 

1990 Yılında: 
Teftişi Tamamlanan İl Belediyesi 
Teftişi Tamamlanan İlçe Belediyesi 
Düzenlenen Fezleke 
Düzenlenen Disiplin Raporu 
3628 S. K. Gereğince C. Savcılığına Tevdi 
Diğer Makamlara Tevdi 
Tazmin Raporu 
İnceleme Raporu 

1991 Yılında : 

Teftişi Tamamlanan İl Belediyesi 
Teftişi Tamamlanan İlçe Belediyesi 
Düzenlenen Fezleke 
Düzenlenen Disiplin Raporu 
3628 S. K. Gereğince C. Savcılığına Tevdi 
Diğer Makamlara Tevdi 
Tazmin Raporu 
İnceleme Raporu 

1992 Yılı (Eylül Sonu İtibariyle) : 

46 adet 
6 adet 

93 adet 

25 adet 
143 adet 
108 adet 
5 adet 

33 adet 
45 adet 

7 adet 
106 adet 

29 adet 
120 adet 
158 adet 
2 adet 

38 adet 
41 adet 

10 adet 
148 adet 

Teftişi Tamamlanan İl Belediyesi 
Teftişi Tamamlanan İlçe Belediyesi 
Düzenlenen Fezleke 
Düzenlenen Disiplin Raporu 
3628 S. K. Gereğince C. Savcılığına Tevdi 
Diğer Makamlara Tevdi 
Tazmin Raporu 
İnceleme Raporu 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

13 adet 
120 adet 
95 adet 
1 adet 
6 adet 
18 adet 
5 adet 

119 adet 

İsmet Sezgin 
İçişleri I lakanı 

DCSDC 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

15 İNCİ BİRLEŞİM 14 . 10 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 

• " 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

' 3 '. 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

— — — — — — H 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR ONGÖRÜŞMELER 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larım bulmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

2. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller 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) 

4. — 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) 

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

6. — 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 Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

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

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



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

13. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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

15. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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

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

Î8. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlanm tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

19. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konulannda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

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

21. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlannı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 
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22. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

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

24. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

25. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ye suiistimal iddialarım araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

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

27. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

29. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

30. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

31.—Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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32. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

33. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

34. _ Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

35. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

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

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

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği 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) 

40. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve i 03 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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42. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

43. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ye 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

44. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

45. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

47. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz* kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

48. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespitetmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

49. — Trabzon Milletvekili Kertialettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısı
nın açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal 
olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/55) 

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

51. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uvarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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52. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin tli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

53. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

54. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

55. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının Ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

$8. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

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

60. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

62. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

63. -r İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

64. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

65. _ Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

66. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 
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1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

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

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

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

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

*6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

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

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

*10. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

*11. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/İOO) " _, 

12. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KÎT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

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

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

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

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

17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 
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18. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

19. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*20. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

23. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

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

*25.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/136) 

*26.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
\alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/137) 

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

*28. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbalcandan sözlü soru önergesi (6/140) 

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

*30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/143) 

*31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

*32. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 
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*33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuklun, İstanbul İli Küçükçckmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

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

*36. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

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

*38. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

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

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

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

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

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 
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47. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

•48. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜG-
SAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

49. _ Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

50. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Müdü
rünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/167) 

*51. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice dep
reminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

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

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şenditler'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamelerin geri alın
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

56. _ İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

58. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve 
Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

59. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

60. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınma
ları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) 

61. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesin
de yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

62. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'ın, Bodrum ve İsparta havaalanlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) . 
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63.'—Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*64. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

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

66. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden Lüb
nan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/185) 

67. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

68. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

*70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

*72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaala
nı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanının ba
zı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

74 .— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine 
gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

75. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, il Çevre Koruma Vakıfları
na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

76. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden 
bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına Uişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/197) 

77. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

, soru önergesi (6/199) 
79. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve 

Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Ormajı Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 
80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 

ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

81. -^ Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

82. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın,; Kayseri iline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

85. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

86. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209) 

87. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

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

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

90. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

93. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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y4. _ Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vak
fı (StSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

96. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmıg'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

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

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

104. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile 
çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/227) 

105. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan 
doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

106. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/229) 

107. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzım-
karabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer 
ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 
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108. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

109. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir 
- Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

111. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/236) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

114. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.İ. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

115. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

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

117. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandık
ları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

118. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Kö
yünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/242) 

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

120. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek

lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
121. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 

fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 
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122. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

124. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak or
dudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/247) 

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

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

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

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

129. —Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldı
ğı İddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
•(6/256) 

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

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

133. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprü-
üstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin neden
lerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

135. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki 
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

136. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi in
diriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/262) 
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137. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) . 

138. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan As
falt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

139. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

140. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından 
birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/266) 

141. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçak
çı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267) 

142. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı 
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

143. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

144. — Erzurum'Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

145. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - tkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

146. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

147. _ Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri 
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

148. —- izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

149. __ Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı-» 
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

150. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

151. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 
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152. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 

153. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

154. _ tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

155. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

156. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

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

159. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

160. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

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

162. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "'Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

163. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım 
ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

164. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

165. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 
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166. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ÎIi Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

167. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

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

171. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

1721 — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

174. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

175. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

20 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

181. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

* 182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) / 

183. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

184. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

185. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

186. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

188. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/315) 

189. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

, 190. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

191. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

192. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline 
dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/319) 

193. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

194. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
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196. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derîn'in, Kütahya İli Simav tlçesi İmam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

197. _ Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında 
bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/324) 

198. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

199. _ İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

200. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

202. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

203. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

204. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da Özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

205. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

206. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tu-
tumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) 

207. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

208. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

209. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 
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210. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

211. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

212. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

213. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiçi'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiçi'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiçi'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiçi'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağhkevi'he ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiçi'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

219. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

221. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

223. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

225.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
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226. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

227. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

22Ö. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

229. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

230. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

231. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

232. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

233. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

234.—, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) ' 

235. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

236. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

237. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) • ' , 

238. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/370) 

239.— istanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

24 
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240. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

241. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

242. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

244. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

245. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

246. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

247. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

249. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

250. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

251. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

252. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

253. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

254. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 
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255. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

256. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

257. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

258. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

250. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

260. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

261. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

262. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/394) 

263. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

264. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

265. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

266. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

267. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

268. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

269. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

270. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

271. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

272. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önercesi (6/404) 

26 
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273. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta Hine yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

274. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

275. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

276. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

277. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

278. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4İ0) 

279. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

280. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

281. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, basında yer alan TEK'le ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

282. — tçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

283. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

284. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

285. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

286. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

287. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

288. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

289. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak Vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

290. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
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291. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

293. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

294. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

295. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

296. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

297. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

298. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

299. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

300.—Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

301. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

302. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İmam - Hatip okullarına ve yük
seköğretim için yurt dışına giden öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/435) 

303. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

304. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kop Dağında bulunan Krom madeni 
hakkında ne düşünüldüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/437) 

305. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

306. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

2 8 İ • • • • 
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307. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

308. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

309. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin DışişlerKBakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59»a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

X 7. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

8. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tari
hi : 30.6.1992) 

9. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
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X 10. — İşletmelerde tşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 11. — Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 12. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul-
. larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2;7.1992) 

X 14. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 15. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

18. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

19. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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20.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Üİkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara'Milletvekili 
Baki Tuğ ile izmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı•': 2?) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

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

30. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında. 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

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

35. •— İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — 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 (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

42. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ye Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
_ _ [34] __: i ; . _ ; . 
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50. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 52. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

53. —- Trabzon Milletvekili Kematettitt Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

54. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

55. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) \ 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı t 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadışının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

68. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

70. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

71. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

36 
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X 72. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

74. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ye 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23,9.1992) 



-7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

83. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

84. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 85. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 86. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 87. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 

89. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

90. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

91. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

94. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 


