
DONEM : 19 CİLT : 20 YASAMA YILI : 2 

lU İİZ^lNj^iEi 
o o 

27 ne! Birleşim 

17 .11 . 1992 Sah 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm 

hakkında bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan üç ayrı dosyaya ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/686) 

2.— Cenajans Firmasıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla ilgili olarak Sağlık es
ki Bakanı ve Ankara Milletvekili Halil Şıvgın hakkında işlem yapılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/687) 

3. — Turizm Bakanlığı 1991 yılı yurtdışı tanıtım kampanyalarının çeşitli fir
malara yaptırılması işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla ilgili olarak Turizm es
ki Bakanı İlhan Aküzüm hakkında işlem yapılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/688) 
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4. — Turizm Bakanlığındaki atama işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu id
diasıyla ilgili olarak Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm hakkında işlem yapıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/689) 426 

5. — Sayıştayda boş bulunan üyeliklere, yapılacak seçime dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (3/614) (S. Sayısı : 
199) geri verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (4/97) 430:431 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELER/ 426 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının, Madencilik Fonu 
Kredi Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi 
kullandırarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/12) "•• .. 426:428 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 466 

1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsızlara düşen 1 üye
lik için yapılacak başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 466 

V. — ÖNERİLER 428 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 428 

1. —Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kuru
lu önerisi 428:429 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 420 

1. — Genel Kurulun 18.11.1992 Çarşamba ve 19.11.1992 Perşembe günkü 
birleşimlerinin saat 21.00'e kadar sürdürülmesine ilişkin DYP ve SHP Grupları 
müşterek önerileri 429:430 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 431 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 431 

1.—Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 
1992 günü yapılan kısmî yerel seçimlerde Devlet imkânlarından yararlanarak te
mel kanunlara aykırı bir şekilde seçmen iradesi üzerinde baskı uyguladıkları id
diasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma 
Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/12) 431:465 

VII. — SEÇİMLER ' 465,466 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 465,466 
1. — (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 465 
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2. — (9/11) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 466:468 

B) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 466 

• 1. — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 466 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 469 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 469 

1. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Ermenistan'a yapılan gıda yardımına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/383) 469:472 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın 20 Ekim 1991 tarihi itibariyle Ba
kanlığa bağlı Orman ve Ağaçlandırma Genel Müdürlükleri tarafından gerçek
leştirilen ihalelere ilişkin sorusu Ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı 
(7/407) 472:475 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Merkez tnköy'den 
Çukurca'da vatanî görevini yaparken ölen bir ere ilişkin sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/424) 476 

4. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Kuzey Irak'a insanî yardım gö
türen Fransız uçağında askerî malzeme taşındığı iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve içişleri Bakanı îsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/365) 477 

5. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Fransa'nın Kuzey Irak Böl
gesine Türkiye üzerinden askerî malzeme gönderdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/366) 478:479 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.OO'te açılarak iki oturum yaptı. 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Türkiye - AT Ortaklık Konseyinin son toplantısı ve Batı 

Avrupa Birliğiyle ilişkiler konusunda gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP Ankara Mil
letvekili M. Vehbi Dinçerler, DYP Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu, SHP izmir Mil
letvekili Atilla Mutman, CHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer, RP Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener de aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı, 
Aydın Milletvekili Tunç Bilget'in, 25 inci Birleşimde, "Avrupa Parlamentosunun, Türkiye Cum
huriyetine karşı hasmene bir tavır içinde olduğu; hiçbir kanıt göstermeden, haksız ve iğrenç 
saldırılarda bulunduğu; Hükümeti, güvenlik güçlerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini cinayet işle
mekle suçladığı" konusunda yaptığı gündem dışı konuşmasına cevap verdi. 

Aydın Milletvekilii Tunç Bilget, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, ileri sürmüş olduğu gö
rüşlerden farklı görüşleri kendisine affetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın gündemin 309 uncu sırasında bulunan (6/474), 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, gündemin 5 inci sırasında bulunan (6/85), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri 

verildiği açıklandı. 
Sayıştayda boş bulunan üyeliklere, 832 sayılı Sayıştay Kanununun İ.11.1990 tarihli ve 3677 

sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca seçilen 3 aday 
için yapılan seçimde karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

17 Kasım 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.52'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğtu 
Başkanvekili 

Mehmet Cemal öztaylan Ali Günaydın 
Balıkesir Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Cengiz Üretmen 

Manisa 
Kâtip Üye 

o 
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' I I . — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 11 . 1992 Pazartesi 

Tasarılar 

1. — özellikle Su Kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar 
hakkında sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/466) (Tarım 
ve Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1992) 

2 .— Açık Semalar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Ta
sarısı (1/467) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1992) 

3. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/468) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1992) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticarî işbirli
ği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/469) (Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 11.11.1992) 

5. — Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Murakabesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/470) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 11.11.1992) 

Tezkere 

1. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/676) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1992) 

Rapor 

1. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı : 
201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin miting nede
niyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.11.1992) 

2. — Aydın Milletvekili. Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

3. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/533) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

4. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hakkındaki 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.11.1992) 
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Yazılı Soru önergeleri 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu konutlarında oturan personelden 
alınması düşünülen yakıt parasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/483) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hazinece desteklenen bazı ürünlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, TCDD ve Şehir Hatları İşletmesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

4. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 7.11.1992'de Cizre'de meydana gelen ve bazı va
tandaşların ölümü ile sonuçlanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/486) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

5. — Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, 9 Ekim 1992'de İstanbul Acıbadem'de gözal
tına alınan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.11.1992) 

6. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanın Şereflikoçhisar'ı il yapma vaadi
ni ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin, İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/488) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.11.1992) 

7. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemşek'in, Çorum İlindeki hava kirliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1992) 

8. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, kamu kuruluşlarına personel alımlarının 
merkezî sınav sistemiyle yapılacağı şeklinde bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun ba
zı firmalara ekstra prim ödenmesini öngören kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/491) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

10. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, akaryakıt sektöründe sahtecilik ve kaçak
çılığın arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/492) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.11.1992) 

11. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, demir çelik ihracatını teşvik ariıacıyla ve
rilen sübvansiyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/493) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.11.1992) 

12. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hükümete geldikten buyana yapılan icra
atlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/494) (Başkan
lığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

13. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kumarhanelere ilişkin Turizm Baka
nından yazılı soru önergesi (7/495) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

14. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in kumarhanelere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

15. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, küçük esnafın üzerinde aşırı vergi yü
kü olduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/497) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 
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16. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ayakkabıcılık iş kolundaki sağlıksız 
çalışma koşullarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/498) (Başkan
lığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

17. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında yer alan eko
nomik durum hakkındaki iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/499) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

18.— Kütaihya Milletvekili Ahmet Derin'in.Kütahya İlinin sondaj makinası ihtiyacına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.1992) 

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İline gümrük müdürlüğünün ne za
man kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/501) (Başkan
lığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

20. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gemlik Amonyak Tesisine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

21. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Tavşanlı'da bir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/503) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.11.1992) 

22. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 20 
adet ilkokul ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/504) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 12.11.1992) 

17.11.1992 Sah 

Meclis Soruşturması önergesi 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının, Madencilik Fonu Kredi Yönet
meliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Anayasanın 100 ün
cü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.11.1992) v 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, mev

cudiyetlerini, oturdukları yerden el işaretiyle ve yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'ya kadar yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Tlırizm eski Bakam İlhan Aküzüm hakkında ba

kanlık müfettişleri tarafından hazırlanan Uç ayrı dosyaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/686) 
BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula bir sunuşu vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna . 

Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm'ün, bakanlıkları sı
rasında, bakanlıklarının görevleriyle ilgili işlerden dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği iddia 
edilen bazı fiilleri hakkında bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan üç ayrı dosya, Başba
kanlığın 7.10.1992 tarihli 06-07987, 06-07988, 06-07989 sayılı yazılarına ekli olarak Anayasa
nın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis soruşturması önergeleri 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dos
yalarla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulun
madığından, Genel Kurulun 3.12.1985 tarihli 36 ncı, 20.3.1992 tarihli 56 ncı, 16.6.1992 tarihli 
83 üncü, 17.9.1992 tarihli 4 üncü ve 1.10.1992 tarihli 10 uncu birleşimlerinde yapılan uygula
malar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dosyaların milletvekilleri
nin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkereleri okutulup ayrı ayrı Genel Kurulun bilgisine sunul
duktan sonra, Başkanlığımızda bulunan dosyalar sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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2. — Cenajans Firmasıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla ilgili olarak Sağlık eski Bakanı ve 
Ankara Milletvekili Halil Şıvgın hakkında işlem yapılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/687) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca Cenajans Grey Reklamcılık A.Ş.'ne : 
a) Gereksiz yere, beheri 19 750 000 liradan 200 adet reklam tabelasının yaptırılması ama

cıyla toplam 3 950 000 000 lira tutarlı sözleşme yapıldığı ve anılan firmaya avans olarak 
1 950 000 000 liranın ödendiği, 

b) Aynı firmayla 1 428 000 000 lira tutarında 500 000 adet ayaklı pankart ve 2 060 000 
000 lira tutarında 2x1.40 metrekare ebadında 200 adet plexiplas pano yaptırılması için anlaş
maya varıldığı, 

c) 4 adet 076 filmi ve 5 adet gezici sağlık ekipleri filmi işinin de, keza Cenajans Grey 
Firmasına ihale edildiği, T.C. Sağlık Bakanlığı Başmüfettişliğinin 28.3.1992 tarih, 11-11-12 sa
yılı raporunun incelenmesi sırasında anlaşılmıştır. 

Bedel tutarları 3418 sayılı Kanunun 3558 sayılı Kanun ile değişik 39/b maddesi ile ayrılan 
paydan karşılanan söz konusu mal ve hizmet satın almalarına ilişkin ihalelere fesat karıştırıldı
ğı kanaatiyle düzenlenen mezkûr raporun "Sonuç" bölümünün 2 nci maddesinde; ayrıca : 

"Sağlık (eski) Bakanı ve Ankara Milletvekili Sayın Halil Şıvgın'ın Cenajans Firması ile 
işbirliği yaptığı ve Bakanlık ilgili personelini anılan suça azmettirdiği" mütalaa olunmaktadır. 

-Bu nedenle; Sağlık (eski) Bakanı ve Ankara Milletvekili Sayın Halil Şıvgın hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 100 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve 
ifası için tensiplerini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — TUrizm Bakanlığı 1991 yılı yurtdışı tanıtım kampanyalarının çeşitli firmalara yaptı
rılması işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla ilgili olarak TUrizm eski Bakam İlhan Aküzilm hak
kında işlem yapılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/688) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm Bakanlığı 1991 yılı yurtdışı tanıtım kampanyalarının çeşitli firmalara yaptırılması 
işlemlerindeki usulsüzlüklerin ve bunlara neden olan sorumluların tespitine dair Turizm Ba
kanlığı müfettişlerince düzenlenen 4.5.1992 tarih, 3-3 sayılı fezlekenin "Sonuç" bölümünde : 

"Turizm (eski) Bakanı likan Aküzüm'ün, imzaladığı onaylar ile mevzuat hükümlerine uyul
madan firmaların seçimini ve devlet menfaatlarına aykırı hükümler taşıyan sözleşmelerin ya
pılmasını sağladığı, devletin gerçekleştirdiği faaliyetten azamî faydanın alınmasını engellediği 
ve 2 394 095 015 lira Hazine zararına neden olduğu" belirtilmektedir. 

Mezkûr konuya ilişkin fezleke, onay ve diğer yazışmalar ilişiktedir. 
Bu nedenlerle; Turizm (eski) Bakanı İlhan Aküzüm'e isnat olunan fiille ilgili olarak Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 üncü maddesine göre gereğinin takdir ve ifası için tensip 
ve delaletlerini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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4. — Tîmzm Bakanlığındaki atama işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla ilgili 
olarak Tlırizm eski Bakanı İlhan Aküzüm hakkında işlem yapılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/689) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

11.4.1990 tarihinde yürürlüğe giren 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici 
15 inci maddesi hükmüne ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak, bu kanun 
hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra, bir kısım personelin Turizm Bakanlı
ğında önce sözleşmeli statüde istihdam edilip, daha sonra memur kadrolarına atanmalarıyla 
ilgili olarak; sorumlular hakkında Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli soruş
turma yapılmış ve 20.5.J992 tarih, 3-3 sayılı fezleke tanzim olunmuştur. 

Söz konusu fezlekenin "sonuç" bölümünde; 

"Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm'ün, atama işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu ken
disine iletildiği halde, bizzat arkadaş, tanıdık ve yakınlarının, 418 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak atanmalarını gerçekleştirdiği" 
kanaatine varılmaktadır, 

Bu nedenle; mezkûr dosya, Turizm eski Bakanı tlhan Aküzüm hakkında-T.C. Anayasası
nın lOOJincü maddesine göre gereğinin takdir ve ifası amacıyla ilişikte tevdi edilmiş olup, ten
sip ve delaletlerini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Timceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının, Madencilik Fonu Kredi Yönet
meliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/12) • •> 

BAŞKAN —Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp sayın üyefere dağı
tılmıştır. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

* Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 21.9.1992 günlü ve 
teftiş 06-07931 sayılı yazı üzerine Başkanlık makamınızca 1.10.1992 günü Genel Kurulda yapı
lan sunuşta, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen 30.4.1992 günlü 
ve 22 sayılı Teftiş Raporunun değerlendirilmesi istenmiştir. 

Başbakanlık yazısına bağlı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Başmüfettişi M. Turul Turhal 
tarafından düzenlenen 30.4.1992 günlü ve 22 sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 
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Bu raporda : 
Madencilik Fonu Yönetim Kurulu tarafından, Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliğinde be

lirtilen usul ve esaslara aykırı olarak kredi riskini karşılamayacak düzeyde teminat alınarak, 
bir termin planına bağlanmaksızın bir defada Yurttaşlar Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne 
7 927 milyar lira kredi kullanıldığı, 

Alınan bu kredilerin yalnız 627 400 milyon liralık çok cüzî bir bölümünün makine parkı
nın tesfiyesi, istimlak bedellerinin ödenmesi ve birkaç baraka binasının yapılmasında kullanıl
dığı ve gerisinin tahsis amacı dışında kullanıldığı, projenin gerçekleşmesi için hiçbir çabanın 
harcanmadığı ve üretimin denenmediği, 

Alınan kredi 7 927 milyar lira iken, zamanında geri ödenmemesi neticesinde 14.10.1991 
tarihinde kanunî takibe geçilmesi kararının alınması sırasında bu miktarın 20 852 milyar ola
rak belirlendiği, krediyi alan Yurttaşlar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne açılan kredi kar
şılığında kredi yönetmeliğinin öngördüğü yeteri teminat almayarak ve Maden Kredi Komitesi 
tarafından yapılan 2 nci izlemeden sonra projenin uygulanmasından vazgeçildiğinin resmen 
bildirilmesine rağmen zamanında yasal takibe geçmeyerek Madencilik Fonunun kaynak kaybı
na neden olunduğu belirtilmiştir. 

Bütün bu işlemler nedeniyle Madencilik Fonunun Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ba
ba ile üyeleri özer ölçer, Güven Mumcu, Yüksel önen, Azmi Ayhan ve Atıl Kanday hakkında 
Türk Ceza Kanununun 510 uncu maddesine göre ceza davası açılması istenmiştir. 

Diğer taraftan; sözü geçen kredinin usulsüz kullanılıp kullanılmadığı yolunda açılmak is
tenen soruşturmayı reddederek sözü geçen kredinin kullandırılmasının tamamen kendi bilgisi 
dahilinde olduğunu defalarca beyan eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahret
tin Kurt'un da bu olaydaki katkısı ve sorumluluğu açıkça görülmektedir. 

Bu nedenlerle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt hakkında da 
Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere Yüce Mecliste 
Anayasanın 100 üncü maddesi ve içtüzük hükümleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Timurçin Savaş 
Tunceli Adana 

Bahattin Alagöz Ender Karagül 
Gaziantep Uşak 

Mehmet Dönen Nihat Matkap 
Hatay- Hatay 

Mustafa Yılmaz Halil Çulhaoğlu 
Malatya tzmir 

Cemalettin Gürbüz Hilmi Yükselen 
Amasya Kırşehir 

Mehmet Kerimoğlu Celal Kürkoğlu 
Ankara Adıyaman 

Salman Kaya Azimet Köylüoğlu 
Ankara Sivas 

Ali İbrahim Tutu Şahin Ulusoy 
Erzincan Tokat 
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Atilla Mutman 
İzmir 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Güler İleri 
Tokat 

Mustafa Kaçmaz 
Van 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Ali Şevki Erek 
Tokat 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Tevfik Diker 
Manisa 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Halil Demir 
Aksaray 

M. Sabri Güner 
Kars 

Beytullâh Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Tevfik Türesin 
Bolu 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Nami Çağan 
İstanbul 

Adnan Ekmen 
Batman 

trfettin Akar 
Muğla 

Mehmet Selim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Ahmet Şeref Erdem 
Burdur 

Rahmi özer 
Çanakkale 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 
İsmail Köse 

Erzurum 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Şükrü Erdem 

Bursa 
Mustafa Dursun Yangın 

Ankara 
Latif Sakıcı 

Muğla 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, görüşme günü, 

Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurulun oylarına sunulacaktır. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
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Bu hususta açıklama yapmak istiyorum : Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 113 üncü sırasındaki tasarı, baskı hatası olarak mü-
kerreren yer almıştır; Danışma Kurulu önerisinde bu hata düzeltilerek sunulmaktadır. 

Danışma Kurulu önerisini okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 

No : 54 ' Tarihi : 16.11.1992 

Danışma Kurulunun 16.11.1992 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Ali Oğuz 
• SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 

Uluç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

öneri : 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 

104 üncü sırasında yer alan 113 ve 113*e 1 inci ek sıra sayılı kanunun bu kısmın 9 uncu sırasına, 
116 ncı sırasında yer alan 200 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 90 inci sırasında 
yer alan 171 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 71 sıra sayılı 
kanun tasarısının 19 uncu sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının 
20 nci sırasına, 113 üncü sırasında yer alan 195 sıra sayılı kanun tasarısının 21 inci sırasına, 
11 inci sırasında yer alan 105 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci sırasına, 23 üncü sırasında 
yer alan 17 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü sırasına, 20 nci sırasında yer alan 77 sıra sayılı 
kanun teklifinin 24 üncü sırasına alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin numaralarının 
buna göre teselsül ettirilmesi önerilmiştir. 

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

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Genel Kurulun 18.11.1992 Çarşamba ve 19.11.1992 Perşembe günkü birleşimlerinin 

saat 21.00'e kadar sürdürülmesine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerileri 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruplarının, İçtüzüğün 
19 uncu maddesine göre verilmiş müşterek bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 16.11.1992 Pazartesi günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara

sında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
\ DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
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ö n e r i : Genel Kurulun 18.11.1992 Çarşamba ve 19.11.1992 Perşembe günkü birleşimleri
nin saat 21.00'e kadar sürdürülmesi önerilmiştir. 

ÜLKÜ G Ü N E Y (Bayburt) — Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güney. 

ÜLKÜ G Ü N E Y (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; dün toplanan Da
nışma Kurulunda; çalışma süremizin iki saat uzatılması hususunda DYP Grup Başka nvekille-
rinin getirmiş olduğu bir teklifi görüştük. 

Bu teklif, önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri Meclisin saat 14.00'te toplantıya çağ
rılıp 20.00'ye kadar devamı şeklindeydi. Şimdi ise, 15.00 - 21.00 saatleri arasında çalışılması 
öneriliyor. 

Bizim bu öneriye karşı çıkışımızın nedeni şudur : Hepinizin malumu olduğu üzere, Danış
m a Kurulu, Meclis iç tüzüğüne göre kurulmuş bir kuruldur. Bugüne kadar, Meclisimizde süre 
uzatımı için bu yola çok sık başvurduğumuz halde, hiçbir zaman bunu tatbik edememek gibi 
bir durum ortaya çıkmıştır. Benim hatırladığım kadarıyla, en aşağı 10'a yakın Danışma Kuru
lu kararıyla Meclisin çalışmasına bir süre uzatımı getirdik; ama, bunu hiçbir zaman uygula
yamadık. < • 

Bunu kabul etmekle, bu kurulda, sadece teorik olarak çalışma süresinin uzatılmasına dair 
karar almış olacağız. Çünkü, zaten normal çalışma süresi, karar yetersayısı veya toplantı yeter
sayısı bulunmaması nedeniyle sık sık kesintiye uğramaktadır. Yani, biz burada, sadece şeklen, 
teorik olarak böyle bir karar alalım da, olursa olur, olmazsa olmaz şeklindeki düşünce yanlış
tır arkadaşlar ve buna uyulması da mümkün değildir; bunun mümkün olup olmadığını da he
piniz biliyorsunuz; ben bunu orada da ifade ettim. 

Üstelik, hepinizin bildiği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe müzakereleri başladı; 
arkadaşlarımızın zaten bu uzatma süreleri içerisinde buraya gelmeleri mümkün değildir. Uy
gulanamayacak ve işlemeyecek bir konuyu zorlayarak buraya getirip -belki de şimdi oylaya
caksınız, belki de evet diyeceksiniz; ama, bu işlemeyecek- oylamanın anlamsızlığını takdirleri
nize bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 

Aleyhte başka söz isteyen?.. Yok. 

Lehte söz isteyen?.. Yok. 

öner iyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... öne r i kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN G E N E L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — Sayıştayda boş bulunan üyeliklere yapılacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (3/614) (S. Sayısı: 199) geri verilmesine ilişkin 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (4/97) 

BAŞKAN — Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında, Sayıştayda boş 
bulunan üyeliklere 382 sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 tarihli ve 3677 sayılı Kanunla deği
şik 6 ncı maddesi hükmü gereğince yapılacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonunun 199 sıra sayılı raporu yer almaktadır. 
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Ancak bu konuda Komisyonun, Başanlığımıza bir müracaatı vaki olmuştur; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17.11.1992 tarihli Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünün 2 nci sı
rasında yer alan" Sayıştayda boş bulunanı üyeliklere 832 sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 
tarihli ve 3677 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi hükmü gereğince yapılacak seçime dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi" ve Komisyonumuz raporunun, İçtüzüğün 89 uncu maddesi uya
rınca, Komisyonumuza geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
llyas Aktaş 

Samsun 
*• • .' Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — içtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri verilmiştir. 
Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 1992 günü yapı
lan kısmî yerel seçimlerde devlet imkânlarından yararlanarak temel kanunlara aykırı bir şekil
de seçmen iradesi üzerinde baskı uyguladıkları iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, /çişle
ri Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/12) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 10.11.1992 tarihli 24 üncü Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 1992 günü yapılan kıs
mî yerel seçimlerde devlet imkânlarından yararlanarak temel kanunlara aykırı bir şekilde seç
men iradesi üzerinde baskı uyguladıkları iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Ba
kanı İsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu hakkın
da Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 Kasım 1992 Pazar günü yapılan kısmî yerel seçimlerde Bakanlar Kurulunun bazı üyeleri 
yasalara uygun olmayan propaganda usullerine başvurmuşlardır. 

Seçmen iradesini ifsat etmek amacı taşıyan bu girişimler yer yer seçimlere gölge düşürecek 
boyutlara ulaşmıştır. 

1991 seçimlerindeki vaatlerinin boş olduğu kamuoyunca açıkça görülen iktidar mensupla
rı, kısmî yerel seçimlerde tehdit ve şantaj yollarına başvurmuşlardır. 

İktidarın vaatleri hile ile seçim kazanma aracı olarak kullandığı ve bu sebeple meşru te
melini yitirdiği yolundaki görüşler böylelikle bir kere daha ağırlık kazanmıştır 
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Başbakan ve bazı bakanların hukuka, Anayasaya, siyasî ve idarî düzenle ilgili temel yasa
lara aykırı olarak başvurdukları baskı yöntemleri seçmen vatandaşlarımızdan yer yer gereken 
cevabı almıştır. Ancak, konunun TBMM tarafından da değerlendirilmesi, demokratik siste
min sağlıklı işletilmesi yönünden zorunludur. 

Devletin başta yatırımcı bakanlıklar teşkilatı, KİT'ler ve TRT olmak üzere bütün imkân
ları koalisyon partilerinin hizmetine sunulmuştur. 

Kamu görevlileri yasa dışı yollarla parti propaganda faaliyetlerinde istihdam edilmişler
dir. Devlet ve kamu kuruluşlarının araçları ve imkânları seçim bölgelerinde, konvoylarda ve 
sahte temel atma törenlerinde kullanılmıştır. Devlet, halkı aldatmanın bir aracı düzeyine geti
rildiği gibi, milyarlarca liralık zarara da uğratılmıştır. 

Başta valiler olmak üzere, kamu görevlilerine, hatta yargı organı mensuplarına baskı uy
gulanmıştır. 

Seçim bölgelerindeki kitleleri yıldırmak için, seçmen iradesine ipotek konulmuş, kamu hiz
metleri oy karşılığı pazarlık metaı yapılmıştır. 

Bakanlar birlikte yaptıkları, basın toplantılarıyla, hem devletin yayın organlarını yasalara 
aykırı olarak işgal etmişler hem de resmî sıfatlarını halkı tehdit etmek için kullanmışlardır. 

Bazı bakanlar, yalan beyanlarla seçmen iradesini saptırma girişiminde bulunmuşlardır. 

Nihayet; İktidar, TBMM'nih de seçim şantajına alet edilmesi girişimleriyle seçimlere hile 
karıştırma cüretinin doruğunu ortaya koymuştur. 

Bu sebeple konunun bir gensoru denetimiyle TBMM'de ele alınması, gerekirse Meclis so-
.ruşturması yoluyla yasa dışı eylemlerin failleri hakkında yasal işlemlere başvurulması zorunludur. 

Demokrasimizin günümüzdeki standardına yakışmayan bu davranışların siyasî hayatımı
za sürdüğü lekeler temizlenmelidir. Sömürge yönetimlerinin metodlarıyla halkı aldatmaya, yıl
dırmaya ve tehdit etmeye yeltenenlere eylemlerinin ne ölçüde utanç verici olduğu gösterilmelidir. 

Bu ve Yüce Meclise sözlü olarak sunacağımız gerekçelerle, Başbakan Süleyman Demirel, 
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kilerci-
oğlu hakkında, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açılması
nı saygılarımızla arz ederiz. 

Hasan Korkmaz'can 
Denizli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, sırasıyla, önerge sa
hiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile Başbakan ve ilgili bakanlar ko
nuşabileceklerdir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili bakan ve gruplar için 20'şer dakika
dır. Sürelere riayet edilmesini-hassaten rica edeceğim. 

önerge sahibi Sayın Korkmazdan, aynı zamanda Anavatan Partisi Grubu adına da konu
şacak zannediyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; gensoru önergemizi açıklamak üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan ön
ce, önerge sahibi arkadaşlarım ve Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum, 

Değerli milletvekilleri, 1 Kasım seçimleri, gerek İktidarın bu seçimlerde başvurduğu uy
gulamalar, gerekse sonuçları yönünden, siyasî tarihimizde özel bir yer alacaktır. 

1 Kasım seçimleri, hiç bir tertibin, başarısızlıkları örtmeye yetmeyeceğini göstermiştir. 
Seçim sonuçları, iktidar partileri yönünden gerçek bir hezimettir; seçmen iradesini ifsat 

etme girişimleri başarıya ulaşamamıştır. İktidarın inandırıcılığının kalmadığı, seçim sonuçla
rıyla, bir kere daha tescil olunmuştur. Seçim kazanmak için, bölge, belde ve mahallelerde yapı
lan özel amaçlı idarî düzenlemeler de, halkımızın İktidara ders vermesini önleyememiştir. So
nuç olarak, 1 Kasım seçimlerinde İktidar, halktan gerçek bir demokrasi dersi almıştır. Başba
kanın şahsında, bu İktidara, halkın yüzde 84'ü "hayır" demiştir. Sayın Başbakan gibi, İstan
bul'u ayrı tutarsak, halkın yüzde 86'sı, kendisine kırmızı kart göstermiştir. İktidar, icraatının 
birinci yılı başında, moral bulmak amacıyla, itinayla sahneye koyduğu yerel kısmî seçimlerde, 
kendi oyunuyla kündeye gelmiştir. 

Türkiye'de, 1 Kasım 1992'ye kadar hiçbir Başbakan, girdiği yerel ara seçimlerde yüzde 16'lık 
Başbakan durumuna düşmemiştir. Sayın Demirel, kendi tabiriyle, şimdi yüzde 16'lık Başba
kandır; hatta, kendi hesap adamlığı mantığıyla İstanbul'u ayrıcalıkla yer tanırsak, yüzde 14'lük 
Başbakandır. Demek ki bizim kırmızı kartlar adresini bulmuştur. 

Sayın Başbakanın, Anavatanlı seçmenin buluşu olan kırmızı kartların akıbetinden kaygı 
duymasına gerek kalmamıştır. Şimdi asıl kaygılanılacak konu, başarısız İktidara oksijen çadırı 
olarak düşünülen seçimlerde umduklarını bulamayanların durumudur. Uğrunda, anayasal il
ke, demokratik gelenek ve yasaları hiçe saydıkları, umut olarak tutundukları dallar kırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, gensoru önergemiz, geride kalmış bir seçimle ilgili görünmektedir. 
Gensoru açılıp açılmamasının, pratik olarak, seçim sonuçları üzerinde bir etkisi olmayacaktır; 
Ancak, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınması, müstahak olduğumuz ve kat
lanabileceğimiz demokratik standartlar açısından önemlidir. 

İktidar tarafından, 1 Kasım 1992 tarihi için, bir seçim tertibi yapılmıştır. Bu tertiple, İkti
dar ortaklarının başarılı olacağı seçim bölgeleri oluşturulmuştur. Başarılı sonuç elde edebil
mek için yasa dışı uygulamalara başvurulmuştur. Böylece, vaatleri kandırmacaya dönüşen, pa
ketleri boş çıkan ve sadece başarısızlığı değil, seçim öncesinde halkı aldattığı da ortaya çıkan 
İktidara yeni bir kredi sağlanacağı düşünülmüştür. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymamıştır. 
Halkımızın, engin sağduyusuyla bu tertipleri bozmuştur. Halkın, demokratik tokatının sesi, 
Sayın Demirel'in tabiriyle, Çin'den, Maçin'den duyulmuştur. 

İktidar ortakları, kendi belirledikleri sahada, kendi koydukları kurallarla seçim koşusuna 
girmişlerdir. Patlıcan, karpuz ve domates üreticilerinin sırtından sağlanan enflasyon iyimserli
ğinin rüzgârını da arkalarına almışlardır. Ancak, bu şike kokan şartlara rağmen, seçim konu
sunda, küçük ortak üçüncü, büyük ortak dördüncü olabilmiştir. 

Dünyada bu şartlarla yapılmış bir seçimde dördüncülüğe düşmüş bir başbakan yoktur. 
Bu şartlarla bir seçim yapma tertibine girenler de, dördüncülüğe düşmüş partilerin başkanları 
da, hükümet koltuğuna, hiçbir şey olmamış gibi yapışamazlar. 
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Değerli milletvekilleri, 1 Kasım 1992'deki seçimin, özel olarak tertiplenmiş bir seçim ol
duğu açıktır, Seçimlerin yapıldığı kırsal beldelerde iktidar faktörünün belirleyiciliği deneyim
lerle bilinmektedir. İktidar partileri, kırsal beldeleri çantada keklik görmüşlerdir. Bunlara, seçmen 
sayısı yüksek, kamuoyunda ses getirecek İstanbul ve İzmir'deki seçimler ilave edilmiştir. Böy
lece, 500 bin civarında seçmenin yer aldığı 7 Haziran seçimlerinin iki misli seçmenin bulundu
ğu geniş bir seçim çevresi oluşturulmuştur. Koalisyon ortaklan, tutundukları dallar ellerinde 
kalmasaydı, seçimle, İktidarın güven tazelediği kampanyasını başlatmayı umuyorlardı. İstan
bul ve İzmir'de seçime sahne olan yeni ilçeler, sadece yönetim zorunluluklarıyla kurulmamış
tır. İktidar, bu ilçeleri vaatlerini yerine getirmiş olmak arzusuyla da kurmamıştır. Eğer İktida
rın, sözünde durmak, vaadini tutmak gibi bir kaygısı olsaydı, seçim öncesi plaka numaralarını 
hazırlatmış olan Tarsus, Nazilli, Lüleburgaz, İskenderun ve daha niceleri gibi merkezlerle ilgili 
vaatler tutulurdu. ; 

1 Kasım seçimleriyle ilgili yasal ve idarî düzenlemeler, İktidarın, olaya, tamamen moral 
tazeleme açısından, ilkel bir partizanlık anlayışıyla yaklaştığını göstermektedir. Ortaklar; vali, 
genel müdür ve arpalık üyeliklerindeki kontenjan usulünü, belde paylaşımında da uygulamış
lardır. Böylece, seçim zaferini kâğıt üstünde garantiye almışlardır. 

Değerli milletvekilleri, başta Sayın Başbakan olmak üzere, İktidarın önde gelenleri, şart
larını kendi elleriyle hazırladıkları garanti zaferi tehlikeye atmamak için, haftalar öncesinden 
kolları sıvamışlardır; anket üstüne anket düzenleterek, seçim çevrelerindeki vatandaşların nab
zını tutmuşlardır. Sayın Demirel, bu sayede, anket programcılığı gibi yeni bir meslek sahibi 
olmuştur! Her hafta vatandaşın tahminine başvurulmuştur; cevaplara göre, Doğru Yol Partisi
nin oy oranı yüzde 34'tür. Yavuz Donat'ın yazdığına göre, seçim öncesi günlerde Demirel'i kay
gılandıran tek konu, ortağı SHP'nin durumudur. SHP anketlere göre 4 üncü sırada görülmek
tedir. Halbuki, seçimlerde küçük ortak daha başarılı çıkmış, 3 üncü sırayı kurtararak, Demi-
rel'in anketlerinde yüzde 34 ile başta görülen Doğru Yol Partisini yedeğine almıştır, 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tasası size mi düştü! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Herhalde, seçmen vatandaş, Sayın Demirel'i, anket 

programcılığı mesleğinde başarılı bulmamıştır. 

, Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 1 Kasım 1992 kısmî yerel seçimleri, tesadüfen boşal
mış veya tesadüfen yeni statüye kavuşmuş beldelerde yapılmamıştır. İktidar partileri, çok ön
ceden, en ince ayrıntılarına kadar, bir milyonun üzerinde seçmenin rol alacağı bir seçim şovu 
hazırlamışlardır. Böylece, boş geçirilmiş bir yılın bilançosunu fiktif kârlarla denklemek, yeni 
yasama yılına, "arkamızda halk desteği var" görüntüsüyle girmek istemişlerdir. 

Konuşmamın bu bölümünde sizlere sunmaya çalıştığım değerlendirmeler, bir dereceye ka
dar, İktidarın siyasî takdirleri içerisinde görülebilecek olaylara dayanmaktadır. Bunlara, geç
miş iktidarlar döneminde de başvurulduğu iddia edilebilecektir; ancak, yanlış siyasî hesaplar
la yola çıkan iktidarlar, demokratik kalitesi daha düşük yeni yanlışlıklara tutsak olurlar. 1 Ka
sım seçimlerinde, Koalisyon İktidarı, aynı tutsaklığı yaşamış, demokratik faziletten uzak yön
temlere başvurmuştur. Başlangıçta büyük umutlarla sahneye konulan seçim şovunu, tabandan 
kötü sinyaller gelmeye başlayınca, İktidar, yasa dışı bir kampanyaya dönüştürmüştür. Bu kam
panyanın metotları, önergemizde tek tek yazılmış bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İktidarın baskıcı seçim kampanyasının en belirgin ör
neği, TRT yayınlarında görülmüştür. Hükümet programındaki şeffaflık, açık toplum ve konu-, 
şan Türkiye vaatlerinin ne derece hayata geçirildiğini, en güzel şekilde TRT yayınları ortaya 
koymaktadır. 

Bugün, dürüst seçim yaptıklarını iddia ediyorlar. 
Dürüstlüğü iddiacılarından menkul, nevi şahsına münhasır bir dürüstlük bu. TRT yayın

larındaki Anayasa ve Kanun dışı ölçüler, bu dürüstlüğün doğru orantılı bir kanıtıdır. 
TRT, seçim öncesinde İktidara ayırdığı propaganda sürelerini, her türlü izanın üzerine çı

karmıştır; buna karşılık, muhalefeti, Plan ve Bütçe Komisyonu veya KİT Komisyonu resmî ge
çidi türünden gülünç senaryolara hapsetmiştir. 

Şimdi, Hükümetten sormak istiyorum : Ta 1950 seçimlerinden bu yana herhangi bir se
çim döneminde böyle bir uygulama yapılmış mıdır? Seçimlerin başlangıç tarihinden itibaren, 
iktidar ve muhalefet partilerine ayrılan sürelerin oranları nedir? Sizin şeffaflık, açıklık ve dü
rüstlük ölçünüz gerçekten bu mudur? Yoksa, ortada bir uygulama yanlışı olduğunu söyleyip, 
milletten Özür mü dileyeceksiniz? 

Seçim öncesinde, özel TV ve BRT'Ierin ekranları da İktidar tarafından yoğun biçimde kul
lanıldı. Bunun karşılığı olarak işlenen Anayasa suçuna savunmanlık bile yapıldı. Belediyeler, 
hem de hiçbir uydu hüllesine başvurmadan TV yayını yapıyorlar; Hükümet bunlara göz yu
muyor. Anayasanın ve 1580 sayılı Kanunun bu açık ihlaline hukuk devletinde nasıl seyirci kalı
nabilir? Hukuk devleti iddiasını taşıyan hiçbir tüzel varlık, bir kamu organının yasa tanımazlı
ğına seyirci kalamaz. Trilyonlarca liralık borç yapıp, bütçeden para dilenen bu belediyeler, rek
lam araçlarına nasıl milyarlarca lira ayırabiliyorlar? Bütçeden, tüyü bitmemiş yetimin hakkın
dan kısılarak, çöp toplanmasını bile beceremeyen sözüm ona sosyal demokrat belediyelere, tril
yonlarca lira, televizyonculuk yapsınlar diye mi aktarıldı? Millet, KİT'lerden kurtulalım der
ken, başına bir de BİT'Ier mi çıkacak? 

Sayın milletvekilleri, seçim öncesinde Sayın Başbakan, uydu hüllesiyle yayın yapan özel 
TV'lere de kol kanat gerdi. Bir zamanlar, ilkelerine uymadığı için elini sıkmadıkları özel TV 
yetkilileriyle içli dışlı oldular. Basın toplantısında Sayın Başbakana, "bu özel TV'lerin yayını 
Anayasaya ve yasalara aykırı değil mi" diye soruluyor. Başbakan, şu mahiyette cevap veriyor : 
"Evet, yayınlar da facto yapılıyor, bu iş kanunsuz yapılıyor; ama, seyircisi var." Başbakana 
hemen ikinci bir soru yöneltiliyor : "Devletten trilyonlarca lira vergi kaçıran yüzsüzleri ne za
man açıklayacaksınız?" Sayın Başbakanın anında cevabı: "Vergi yüzsüzlerinin açıklanması
na kanunlar manidir. Yani, kanunsuz iş mi yapalım?" 

Sayın Başbakan, çok seyircisi olmayı, kanunsuzluğun mazereti sayıyorsa, hiç şüphesi ol
masın, vergi yüzsüzlerini seyretmek isteyen milyonlarca seyirci var. Hiç çifte standart kullan
maya gerek olmadan, bu seyircilerin isteklerini de yerine getirelim. Eğer, Sayın Başbakan, çifte 
standart kullanmakta ısrar edecekse, arkadaşlarımızın bu konudaki kanun teklifini hemen ya-
salaştıralım; yüzsüzleri, kırmızı halılar gibi önlerine sereceğimiz özel yasalarla seyircilerin hu
zuruna çıkaralım. 

"Memlekette hukukun üstünlüğünü, adaleti yerleştirmeye çalışıyoruz." 16 ekimde, Sayın 
Başbakan, Maltepe'de böyle söylüyor; ama, aynı konuşmada, hukukun üstünlüğü ve adalet 
kavramlarıyla bağdaşmayan şeyler de söylüyor; onları bu kürsünün şanına yakışmayacağı için 
tekrarlamayacağım; meraklılar, 17 ekim tarihli gazetelere bakabilir. 
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Memlekette adaleti yerleştireceksek, işe, Başbakanların Meclis kürsüsünde tekrarlanama
yacak sözlerini dahi evlere taşıyan, ama muhalefetin hukukun üstünlüğüne verdiği desteği halktan 
saklayan uygulamalara son vererek başlayalım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 112 nci maddesi uyarınca, hükümetin genel siyasetinden 
Başbakan sorumludur. Biz, Sayın Başbakanı, hem bu nedenle hem de kendisinin doğrudan 
doğruya uygulamaya koydurduğu iddia edilen bazı olaylar sebebiyle gensoru kapsamına aldık. 
Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşağıdaki hususların aydınlığa kavuşturulmasını bek
liyoruz : 

1. Hükümetin ilk seçim törenlerinden birini gerçekleştirdiği Adana'da, Başbakanın geç
tiği yol üzerindeki üretici köylülere öncelikli ödeme yapılmış mıdır? Çukurova Bölgesindeki 

, diğer üreticilere alacaklarının yüzde kaçı, söz konusu alkış kıtasındaki köylülere alacaklarının 
yüzde kaçı ödenmiştir? Böyle bir uygulamanın, memlekete adaleti yerleştirmek iddiasındaki 
bir Hükümete yakıştırılması mümkün müdür? "Yüce efendimiz geçiyor, alkışlayın" zihniye
tinden bir saniye ileri hakkaniyet düzeyi taşımayan bu uygulamayı kim savunacaksa, kolaylık 
gös te re 
yim : 12 ekim tarihli gazetelere bakılabilir. 

2. Rize'de çay üreticilerinin alacaklarından yüzde kaçı ödenmiştir? Tariş'in alım yaptığı 
pamuk bölgelerinde, pamuk üreticilerine, alacaklarının yüzde kaçı ödenmiştir? Pamuk, hâlâ 
neden 4 800 liradan satılmaktadır? 

3. Üreticilerden 4 Kasım 1992 tarihi itibariyle 142 bin ton kabuklu fındık satın alan Fis-
kobirlik, bölge üreticilerine, alacaklarının ancak yüzde 37'sini ödeyebilirken, Gürgentepe Ko
operatifinin faaliyet bölgesindeki üreticilere neden yüzde 87,83 oranında ödeme yapılmıştır. 

Demogojiye meraklı olanlara zahmet olmaması için hemen ifade edeyim ki, bizim burada 
asıl sorguladığımız, ödemelerin neden yapıldığı değil, seçim yapılmayan diğer yörelerde neden 
yapılmadığıdır. Geçen yıl, geç ödemenin faili, enflasyon yavrusunu cami avlusuna bırakıp gi
den ANAP'tı. Acaba bu sene suç kime yüklenecek?!. 

Sayın Başbakan, geçen gün Ankara Ticaret odasında çok güzel bir masal anlatıyordu : 
Enflasyon yavrusu, maşallah serpilmiş, günde 6 kilo et yiyecek hale gelmiş!.. 

İşadamları mutlu çocukluk günlerinden birini yaşadılar... Değme masalcılar, enflasyonu 
bu kadar cantı, bu kadar renkli tarif edemezdi. Biz de ekran başında bu çocukluk nostaljisine 
ortak olduk; ancak, bir endişemizi ifade edelim : Ürün bedelini alamayan benim köylülerim, 
şimdi canavar yavrusunu beldelerine davet edebilirler; günde 6 kilo et yerine, belediye başkan
larıyla canavarı beslemek isteyebilirler. Çünkü Hükümet, ancak belediye başkanlığı boş olan 
beldelerin üreticilerine ödeme yapıyor... 

4. Şimdi; masalları bir tarafa bırakıp, gerçeklerin dünyasına dönelim; Eugenie Grandet'nin 
düğünü ne olacak?.. Sayın Demirel her zaman tatlı tatlı masal anlatma. 

13 Ekim günü Avcılar'da, Sayın Başbakanın, "Bizim size hizmet vermemiz için önümüze 
taş koymayın. Belediye başkanı başka partiden olunca bazı sıkıntılar doğuyor, yanlış yapmayın" 
şeklinde halkı tehdit ettiği iddia ediliyor. Başbakan bu konuşmayı yapmış mıdır?.. 

Adriyatik Denizinden Çin Şeddine kadar, koskoca Türklük âlemine demokrasi örneği ver
mek misyonunu kucağında taşıyan Sayın Demirel, küçücük Avcılar Belediyesinin seçmenini 
tehdit etmiş midir?.. Bunu yapmışsa, 26 Marttaki ipli sandalyeli seçim afişlerini yıllardır diline 
dolayan başka bir politikacı mıydı?.. . 
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5. Ekim 1992 yılı içinde İstanbul'da kaç okulun temeli atılmıştır?.. Bunlardan kaçı se
çim yapılan mahallelerdedir?.. Okulların ihalesi yapılmış mıdır?.. Okul ihalelerinin cumartesi 
ve pazar günleri de yapılabileceğine dair yeni bir mevzuat mı yürürlüğe konulmuştur?.. 

6. Tuzla Şifa Mahallesinde dağıtılan 300 telefon aboneliği için santral ne zaman devreye 
girecektir?.. Büyük şehir belediyesinin toprak yollar üzerine dökerek.telef ettiği asfaltların tu
tarı kaç milyar liradır?.. Tuzla'da üç yıl önce açılmış ve çalışır durumdaki sağlık ocağının yeni
den açılışı yapılmış mıdır?.. Pendik Tersanesine, Esenyalı'daki vaatlere uyularak, 1 000 yeni 
kadro ne zaman verilecektir?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dinime küfreden bari Müslüman olsa!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 7. Maltepe'de, seçime üç gün kala, Devlet Ba

kanı Ekrem Ceyhun tarafından Maltepe Merkez Camii Derneğine 900 milyon, Maltepe Bahçe
ler Camiine 100 milyon lira Sayın Başbakanın talimatı olarak verilmiş midir?.. Bunlar, adı ge
çenlerin kişisel bağışı mıdır, yoksa kamu kaynaklarından mı ödeme yapılmıştır?.. Seçime üç 
gün kala yapılan yardımlar, Sayın Başbakanın çok hassas olduğu din istismarcılığıyla bağdaş
makta mıdır?.. 

8. Güngören'de, Turgutreis Mahallesinde gezici, Havaalanları Mahallesinde geçici ve ki
ralanmış yerlerde başlatılan sağlık hizmetleri sürdürülecek midir?..-

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi değineceğim konular, yukarıdaki soruların ce
vaplarını da aşan vahamettedir. Bilgilerinize sunacağım dört konu, ANAP döneminden bir 
güzel esinti olarak kalan kardeş flamaların dalgalanmalarıyla bayrama çevirdiği seçimlerin, İk
tidar tarafından, aynı görüntünün altında nasıl bir cehennem trajedisine dönüştürüldüğünü 
ortaya koymaktadır. 

Birinci konu, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin ile ilgilidir. Sayın Sezgin'in tedavi gördü
ğü bir sırada kendisine bu eleştirileri yöneltmek zorunda kaldığım için üzgünüm; ancak, çey
rek asırlık hukukumuza rağmen, bütün eleştirilerimi sadece ve sadece görev duygusuyla yapı
yorum. Bundan en az Sayın Demirel kadar iyi bilecek kişilerden birinin Sayın Sezgin olduğuna 
inanmakla teselli buluyorum. Bu vesileyle, Sayın Sezgin'e buradan Grubum adına da acil şifa
lar diliyorum. , 

Anayasanın 114 üncü maddesi, seçimler sırasında üç bakanın görevden çekilmesini ön
görmektedir. Bunlar; İçişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanlarıdır. Anayasa, kısmî seçimler için 
böyle bir zorunluluk getirmemiştir; ancak, Anayasada, hem de üç defa değişikliğe uğramasına 
rağmen, otuz yıldan beri yaşayan bu hükmün, kısmî seçimlerde iktidarlara yüklediği bir ma
nevî sorumluluk yok mudur? Bizce vardır. Demokratik ilkelere özen gösteren iktidarlar, adı 
geçen bakanlara, hiç olmazsa, seçimlerin ateş hattında görev vermezler; çünkü, bu üç bakanlı- * 
ğın, seçmen iradesini yanlış yönlendirebilecek güçte olduğu ve bu görevleri ifa edenlerin daha 
tarafsız bir konumda bulunmaları öngörülmüştür. Sayın Sezgin, kasaba kasaba seçim propa
gandasına gönderilmiştir, hem de ülke güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi ha
rekâtta bulunduğu günlerde; hem de yanında çevre valilerinin makam araçlarından oluşan kon
voylarla... 21 Ekim günü seçim yapılan bir beldede valiler, Emniyet Genel Müdürü ve diğer 
kamu görevlileriyle yapılan gösterişli gezilerin ülke güvenliğine hangi katkısı olmuştur? 

Sayın milletvekilleri, ikinci konu, Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu ile ilgilidir. Sayın 
Topçu da, Anayasanın özüne yeterli saygıyı gösterdiği iddia edilemeyecek durumlara düşmüş
tür. Bu seçimlerde, ileri hatlarda halk kalabalıklarına vaat kurşunları yağdırmıştır; iş, aş, kadro, 
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telefon, tersane, islimi sonradan gelecek tren, aklınıza ne gelirse... En vahimi de, bakan arka
daşlarıyla birlikte devlet televizyonu ekranlarını devlet adına işgal ederek, halkı, hizmet ver
memekle tehdit etmiştir. Belediyelerin elindeki hizmet imkânları sınırlıymış, asıl olan devletin 
hizmetleriymiş; yol, okul, hastane devletten istenirmiş, vesaire... Bu tehdide, İstanbul'da an
cak yüzde 14 kişi pabuç bıraktı... Kendini ve arkadaşlarını devlet yerine koyan Sayın Bakan, 
geride kalan yüzde 86'nın vatandaşlık haklarını mı gasp edecek?.. Vatandaşın tehditle eğitile
ceğini zanneden bu kafalar, kendilerinin üç günlük devletliğini, vatandaşın hür iradesine borç
lu olduklarını bilmiyorlar mı?.. (ANAP sıralarından alkışlar) Hür demokratik rejim, halkı, 
kendi vergisiyle yapılacak hizmetlerden mahrum edebileceklerini zanneden ilkel kafalarla bağ
daşır mı?.. , 

Seçim öncesi karşılaşılan üçüncü vahim konu, Sayın Kilercioğlu'nun tutumudur. Yolsuz
luklardan sorumlu Devlet Bakanı, seçim öncesi gündemde kalmaya ve temcit pilavı yaptığı dos
yaları gündemde tutmaya özel önem gösterdi. Seçimden üç gün önce ekranlara çıkan Sayın 
Kilercioğlu, eski söylediklerinden farklı ne söyledi ki, bu gösteriye gerek görüldü?.. Mahkeme
ye sevk edilen dosyaların ise -söz konusu olan- kamuoyunda önceden hepsinin reklamı yapıl
mıştı. Yargı sisteminden yakınma ise, daha önce, yine kendilerinden dinlenilmişti. Teftiş kurul
larının nasıl reforme edildiği açıklanacaksa, Doğru Yol Partisi adaylarıyla nasıl reform yapıl
dığı kamuoyunun malumu idi. Sayın Bakan, eğer, hayalî ihracata adı karışan kabine arkadaş
larını, "işlerimi bıraktım" deyip, bankalarla kredi pazarlıklarına oturan devlet bakanlarınrve 
parasal güçleriyle siyasî güç elde etmek için Hükümete sızanları açıklasaydı, basın toplantısı 
bir anlam kazanırdı. Biz, yeni bir haber olarak, üzerine mürekkep bulaşan fon dosyasına bile 
razı olurduk; ancak, Türk Maliye tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonunu, malum vergi 
affıyla gerçekleştiren bir iktidarın bakanından, sadece bayat haberler dinleyebiliyoruz. 

Sayın Bakana, Anayasanın 138 inci maddesini okumasını tavsiye ediyorum. Biraz hukuk 
bilgisinin, biraz hak duygusunun, biraz insan onuruna saygının kimseye zararı olmaz. 

Bu bölümü tamamlamak için, yolsuzluklarla ilgili iddia sahiplerine, buradan, ANAP Grubu 
adına "hodri meydan" diyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Aylar önce, partilerarası Ana
yasa Komisyonunda verdiğim önergeye katılın; gelin, siyaset dünyasında şaibeli politikacı bı
rakmayalım; tarafsız ve bağımsız yargının önündeki engelleri kaldıralım; zamanaşımı, genel 
ve özel af, dokunulmazlık sütrelerini, şaibeliler için geçersiz kılalım. Bu konuda hesap vereme
yecek ANAP'lı yoktur; hesabını veremeyenlerin ANAP'ta yeri yoktur. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, son olarak dikkatinize sunacağım vahim olay, Narlıbahçe ve Güngö
ren'den, seçime dört gün kala, 2 ilçe ayrılması girişimidir. Seçim pazarını beklerken, Narlıbah
çe ve Güngören'den birer bebek ilçe dünyaya gelmiştir. Doğum, sezaryenle olmuş, ebelik ya
pan İçişleri ve Bütçe komisyonları, teklife uygun olarak, prematüre nevzatlara, Güzelbahçe ve 
Esenler adlarını koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de alet edildiği bu seçim şantajı
nı, ancak kara mizah olayı şeklinde dile getirebiliyorum. 

Kendisine saygısı olan hiçbir demokratik iktidar, halkını, seçmenini ve küçücük mahalle
lerin çilekeş insanlarını, onurları ile çıkarları arasında seçme yapmaya zorlayamaz. Buna zor
lanan insanlarımızdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak ben, sadece özür dili
yorum. Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen ise, bu çirkin pazarlığı sahneleyenleri, en azın
dan, tutanaklarıyla tarihe havale etmek olacaktır; gensorumuz, hiç olmazsa, bu hizmeti görecektir. 
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Sayın milletvekilleri, bütün tertiplere ve yasaların zorlandığı tedbirlere rağmen,, iktidar par
tileri, seçimlerin 3 üncüsü ve 4 üncüsü olmaktan kurtulamamışlardır. Başbakana, istediği do
ğum günü hediyesi olarak, ancak yüzde 16 oy çıkmıştır. 

Bu, siyasî tarihimizin, hiçbir Başbakana tattırmadığı bir yenilgidir. Geniş bir alanı ve bu 
İktidar dönemindeki en fazla seçmeni kapsayan bu kısmî yerel seçimlerde vatandaşların yüzde 
84'ü Başbakana "hayır" demişlerdir. Eğer bu yoruma katılmıyorsanız, 7 Haziranda, 1 Kasım 
seçimlerinin yarısı kadar seçmenin verdiği kararı, nasıl halkın güvenoyu saymıştınız?.. Daha 
gazetelerin mürekkebi kurumadı... tşte, 8 Haziran günkü demecimiz, kelimesi kelimesine şöy
le; Sayın Demirel konuşuyor : "Bakın, aldığım sonuçlara göre, yüzde 48 olan koalisyon oyu
muz, bugünkü seçimlerde yüzde 55 - yüzde 60'lara çıkmıştır. Halk bize güvenmiştir." 

7 Haziranda halk size güvenmişse, 1 Kasımda bu güveni geri almıştır! 
Bu durumda ne yapılır?.. Bu durumda ne yapılıp, ne yapılmayacağını ben söyleyecek ehli

yette değilim. Siyasetin, altı kere gidip, yedi kere gelen üstadı aramızda iken bana laf düşmez. 
Yerel de olsa, seçimlerde halkın güvenini kaybeden iktidarların ve başbakanların ne yapması 
gerektiğini, şimdi Sayın Demirel'den naklen sunacağım; kelimelerin patentlerinin de Sayın De-
mirel'e ait olduğunu kaydetmeliyim : 

"Sandığa vatandaşın feryadı girmiştir. Bunu anlamamazlık, pişkinliktir. Biraz yüksek oy 
aldığınızda, halka 'bize güven verdi' diyorsunuz; oyunuz aşağıya düştüğü zaman, neden 'halk 
bizden desteğini çekti' diyemiyorsunuz? Milletin sesine kulak vermeyen pişman olur; "bednam" 
derler bunlara. Vatandaşın yüzde 78'i 'seni istemiyoruz' diyorsa, bu, 'pilinizi pırtınızı toplayın 
ve hemen gidin' demektir; aksi tutum, pişkinliktir." 

Partisi 4 üncülüğe, oyu yüzde 16'ya düşen Başbakana ne denilir? Yine Sayın Demirel'in 
kelimeleriyle : Mr. Prime Minister is going." 

Değerli milletvekilleri, durum, hiçbir mazeret üretimine yer bırakmayacak kadar açıktır. 
İşbaşına gelirken, "Gökteki yıldızlar hariç, her şeyi vaat eden iktidar partileri, partizanlık ha
riç, hiçbir başarı sağlayamamışlardır. İşsizlik ve enflasyon hariç, ekonomi iyidir. Vergi yüzsüz
lerini açıklamak hariç, kanunsuzluklara göz yumulabilir. Yaz ayları hariç, enflasyon ANAP'-
ındır. İstanbul hariç, seçimlerde başarı bizimdir" yolundaki laf cambazlıkları, 1 Kasımda bir 
kez daha iflas etmiştir. Bu, tuluat kumpanyası gibi, günü birlik sahnelenen oyunlarla Türki
ye'nin yönetilmesi dönemi kapanmıştır. 

Aslında Sayın Demirel bir mega dönüş, bir grand final düşlüyordu; ama, boş vaatlerle, 
karalama kampanyalarıyla ve gerçekleri boğazlayarak bir yere .varılamaz. Nitekim, ödünç oy
lar dahil, yüzde 27 olan desteğin dalga boyu, Baba'nın gemisini iskeleye bile ulaştıramamıştır. 
Hükümet olmak için, SHP'nin kördüğüm olmuş halatlarına ihtiyaç duyulmuştur. Halbuki, 
trajik olaylardan sonra politika sahnesine dönüş yapanlar, daima daha büyük coşkularla ku
caklanmışlardır. Bir De Gaulle, bir Churchill, bir Karamanlis, hatta, hatır oylarına ve ölü ko
calarının adlarına sığınan bir Evita Peron, bir Corazon Aguino bile, hiçbir zaman yüzde 16 
oyla sahne işgal etmemişlerdir; bizde ise, Sayın Demirel'in majör finali, gitgide "Süleyman 
Beyin Avdeti Sagire" adlı bir arabesk vodvile dönüşmektedir. 

Bizce, Türk demokrasisinin, bu yükü taşıma lüksü olmadığı, kısa zamanda anlaşılacaktır. 
Türk halkı, oyları ve uyarılarıyla, bunu anlamamazltktan gelenlerin pişkinliklerine son verecektir. 

Halkımızın sağduyusuna sonsuz güven ve inancımla, sözlerime son verirken, hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
ikinci konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Uluç Gürkan. 
Buyurun Sayın Gürkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Konumuz, bilinen/hemen her seçimde (genel ya da yerel) gündeme getirilen, ortaya atılan 

bir iddia : İktidarın, devlet imkânlarını seferber ederek, seçmenlerin üzerinde baskı uygulaması. 
Parlamentomuzun sayısal anamuhalefeti konumundaki ANAP'tan bazı arkadaşlarımız, 

bu iddiayı, 1 Kasım 1992 yerel seçimleri için gündeme getiriyorlar; Başbakan Süleyman Demi-
rel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kiler-
cioğlu hakkında, bu yüzden gensoru açılmasını talep ediyorlar. 

ANAP'Iı arkadaşlarımız bu taleplerinde pek çok bakımdan haklıdırlar; ancak, hemen be
lirtmek gerekir ki, bu arkadaşlarımız pek çok bakımdan da haksızdırlar. Önce, neden haklı 
görünüyorlar, ona bakalım. 

Haklı görünüyorlar; çünkü, 1 Kasım 1992 günlü yerel seçimlerde devlet olanakları, yal
nızca, hakkında gensoru açılması öngörülen Sayın Başbakan ve üç bakanı tarafından değil, 
Bakanlar Kurulunun, istisnasız bütün üyeleri tarafından istismar konusu yapılmıştır, açık açık 
ve seçmen iradesi üzerinde baskı oluşturmak üzere. 

Şimdi biz burada, bu istismarın ölçüsünü tartışabiliriz, "az oldu, çok oldu" diyebiliriz; 
ama, herhalde istismar olduğunu, seçmen iradesi üzerinde devlet imkânlarıyla baskı oluştu
rulmaya çalışıldığını yadsıyamayız. Gensoru talebi, bu bakımdan hiç kuşku yok ki, haklıdır. 

Değerli milletvekilleri, hakkı, haklılığı genel hatlarıyla böylece tescil ettikten, sonra, diler
seniz, şimdi gelelim haksızlığa; arkadaşlarımız neden haksızlar, onu görelim. Vaktinizi fazla 
almamak için, haksızlığın örneklerini vermeyi, gensorunun muhataplarına bırakalım. Nasılsa, 
Başbakan Süleyman Demirel ya da hakkında gensoru açılması istenen sayın bakanlardan biri
si -muhatap her kim olacaksa- çıkacak bu kürsüye, anlatacak, ANAP'ın bu konuda geçmişte 
neler yaptığını. -

Haksızlık, işte bu noktadadır. Gerçekten de, ANAP'ın, seçimlerde, devlet imkânlarını elinde 
tuttuğu zaman bunu kullanma konusunda hiç de iyi bir şöhreti yoktur. Lafı uzatmayacağımı 
söylemiştim, uzatmayayım ve iyisi mi, ben size, 26 Mart 1989 seçimlerinde, elleri ayakları kol
tuklara bağlı belediye başkanları reklamlarını anımsatayım, gerisini siz anlayın. (DYP, SHP 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ANAP'ın şöhreti hepimizin malumu; ama, bu an için konumuz 
bu değil. Ortada somut bir başka iddia var; bugünkü mevcut iktidar hakkında bir iddia ve 
1 Kasım 1992 yerel seçimleri üzerinde bir iddia. Bugün bizim görevimiz, burada bu iddiayı tar
tışmaktır., 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, doğrusunu isterseniz, 1 Kasım 1992 yerel seçimleriy
le fazlaca meşgul olmadık; gensoruya konu olan iddiaları izlemek, gözlemek anlamında fazla
ca meşgul olmadık. 

Hepiniz biliyorsunuz, biz, bu seçimlere girebilme konumunda değildik. Bu bakımdan, kim, 
nerede, nasıl propaganda yaptı; ne dedi, neyi-istismar etti; ayrıntılarıyla ve yerinde gözlemle
riyle belirlemedik, fazlaca da takip etmedik. Buna karşın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
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1 Kasım 1992 seçimlerinin sonuçlarıyla, elbette ki, meşguldük, bununla yakından ilgilendik. 
Seçimlerde seçmenin verdiği mesajla yakından ilgilendik, bunu değerlendirmeye özel bir önem 
verdik. Bu mesaj gerçekten de önemlidir. Onun için, burada, izninizle kısaca özetleyeceğim. 

Seçmenlerin yüzde 40'ı oy kullanmayı reddetmiştir, ceza uygulamasına rağmen reddetmiştir. 
Bunun anlamı açıktır : Seçmenler, Cumhuriyet Halk Partisinin estirdiği değişim ve yenileşme 
rüzgârına bağrını açmıştır. Oy kullanan yüzde 60 seçmenin de bu rüzgâra kapalı olmadığı, tam 
aksine, Cumhuriyet Halk Partisi rüzgârına bütünüyle açık olduğu gözleniyor. Açık olduğu göz
leniyor; çünkü, bu tür nokta seçimlerinde, iktidar partilerinin, hak ettiklerinden daha fazla 
oy almaları doğaldır. 1 Kasım 1992 yerel seçimlerinde de, hem DYP, hem de SHP, bu olgudan 
yararlanmıştır. Açık anlatımıyla, her iki parti de, bu seçimlerde, hak ettiklerinden daha fazla 
oy almışlardır. Ancak, ne DYP ne de SHP, buna rağmen, 20 Ekim 1991 genel seçimlerindeki 
oylarını koruyamamalardır; tam aksine, üç puanı Sosyaldemokrat Halkçı Partiye, bir puanı 
da Doğru Yol Partisinin hanesine yazılmak üzere, dikkat çekici bir gerileme; açık anlatımıyla, 
Koalisyon Hükümetinin güvenoyunda bir erime yaşanmıştır. 

Peki, ya sayısal anamuhalefet yeniden umut olabilmiş mi? Hayır, olamamıştır. 
1 Kasım 1992 yerel seçimlerinin sonuçlan, bu bakımdan son derece açıktır ve de öğretici

dir. Oy kullananı ve kullanmayanıyla Türkiye seçmeni, değişim ve yenileşme istemektedir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçimin bu sonucu, bu mesajı dışında, katılan siyasî 

partiler bakımından nasıl bir mücadeleye konu olduğunu, İktidarın neyi istismar ettiğini, bu
nunla fazlaca meşgul olmadığımızı vurgulamıştım. Gerçekten de, gensoruda öne sürüldüğü gi
bi, "bire bir hangi bakan, hangi ilçede, hangi beldede, hangi seçmeni, hangi yöntemle tehdit 
etti, hangi baskı yollarına başvurdu ya da başvurmadı?" biz bunun ayrıntılarına girmedik, 
burada da girmeyeceğiz. Kendimizi, spekülasyona açık böyle bir konuda boğmak istemiyoruz. 
Ancak olayı, olabildiğince televizyondan gözledik, yazılı basından izledik... Görünen köy kı
lavuz istemez... Kimse, İktidar partilerinin, devlet olanaklarını, seçmen iradesi üzerinde baskı 
kurmak amacıyla kullanmadığını iddia edemez. 

önce TRT'ye bir göz atalım : TRT'nin, bütün gücünü, İktidarın hizmetine sunduğu doğ
rudur; aksi savunulamaz; ama, şu söylenebilir, "TRT bunu hep yapıyor" denilebilir ve bunun 
söylenmesi de haklıdır. Gerçekten de, TRT, bunu hep yapıyor, her zaman, bütün gücünü, ikti-
darların emrinde seferber ediyor. Her seçimde, kim iktidarsa, bütün gücünü onun lehine ko
yuyor, onun hizmetine sunuyor. Peki, ne yapacağız değerli milletvekilleri?.. "Böyle gelmiş, böyle 
gider" mi diyeceğiz?.. Bu yanlışa, bugün işimize geldiği için, göz mü yumacağız?.. Yummama-
lıyız, yumamayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim düşüncemiz, bu doğrultudadır. De
mokrasi kültürümüzü, ancak, işimize gelse de, yanlışlara göz yummamak anlayışıyla geliştire
bileceğimize inanıyoruz. Çünkü, göz yummak, yanlışların, yalnızca, sürmesini, kurumlaşma
sını sağlamıyor, aynı zamanda büyütüyor da. 

Bakın, nasıl büyütüyor : Sayın Başbakanın, benim çok sevdiğim bir tanımlaması vardı; 
muhalefet günlerinde, Cumhurbaşkanı Turgut özal için -ki, Sayın Özal da henüz Çankaya'ya 
çıkmamıştı- "TRT başspikeri (!)" derdi. Şimdi TRT'yi gözlüyorum da, böylesine bir tekbaş-
spiker (!) yok, birden çok başspiker var; sayıları artmış!.. Bir, Başbakan Süleyman Demirel 
var; iki, Devlet Bakanı Cavit Çağlar var... Kendileri bugün şu an burada değiller; ama, akşam, 
televizyonda gene mutlaka izleyeceğiz bir vesileyle. 
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Bu arada, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'in de hakkını yemeyelim (!) o da sık sık,/ 
"vekil başspiker ({)" konumunda olabiliyor TRT'de. Başbakan .Yardımcısı Sayın Erdal İnönü 
ve öteki bakan arkadaşlarına gelince, kusura bakmasınlar ama, bu sırada henüz yerleri yok, 
"stajyer başspiker (!)" konumundalar.Sayın Demirel, Sayın Çağlar ve Sayın Çetin'in birkaç 
adım gerisindeler! 

Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere, TRT'deki bu yanlışlığın, bu çarpıklığın, bu bozuklu
ğun ne pahasına sağlandığı ya da daha doğru bir deyişle, ne pahasına sürdürüldüğünü açıkla
mak istiyorum. Bu olay son derece önemlidir. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin irade
si, bu çarpıklık sürebilsin diye, bugünkü Koalisyon Hükümeti tarafından ayaklar altına alınmıştır. 

Hepimizin bu konuda yekvücut olabilmesi, hiçbir siyasal kaygıya mahkûm olmadan yek-
vücut olabilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin, ki
şilerin özel ekran tutkuları nedeniyle, bu uğurda ayaklar altına alınmasına hepimiz seyirci kal
mış oluruz. - ' • 

Evet, şimdi size olayı anlatayım : Biliyorsunuz, bu çatı altında görev yapan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına görev yapan komisyonlardan birisi de KİT (Kamu İktisadî Teşebbüs
leri) Komisyonudur. Bu Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclis adına kamu kurum ve kuru
luşlarının hesaplarını denetlemektedir. Bu denetimleri sırasında KİT Komisyonu, TRT'nin he
saplarında ve yönetiminde usulsüzlükler, ciddi usulsüzlükler ve yolsuzluklar olduğu yolunda 
vicdanî kanaatini oluşturmuştur. TRT yönetiminin, başta Genel Müdürü olmak üzere mahke
me önünde hesap vermesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu hükme, Komisyon oybirliğiyle ulaş
mıştır. Bugün Cumhuriyet Halk Partili olan o günkü komisyon üyeleri, DYP'Iisi, ANAP'Iısı, 
SHP'Iisi, Refah Partilisi, MÇP'lisi, bütün komisyon üyeleri, oybirliğiyle bu kararı vermişler
dir; ama Hükümet hiç oralı olmamıştır; TRT Genel Müdürünü, 1 Kasım 1992 yerel seçimlerin
de kendisini kanıtladığı üzere, "işimize yarıyor" gerekçesiyle görevde tutmakta ısrar ve inat 
etmiştir. ^ 

Değerli milletvekilleri, bu yaklaşım, bu anlayış, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına dene
tim görevi yapan KİT Komisyonunun, dolayısıyla, hepinizin mensubu olduğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesini çiğnemek anlamına gelir. Kimsenin, bu konuda "hele bir Genel Mü
dürün mahkemesi olsun, duruma ondan sonra bakarız" demeye hakkı yoktur. Yargının sela
meti bakımından da, KİT Komisyonunun, hesaplarında ve yönetiminde ciddi usulsüzlükler, 
yolsuzluklar bulduğu o Genel Müdürü hemen açığa alması gerekir. Ortadaki iddia, sıradan, 
"çamur at izi kalsın" biçiminde bir iddia, bir suçlama değildir; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
KİT Komisyonunun, oybirliğiyle oluşturduğu bir kanaattir, bir hükümdür. Bu kanaat, bu hü
küm, kimsenin ekran sevdası ya da TRT başspikerliği (!) hevesi uğruna çiğnenemez, çiğnetme
memiz gerekir. Bu yüce çatı altında görev yapan hiçbir milletvekili, bu sevdaya, bu hevesle alet 
olamaz; siyasî kaygıları nedeniyle, bu alet olma konumunda kendisini mahkûm hissedemez. 
Olursa, bu yapılırsa, açıkça söyleyeyim, milletvekili olmanın gururunu, onurunu ve sorumlu
luğunu yerine getirmemiş oluruz. Bu vesileyle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini, TRT konusunda göreve davet ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 Kasım 1992 yerel seçimlerinde, devlet imkânları
nın, seçmen iradesi üzerinde baskı oluşturmak amacıyla nasıl kullanıldığının'bazı örneklerini 
yazılı basından da izledik. Seçim yapılan ilçelere, beldelere yönelik hayalî denetimlerde, zorla
ma açışlarda, çok sayıda bakanın beraberinde resmî araba konvoyları ve bürokrat ordularıyla 
nasıl taşındıklarını hep biliyoruz. 
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Bu, hiç de yakışıklı bir manzara değildir. Evet, bütün bu yakışıksızlıklar, geçmişte ANAP 
tarafından da yapılmıştır, belki de fazlasıyla yapılmıştır. Ancak, bu neyi değiştirir?.. Yakışık
sızlığı ortadan mı kaldırır?.. Bugün yapılmış olmasını mı aklar?., kuşkusuz hayır; ama, bu 
konumda kendimizi nedense hep kolayca kandırma yanlışlığına düşürebiliyoruz. Bu şekilde kan
dırmaca yanlışının çok somut bir örneğini, geçen hafta Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir 
Köse hakkında verilmiş olan gensoru önergesinin görüşülmesi sırasında da canlı olarak yaşa
dık. Sayın Bakan bu kürsüde -deyim yerindeyse- tam bir "tencere dibin kara, seninki benden 
kara" edebiyatı yaptı. Gerçi Sayın Bakan, tencere yerine bu kürsüye teneke çıkarttı; kara ren
gin yerine, o tenekenin altındaki sarı, gri, kırmızı renkleri kullandı; ama bu önemli değil, hepsi 
aynı kapıya çıkıyor... Peki ya kendisine yönelik iddialar... Bunlar hiç mi önemli değildi? "Na
sılsa, ANAP dönemine ilişkin çok daha vahim iddialar var" deyip, bu tür konuları burada 
tartışırken, geçebilir miyiz?!. Bugün kendi vicdanımızı, kendi demokrasi inancımızı aklayabi
lir miyiz?.. Geçemeyiz; bu konuları böylece bir kenara atamayız, atmamalıyız. 

Değerli milletvekilleri, biz bu ülkeyi, kötülerin arasında en az kötü olmayı becererek yö
netenleyiz, yönetmemeliyiz. Kendimizi bu tür yanlış anlayışlara, yanılgılara kaptırmamalıyız. 
İyiyi, en iyiyi aramalıyız ve de mutlaka bulmalıyız. Siyasetin gerçek erdemi budur, iyiyi ara
mak ve bulmaktır; yoksa, kötülerin arasında daha az ya da en az kötüyü bulmak değildir. Kö
tünün en az kötüsü olmak anlayışı, Türkiye'de siyaset dünyasına 12 EylüFün hediye ettiği bir 
.çarpıklıktır. 12 Eylül'ün üzerinden oniki yılı aşkın bir süre geçmiştir; ancak ne yazıktır ki, 12 
EylüPün ürünü olan yasaklı siyaset yasaları hâlâ yürürlüktedir. Bu, büyük bir siyaset bataklı
ğıdır; beraberinde, her ne pahasına olursa olsun köşeyi dönme anlayışına kaynaklık eden ve 
siyasette erdemsizliği, ahlâk çöküntüsünü simgeleyen sivrisineklerin üremesine yolaçan bir ba
taklıktır. Bu bataklığı kurutmamız lazım. Bunun için de, artık, lütfen, "tencerenin dibi" ede
biyatını bir kenara bırakalım ve kendimize bakalım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bugün burada tartışmaya başladığımız ve oylaya
cağımız gensoruda, tavrımızı, işte bu anlayışla belirleyeceğiz. 

Sayın Başbakan ya da gensoruya muhatap kılacağı Sayın Bakanı bu kürsüye çıktığında, 
eğer zamanını, tıpkı geçen hafta Sayın Köse'nin yaptığı gibi, yalnızca, "tencerenin dibi" ede
biyatıyla harcayacaksa, hiç kusura bakmayın, oyumuz olumsuz olamayacaktır, olumlu olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin oyunu, desteğini alabilmek için, Anap'tan daha az bir tence
re dibi sunuşu yapılması yetmez- tencerenin dibinin temiz olduğunun gösterilmesi, kanıtlan
ması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhalefet anlaşımızın da özü' budur. 

Türkiye'yi» bizim de katkımızla, vaad edildiği gibi demokratikleştirmek, geliştirmek için, 
İktidarın atacağı her adıma desteğimizi vereceğiz; ama bugün yapıldığı gibi, bu konuda ayak 
sürünülürse, ayak sürümeye devam edilirse, tereddüt etmeyiz, İktidarın karşısına dikiliriz. 

Değerli milletvekilleri, biz, İktidardan muhalefete geçmek için karar vermiş, tercih koy
muş bir siyasî grubuz. Bu, bir yürek işidir, inanç işidir.. Bu bakımdan, muhalefetin gereğini 
de tereddütsüz yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Yüce Meclisi, bu anlayışla ve iyiyi aramak, iyiyi bulmak umuduyla, saygıyla selamlarım. 
(CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cemalettin Gürbüz; buyurun efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA CEMALETTlN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; hepinizi, sözlerimin başında, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Devlet imkânlarından yararlanarak, seçmen iradesi üzerinde baskı uyguladıkları iddiasıy
la, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı tsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu 
ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu haklarında gensoru açılması önerilmektedir. Bu husustaki 
görüşlerimizi arz etmek istiyorum. ' ,. . . 

Gensoru, Anayasanın, siyasî parti gruplarına ve belli sayıda milletvekiline verdiği, hem 
görev hem de haktır; ancak, görevlerin yerine getirilmesinde titizlik gösterilmesi ve bir hakkın 
kullanımında suiistimale gidilmemesinin de genel bir kural olarak kabul edilmesi gerektiği de 
bir gerçektir. Artık neredeyse, Mecliste yalnızca gensoru ve genel görüşme oturumları yapar 
olduk. 

Şimdi, denetim hakkının kullanılmasından neden rahatsız olduğumuz dile getirilecektir; 
ama, değerli milletvekilleri, toplumun önünde çok acil ve köklü sorunlar varken ve bunlara 
tüm siyasî partilerin katkılarını da alarak birlikte çözüm bulma çabası gösterilmesi gereken 
günlerde, üstüste gensoru önergelerinin görüşülmesi taleplerinin gelmesi, siyasî sorumluluk-
müş gibi gösterilmeye çalışılsa da, Meclisi tıkamak amacı güttüğü şeklindeki açık görüntüyü 
kapatamamaktadır. O kadar ki, gensoru görüşmelerinde, dikkat çekicidir, hakkında gensoru 
verilen bakanlardan çok, gensoru önergesini verenler sıkıntıya girmekte ve bazen de gensoru 
önergesini veren değerli milletvekillerimiz kürsüye gelerek, savunma yapar pozisyonlara düş
mektedirler. İddialar, temelsiz ve tutarsız kalmaktadır. Böyle olaylar yaşayarak gensoru görüş
meleri yapmak yerine, bu müesseseyi daha dayanıklı ve ciddi konularda ve hiç olmazsa belli 
aralıklarla gündeme getirerek, Meclise, daha çok çalışma imkânı tanımak daha doğru olacak
tır diye düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anlattıklarım yanında, gerçekten, bu Meclisteki 
tüm milletvekillerini de rahatsız ettiğine inandığım bir konuyu ihmal ettiğimiz görüşündeyiz. 
Meclisin çalışma saatleri, şekli, usulü konusunda, daha verimli, daha düzenli, daha çabuk yön
temler bulma ve İçtüzüğümüzü bu yönde olumlu hale getirme zaruretimiz bulunmaktadır. Zi
ra, bir yasanın, aylarca Mecliste görüşüldüğü halde, görüşmelerinin bitirilememesi, başka bir 
yasaya sıra gelmesini geciktirmektedir. Bu uzun görüşme usulü ise, hem zaman israfına hem 
değerli milletvekillerinin çalışma azminde azalmaya neden olmaktadır. Bundan, hem bizlerin, 
hem yüce ulusumuzun rahatsız olduğunu görmezlikten gelemeyiz. Bu konuyu çok öncelikli 
gördüğümüzü ve bu konuda tüm siyasî partilerimizden katkı beklediğimizi; daha verimli, da
ha hızlı, daha çağdaş, belki daha adil bir çalışma düzeni getirecek olan yeni İçtüzüğümüzün 
ülkemiz için hayırlı olacağını düşündüğümüzden, bir an önce gerçekleştirilmesini diliyoruz. 
Belki o şekilde denetim yollarını daha çok kullanma ve sorunları çözecek olan yasa yapma 
çalışmalarımıza da daha çok zaman bulma imkânımız olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçmen iradesinin ifsat edildiği, yani bozulduğu ileri 
sürülmektedir. 

Bir kere, bunun mümkün olmadığı kanıtlanmıştır. Seçmen, iradesine hâkimdir, bu husus 
somut bir şekilde de tecelli etmiştir. Bunu ileri sürmek, iddiaları ileri sürenleri işin ta başında 
dayanıksız kılar. Sekiz yıldır, kadrolaşma yanında, tüm devlet imkânını da kullananlar, seç
men iradesini ifsat etmeyi başaramadılar çünkü. 
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Millet, devletinden ve idarecilerinden talepte bulunma hakkına sahiptir. Çünkü devlet, mil
lete hizmet için vardır. Devlette hükümet edenler de, bu taleplerle ilgili, milletine bazı taahhüt
lerde ve vaatlerde bulunacaklardır, bulunmak mecburiyetindedirler. 

Yol isteyen insanlara "yolunuzu yapacağım", su isteyenlere "suyunuzu getireceğim" de
mek, ne zamandan beri hile sayılmaya başlandı?!. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Bu millet ve bu Meclis çatısı altında bulunan değerli milletvekilleri, Anavatan Partisinin, 
"al gülüm ver gülüm" şeklinde ifade edilen anlayışı bu ülkede yerleştirmek suretiyle ve işbitiri-
ci yöneticiler yetiştirmekle devleti ne kadar tahrip ettiklerini henüz unutmadılar ve hâlâ da ka
lıntılarını hissetmektedirler. Temeli çökertirseniz, tavan üzerinize uçar. Temeli tahrip edenlerin 
veya buna katkısı olanların bu konuda söz hakkı, öncelikle, olmamalıdır. 

Eğer seçimlere gölge düştüğü iddia ediliyorsa, Türkiye'de hukuk kurumları işlemektedir. 
Elinde somut delilleri olanlar, bunları hukuka uygun yollardan ilgili adlî mercilerde itirazen 
ileri sürme hakkına sahiptirler ki, bu yolun zaten denendiği inancındayız. 

Eğer kamu görevlilerinin bir kusuru bulunduğu iddia olunuyorsa, o hususta da denene
cek hukukî yollar mevcuttur. Yasalarımızda da gösterilen bu müesseseler işler haldedir, işler 
halde de kalacaktır; bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Seçmenin sağduyusunu ve siyasî olgunluğunu iyi teşhis edemeyen partiler ve politikacılar, 
hayal kırıklığına uğramaya mahkûmdur. Seçmene kendilerini iyi anlatamayan ya da görüntü 
olarak göz dolduramayan ve başarısız kalan siyasîlerin, kamuoyunda bu başarısızlıklarını ikti
darın ifsauna bağlamaları, onlara yeni seçim yenilgileri tattıracaktır. 

Yıllardır görünen odur ki, dünyada iktidar, hep iktidar kalamaz. Muhalefette olup, ezici 
çoğunlukla seçim zaferleri kazanan siyasî partiler ve politikacılar da olagelmiştir. Türkiye'de 
de aynı olgu, zaman zaman aynı paralelliği göstermiştir. Bunu yanlış bakış açısıyla görmek 
veya göstermeye çalışmak, siyasal yaşama ve demokrasimize herhangi bir katkıda bulunmaz; 
fendi kendinizi tatmin ve zaman israfından başka bir değeri yoktur, olamaz da. 

Esasen, gensoru önergesinin içerisinde değişik bir biçimde bu gerçek de kabul edilmekte
dir. Gensoru önergesinin beşinci paragrafında, "Bakanların hukuka, Anayasaya, siyasî ve ida
rî düzenle ilgili temel yasalara aykırı olarak başvurdukları baskı yöntemleri, seçmen vatandaş
larımızdan yer yer gereken cevabı almıştır" denilerek, insanlarla kucaklaşabildikleri yerlerde 
seçimi aldıklarını, aksi olan yerlerde kaybettiklerini kabul etmektedirler. 

Metindeki ifade, bize hemen bir deyimi çağrıştırıyor: Tecrübe konuşuyor değerli arkadaşlar. 
Devletin bakanları görevlerinin başındadır. Kısmî yerel seçim yapılıyor diye, bakanlarımı

zın, görevlerini ertelemelerini mi bekliyoruz?.. Bunu bekleyemeyiz. Devlette devamlılık esastır. 
Bakanlarımızın, ne sebeple olursa olsun, ülkenin herhangi bir yöresine gidip inceleme yapma
larını, oralarda gördükleri eksiklikler ve ihtiyaçlar konusunda giderici talimatlar vermelerini, 
bazı yörelere, hatta seçim yapılan yörelere bile bazı hizmetlerin götürülmesini istemiyor musu
nuz? Bunda ne sakınca olacak?.. 

O yöremizin bazı altyapı hizmetleri veya ihtiyaç duyulan önemli hizmetleri yapılmış ve 
sıkıntıları giderilmişse, kendilerine, bu ülke insanları adına teşekkür etmek gerekir. Hizmet ve
riliyor diye eleştiri yapılmaz. Hizmet eksikse, eksik olan bu konular eleştirilebilir, dikkatler 
bu konu üzerine çekilebilir ki, daha duyarlı olmalarına katkı sağlanabilsin. 
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Yatırımcı bakanlıklar, özellikle KİT'ler konusunda, zannederim, en son eleştiri ve söz sa
hipleri, gensoru önergesi sahipleri olmalıdır. Burada, Meclis görüşmeleri sırasında, değişik za
manlarda değişik vesilelerle konuyla ilgili resmî ve gayri resmî bilgi alma imkânlarımız oldu; 
hatta, geçen hafta, birliklerle ilgili gensoru görüşmelerinde, işe yerleştirmekle ilgili rakamlar 
verildi ve geçen yıldan bin kişi daha az personel çalıştığı da açık olarak belirtildi. 

Onun ötesinde, KİT'lere ne zaman, ne kadar personel alındığı bellidir. Bu konudaki yan
lış istihdam politikalarının hangi dönemlerde uygulanmış olduğu bilinmektedir. Bunlar orta
dayken, KİT'lerin, koalisyon partilerinin hizmetine sokulduğunu bugün iddia etmek, iddia eden
lerin haline mütenasip düşmemektedir. 

Malumlarınız olduğu üzere, çok değerli.jseçkin müteahhitlerimizin, daha önceki seçim
lerde, ekonomik imkânlarını kimler için feda ettiklerine, ilgili dönemlerde değerli basınımız 
dikkatleri çekmişlerdir. Siyasî parti kongrelerini dahi finanse eden değerli işadamlarımızın ol
duğu gündemlere alınmıştır; ama, yine malumlarınız olduğu üzere, uyarıcı, eleştirici beyanlar
da bulunma cüretini gösteren ya da denemesinde bulunan -çok güçlü de olsa- işadamlarının, 
ekonomik çıkmazlara girerek, aniden, yapay âfetlerle, zaruret içine düşürüldükleri de konuşu
lup yazılmıştır. Yerden mantar gibi başarılı işadamları fışkırmış, başarılı işadamlanmız birden 
bire başarılı olmayı unutur hale gelmişlerdir. Bu arada, belli ana ve babadan olan, doğuştan 
yetenekli çocuklar da çok başarılı ve becerikli birer işadamı olarak işini yapmaya başlamışlar
dır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Allah vergisi olan yetenek ve zekâlarını da kullanarak, 
ekonominin bugününü ve geleceğini görür hale gelerek, borsa uzmanlığı da kazanmışlardır. 
Ebeveynlerinin de iftihar ettiği bu seçkin gençlerin ekonomik başarısının sırrını, ekonomi pro
fesörleri dahi, hâlâ bir açıklamayla izah edebilmiş değillerdir. 

"Kalem kılıçtan keskindir" özdeyişini açıklamak amacıyla olsa gerek, TRT'ye özel prog
ramlar hazırlatarak, bu kalemin etkinliğini insanlarımızın üzerinde göstermeye çalışanlar, bu
nunla da yetinmeyip, anayasal düzeni de zorlayarak, başka kanalların da yayınlarına göz yu
marak, bunları siyasî propaganda araçları olarak kullanırken rahatsız olmamışlar; bugün ba
kanların TRT'de yaptıkları beyanatların rahatsızlığını duyar olmuşlardır ve bu gensoruya ko
nu etmişlerdir. 

"Anayasanın bir defa ihlal edilmesinden ne çıkar?" dendiği günlerde, gayri yasallığa bo
yun eğenler, bugün yasal görüntülere tahammül edemez görünmektedirler. 

Bu ülke insanları, kendi siyasî tercihleri doğrultusundaki partilerinin liderlerini televiz
yonlarda görüntü olarak görüp, beyanatlarını kendi seslerinden dinleyememenin burukluğunu 
da yaşamışlardır. 

Bu olguların unutulabilmesine yetecek kadar bir zaman geçmemiştir; ama, unutanlarımı
zın da olduğunu gördüğümüzden, hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

Türkiye'de 6 bin civarında İran menşeli ajanın bulunduğu basında yazılırken, Atatürk'e 
ve büstlere yer yer saldırılarda bulunulurken, "dört eğilimin partisiyiz" diyerek din istismarı
na ve laiklik aleyhine gelişmelere yeterli duyarlığı göstermeyenlerin, bugün devlet zararından 
bahsetmelerine dahi memnun olduğumuzu belirtmek isteriz; ama, o gelişmelerin devlet men
faatine olup olmadığı da, hiç olmazsa hatırlanabilir düşüncesindeyiz. 

Şimdi, taban kaybetme telaşına düşülmeden, devlet ve millet yararınındüşünülmesi gere
ken günlerdeyiz. Demokratik ortamın olmadığı zeminlerde siyasî partilerin siyaset yapabilme
sinin mümkün olmayacağını görmek zor değildir. 
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Kamu görevlilerinin yasa dışı yollarla parti propaganda faaliyetlerinde istihdam edildiğini 
•iddia eden, bildiğini ve kanıtlarını yargıya vermelidir. Çünkü, iddianın tarif ettiği olay, suçu 
oluşturur. Merak ediyoruz : Ülkenin herhangi bir seçim bölgesinde, bu suçu işlediği iddia edi
len herhangi bir kamu görevlisi oldu mu?.. Bu veya bunun gibi kişiler hakkında devletin savcı
larının açmış bulunduğu herhangi bir dava var mı?.. Olduğunu sanmıyoruz; ama, bu tür bir 
olay varsa, bu konuda gensoru önergesinde ismi geçen sayın bakanlarımızdan herhangi birisi
nin talimatı mı olmuştur?.. Yok, afakî beyanlarla, "çamur at izi kalsın" taktikleriyle Meclisin 
çalışmasına engel olmak düşüncesi taşınıyorsa, bundan parti olarak son derece üzüntü duya
cağımızı belirtmek istiyorum. 

Devletin valilerinin, seçim dönemlerinde, makam arabaları ve forslu arabalarıyla, hiç mu
tat olmadığı halde, köy köy dolaştıkları ve muhalefet adaylarıyla âdeta köşe kapmaca oyna
dıkları günleri çok.net hatırlıyorum. Yine, seçim yasağı olduğu halde, yalnızca o zamanki ikti
dar partisi ANAP'ın propaganda minibüsüne dokunulmadığını; muhalefet partilerinin bina
larının içindeki afişler sokulurken, dışarıda ses cihazı açık iktidar aracının geçişini de unutma
dım. Gece bildiri, afiş .dağıtan kişileri, ellerinde afiş ve bildirilerle, polis gelmediği için emniye
te bizzat götürdüğümüzde, polislerin ve emniyet müdürlerinin çaresizliği ve duyarsızlığı acaba 
nedendi?.. Gazetelere tam sayfa bağlanmış belediye başkanı resimleri bulunan reklamları ve
renler, seçmen iradesine ipotek koyarak, kamu hizmetlerini oy karşılığı pazarlık yapmıyorlar 
da ne yapıyorlardı? Ayseller, Naimler, bu ülkede oy avcılığı için bile kullanılmadı mı?.. Şeflik 
gibi unvanlar, sınavda başarı gösterenlere verilmesi gerektiği halde, sınavsız, bahşiş gibi dağıtı
lırken, gözetilen, devletin, milletin menfaati mıydı?.. Devletin birçok yetkili makamında, özel
likle vali, kaymakam, emniyet teşkilatı, millî eğitim ve okul müdürlüğü gibi makamlara yapı
lan atamalarda gösterilen hassasiyetin kaynağı, Atatürk ilkeleri miydi?.. Cemalettin Kaplan, 
Almanya'da, başarılı! dış politikanız ve sağladığınız dış itibar (!) sayesinde mi bugünkü konu
ma geldi?.. 

Bir hatırlatma daha yapayım : Köy Hizmetleri araçları, DSİ araçları, köy köy, belde belde 
parka çekilerek, "Bu kadarı seçimden önceydi; oyu verin, hizmeti alın" pazarlığını yapan ikti
dar, siz değil miydiniz?.. Seçmen size geldiğinde, önce Devlet İstatistik Enstitüsünün kitabını 
açarak oylara bakıp, oy vermeyen bir yerden gelmişse, kendisine, "Ne verdiniz de ne istiyorsu
nuz?" denilen dönemler unutuldu mu?.. 

Daha yakın geçmişte, devletin helikopterleriyle nerelere, ne zaman, niçin gidildiği bu Mecliste 
konuşulmadı mı?.. 

Yargı organlarına baskı uygulandığı iddia edilirken, bağımsız yargıçlarımızın kendi bece
rileri ve kıdemleriyle ilerlemelerinin önündeki yasal engeller kaldırılmazken ve ilerlemeleri için 
başkalarına bağımlı olma durumunda bırakıldıklarında, bunun yargı organına baskı teşkil et
tiği görülmemiş miydi?.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı bakanların yalan beyanlarla seçmen iradesini 
saptırma girişiminde bulunduğu; iktidarın, vaatleri, hileyle seçmen kazanma aracı olarak kul
landığı iddia edilmektedir. 

Beyan ve vaatler, sahibinin sorumluluğunu gerektirir, hükümet üyelerinin vaat ve beyan
ları da onları bağlar. Bunların gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesinden, olumlu ya da olum
suz olarak etkilenecek olanlar, onlar ve partileridir. Vaatlerin yerine getirilmemesi halinde, va
at edilen seçmen mutlaka bir değerlendirme yapacaktır. Peki, rahatsızlık nedir?.. Eğer denetim 
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göreviyse yapılmak istenen, bu vaatlerin takipçisi olunmalıdır, millet adına onun vekilleri ola
rak bunların gerçekleştirilmesi için izleyici ve ısrarcı olunmalıdır. Bu davranış, inanınız puan 
kazandıracaktır size. İktidar ve iktidar partilerini, sizin bu görevi yapmanız hiçbir şekilde ra
hatsız etmeyecektir; bundan emin olabilirsiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoruda değinilen konulara ilişkin partimizin gö
rüşlerini aktarmaya çalıştım. İleri sürülen iddialara, daha ayrıntılı olarak ve belgelere dayalı 
açıklama ve cevaplar, gensorunun muhatabı bakanlar tarafından verilecektir; gensorunun da
yanaksız olduğu ve amacı, o zaman daha iyi anlaşılacaktır; ama sözlerimin sonunda şunu açık 
olarak belirtmek istiyorum : Devleti ve devletin malını kimseye yedirtmeyiz; ama Hükümeti 
ve bakanlarını da yedirtmeye niyetimiz yok. 

Bu nedenle, gensoruya ret oyu vereceğimizi belirtir, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın,Gürbüz. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Baş; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; 
sözlerime başlarken, Refah Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi hürmetle, muhabbetle se
lamlıyorum. 

. 1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerle ilgili, Anavatan Partisi Denizli Milletvekili Sayın 
Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, bazı bakanlarımızın, devletin imkânlarından yararla
narak, temel kanunlara aykırı şekilde seçmen iradesini etkiledikleri görüşüyle verilen gensoru 
önergesi üzerine, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. 

Bilindiği gibi, 1 Kasım seçimlerinde, takriben 1 milyon seçmenin bulunduğu, 2 milyon 
insanın yaşadığı, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, geniş bir bölgede seçim yapılmıştır. 

Türkiye'de, son on yıldan beri, özellikle mahallî seçimler, hükümetler için bir referandum, 
bir güvenoyu şeklinde değerlendirilmektedir. Bugünkü Parlamentoda bulunan, gerek iktidar
da gerekse muhalefetteki partilerin, bundan önce yapılan mahallî seçimlerde, bu görüşümüzü 
teyit eden açıklamalarını hepimiz biliyoruz. Mesela, 26 Mart 1989 mahallî seçimlerinden son
ra, Sayın Demirel, o günkü Hükümete "Yüzde 21.5'le iktidar olunmaz. Çek git, yüzsüzlük 
yapma" demiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yalnız İstanbul'da değildi... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bütün Türkiye'yi kapsıyordu... 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) —r İstanbul'da değildi, peki; buna bir mazeret buldunuz. 
7 Haziran seçimlerinde 500 bin civarında seçmen, 1 Kasım seçimlerinde ise 1 milyona ya

kın seçmen seçime katılıyor. Bu seçimlerde almış olduğunuz neticeyi de, Sayın Başbakanınız, 
"İşte gördünüz, halk Hükümetin arkasındadır, bizim icraatlarımızı tasvip etmektedir; Hükü
metin çoğunluğu vardır" diyerek, bunu, Türk kamuoyuna, Hükümete bir güvenoyu olarak 
açıklamıştı. Buna ne diyeceksiniz?! 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Onu size bıraktık... 

AHMET SAYIN (Burdur)— Refah Partisi şampiyon. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Bunu, şunun için söylüyorum : Hiçbirimizin şu gerçeği in
kâr etmesine' gerek yok; gerçek odur ki, mahallî seçimler, son on yıldan beri, Türkiye'de, 
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hükümetlere bir güven veya güvensizlik olarak değerlendirilmiştir. Bu, zabıtlarda ve her yerde 
mevcuttur. Tabiî, 1 Kasım seçimlerinin neticesinde de, Allah'a hamd olsun, Refah Partisi yüz
de 25 oy alarak, Türkiye'de birinci parti olmuştur. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — O senin görüşün. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Refah Partisi 26 Mart mahallî seçimle

rinde yüzde 11,3 oy almıştı, 20 Ekim seçimlerinde yüzde 11 oy almıştı, 1 Kasım da da yüzde 
25 oy aldı. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Kaç partiyle? 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Tek başımıza. 
Refah Partisinin oyları yalnız istanbul'da artmıyor; mesela, Îzmir-Gaziemir'de yüzde 4'ten 

yüzde 9,5-10'a çıkmıştır, yani oyumuzu ikiye katlamışızdır. Mesela, Aydın-lsabeyli'de yüzde 
6'dan yüzde 28'e çıkmıştır; Ankara-Çayırhan'da yüzde 7'den yüzde 21'e çıkmıştır... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Narlıdere'de?.. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Narlıdere'de de oyumuz yüzde 50 artmıştır, yani Refah Par

tisinin oyu yüzde 8'den yüzde 12,6'ya çıkmıştır. 
Oyumuz sadece İstanbul'da artmamıştır... Ama Sayın Demirel, "bizim zaten istanbul'da 

halk desteğimiz yoktu; ama Anadolu'da halkın desteği arkamızdadır" diyordu. 
Değerli arkadaşlar, şimdi bu görüşü değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, Anadolu ve İstan

bul seçimlerini birbirinden ayırıp bir değerlendirme yapalım. İstanbul, bilindiği gibi, Türkiye'
nin ve Avrupanın en büyük şehirlerinden; kültür seviyesi diğer illerimize göre yüksek; sosyal 
yaşantı yönünden gelişmiş bir yer; hızlı bir iletişim var; haberler hızlı yayılıyor; sanayi ve tica
ret merkezidir; yani Türkiye'nin kalbidir. Anadolu'dan ve birçok yerden, direnmesini bilen, 
mücadeleci ve uyanık insanlar göç etmişlerdir; her şeye rağmen İstanbul'da tutunmuşlardır, 
iş sahibi olmuşlardır. Bütün bunlarla, istanbul, daha ileri görüşlü bir yerdir. Eğer İstanbul'da 
bu netice ortaya çıkıyorsa, bu, bir ön habercidir. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Ne için?.. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Refah'ın iktidarına ön habercidir. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Refah Partisi iktidar olacak ya!.. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Yüzde 28 oy, Refah'ın iktidarına ön habercidir. 
Şimdi, Anadolu'da, seçmen sayısı bin, ikibin civarında olan yerlerde seçim yapılıyor, Hü

kümet bununla övünüyor. Tabiî, Hükümet faktörü var. 
HALİL İBRAHİM ARTVlNLt (Kocaeli) — Siz de bir aydır övünüyorsunuz ya... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Küçük yerlerde, zayıf yerlerde kuvvetten, güçten yana ol

ma, fıtrattan gelen bir özelliktir. Anadolu'da, Hükümetin reylerinin arkasında ne var?.. Mese
la, Tokat-Başçiftlik'ten misal verelim : Karayolları ve Köy Hizmetlerine ait bütün araçlar, silin
dirler, dozerler, kamyonlar, seçimden bir ay önce buralarda yatırıma başlamış, yola başlamış 
ve seçimden bir gün sonra da gitmişlerdir. Hükümet öyle planlı çalışıyor ki, bir ay çalışıyor 
ve seçimden bir gün sonraya kadar bütün işleri bitiriyor." Bunun dışında, "orman binası yapa
cağız", "personel ve işçi alacağız", "100 yataklı hastane yapacağız" vaatleri var. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin ne vaadiniz var? 
BAHADDÎN ELÇt (Bayburt) — Sevgi ve kardeşlik... 
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MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Söyleyeceğim sonunda; sabret... 
Kayseri-Gezi'de PTT'ye 30 kişi, geçici işçi olarak alınmıştır. Devlet Bakam Sayın Batallı, 

Kayseri'ye gitmiş, hemen ikinci organize sanayi bölgesi sözü ve Valiye bu konuda talimat ver
miştir. Böylece, biz, organize sanayi bölgelerinin yapılışında, bakanın valiye talimat vererek 
işe başlandığını gördük. Tabiî, bunun üzerine, bizim Kayseri milletvekillerimiz Sayın Abdulah 
Gül Bey ve Şaban Bayrak Bey, Sanayi Bakanına "Biz Kayseri milletvekiliyiz, acaba ikinci bir 
sanayi bölgesi mi yapılıyor?" diye sordular, sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeye baktı
lar, yok; Bakan da "benim böyle bir şeyden haberim yok" diyor. Yani, Sayın Batallı'nın o an
da hatırına gelmiş ve böyle bir söz vermiş. Şimdi, bu, ciddiyetle, devlet ciddiyetiyle bağdaşıyor 
mu arkadaşlar?.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bağdaşıyor tabit. 
HALİL İBRAHÎM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Sizin attığınız temelleri de buralara getirdi

ler ya! 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Bizim attığımız temelleri dile getiriyorsunuz... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Erbakan'ın attığı temeller... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Tabiî, tabiî, Erbakan'ın Sayın Hocamızın attığı temeller... 
Bakın, siz mâni olmasaydınız, Ankara-Polatlı'daki dozer fabrikamızın ürettiği dozerlerle 

bütün bu köylerin yollarını yapmış olacaktık. (RP sıralarından alkışlar) Ne zannettiniz siz?.. 
Siz, 7 Haziranda, Köy Hizmetlerinde araç bulamayınca, yıllardır çalışmayan bir dozeri 

TIR'ın üzerine yüklediniz, seçim bölgesinde, bu dozer seçiminden sonra yol yapacak diye ca
minin önünde tuttunuz. İşte sizinle bizim aramızdaki fark bu; siz, Batıdan aldığınız arızalı 
dozerleri çalıştıramayan bir partisiniz, bizse, bu dozerleri kendi ülkemizde yapıp, üzerinde "made 
in Türkey" yazan dozerlerle bütün köylerinin yolunu yapma zihniyetinde bir partiyiz. (RP sı
ralarından alkışlar) Allah'ın izniyle yapacağız; hem de, seçim yatırımı olsun diye değil... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen hatibi rahat bırakalım, konuşmasını bitirsin... 
Lütfen... 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Şimdi, Kayseri'nin Gezi Nahiyesinde Sayın Bakan gölet 
sözü, sayın bakanlar da ilçe sözü veriyor; Gezi'yi ilçe yapacaklar... İnşallah yaparsınız. 

Değerli arkadaşlar, Sivas-Akıncılar'da ne oldu? Sivas-Akıncılar Bucağında, 11 kişi PTT'ye 
geçici işçi olarak alındı ve bu cuma günü işlerine son verildi. (RP sıralarından "DYP zengini" 
sesleri, alkışlar) Evet evet, bakın, sizin amel defterinizi okuyorum. 

Tarım ilçe müdürlüğü resmî kuruluşu yokken, bir bina alınarak, geçici işçi kadrosuyla bir 
veteriner ve bir ziraat teknisyeni atanıyor; kuruluşu, teşkilatı olmayan bir yere, 5 kişi de geçici 
işçi kadrosuyla alınıyor... Ne hızlı çalışıyorlar!.. ' 

İşte, mahallî gazetede haberleriniz var; okuyorum : Akıncılar'da, Köy Hizmetlerine bağlı 
araçların, seçimlerden bir ay önce Akıncılar İlçesine geldiği, Köy Hizmetleri Bölge Müdürü
nün bir müdür gibi değil de, devlete ait* makam arabasıyla, seçim bölgelerinde, partili bir mili
tan gibi çalıştığı ve "bize oy verirseniz hizmet getiririz vermezseniz hizmet getirmeyiz" sözle
riyle, seçmenleri, seçim öncesinde tesir altına almak istediği ve bizzat Suşehri Belediye Başka
nının, "Sayın Başbakan bana söz verdi, 'Akıncılar İlçesini alırsanız sizi il yaparız' dedi" şek
lindeki sözleriyle vatandaştan oy istediği, birçok kimseye iş vaadinde bulunduğu belirtilerek, 
(...) Şimdi ise, bunların yerine getirilmesini bekliyorlar... 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — O gazete de sizin herhalde. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunu Hoca yapar, Hoca!.. . * • 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Kimin yaptığı burada belli. 

Değerli arkadaşlar, bakın, seçimler oluyor; seçimlerden sonra bu Parlamentoda, devletin 
imkânlarını parti lehinde kullanmak noktasında gensorular veriliyor. Eğer siz, her seçimde, 
böyle, devletin müdürlerini, imkânlarını kullanacaksanız, kanunî bir düzenleme yapalım, on
dan sonra, müdürleri kullanın, istifade edin. Zaten basında da var, hep birleşin ve seçime, ge
nel seçime gidelim. 

Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş-Tanır'da ne oldu? Sayın Orman Bakanı, Sayın Tarım 
Bakanı ve Sayın Devlet Bakanı Batallı buraya "sizi ilçe yapacağız" sözü vermiştir. 

SEL'AHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — ANAP daha önce vermişti onu. 

BAŞKAN — Selahattin Bey, lütfen... 

MUSTAFA BAŞ — (Devamla) — Biz zaten söylüyoruz, siz birbirinizle aynısınız!.. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Kahramanmaraş-Tanır'da, şeker fabrikasında, 30 kişi, geçici işçi olarak alınmıştır. Yahu, 
bizim fabrikalara kızıyorsunuz. Böyle, seçimde geçici işçi alıp, halkı kandırma yerine, yardımcı 
olsaydınız da, bu 200 ağır sanayi tesisi, 70 tanesi nasıl bittiyse öyle bitseydi de, şimdi 1 milyon 
insan buralarda çalışsaydı, işsizlik önlenseydi kötü mü olurdu?.. (RP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, Izmir-Narlıbahçe'de, maalesef, Gülbahçe Mahallesine DYP'liler gidip, "biz sizi ay
rı bir ilçe yapacağız" diyerek oyları toplamaya başlayınca, ortakları SHP ile aralarında iyi ol
mayan şeyler oldu. Basından bütün bunları öğrendik, biliyoruz. 

Ankara-Çamlıdere'de -işte vesika, partizanlığın en büyük örneğini söylüyorum- Refah Partisi 
Belediye Meclis üyeliğine aday olan Sayın Hüseyin Taş, Türkiye Elektrik Kurumunda şoför 
olarak çalışmaktadır ve kendisi aynı zamanda işçi temsilcisidir. Bu kişi, adaylığı açıklanır açık
lanmaz, bir aylığına Kazan'a, arkasından da, hızını alamayan Hükümetçe şu anda, üç aylığına 
Şereflikoçhisar'a gönderilmiştir. 

Toplusözleşme maddelerine göre, bir işyerinde, en son, işçi temsilcisinin gönderilmesi ge
rekirken, Hükümet burada partizanca uygulama yaparak, Refah Partisinden aday olduğu için, 
Hüseyin Taş'ı sürgünden sürgüne göndermektedir. Ayrıca, oradaki DYP'liler, Hüseyin Taş'ı, 
"Refah Partisinden aday olmanın bedeli nedir, biz bunu size göstereceğiz" diye tehdit etmek
tedirler. İşte şeffaflaştık, işte demokrasi, küreselleştik, evrenselleştik!.. tşte amel defteriniz... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Senin, amel defterini okumaya gücün yeter mi? 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Ankara-Çayırhan'da, ilk defa, seçmen sandıklarından 3 
tanesi, TKt ve TEK lojmanlannm içerisine getirilmiş, burada, TKt müdürü Ahmet Papila, "Eğer 
İktidara oy çıkmazsa, herkes kendisine yer beğensin" tehdidiyle personelini baskı altına almış, 
80 tane boş lojman için 500 işçi ve memurun, lojmana yerleştirilmek üzere listesi yapılarak 
baskı altına alınmışlar ve yeni iş vaatlerinde bulunulmuştur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunların hepsi yalan. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Tabiî, bunları sizin de havsalanız almıyor, "yalan" diyor
sunuz; ama, işte bunlar sizin amel defteriniz. 
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ilginç olanlardan bir tanesi de şu : Çayırhan'da, SHP kanadından olan Bayındırlık Ba
kanlığına bağlı Karayolları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışması yaparken, 
DYP'ye bağlı Köy Hizmetleri de, asfalt kırarak altına kanalizasyon yerleştirmeye çalışıyor, Bü
tün Çayırhanlılar buna şahittir. (RP sıralarından alkışlar) Bütün Çayırhanlılar buna şahittir. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Orada asfalt yok. Yalan söylüyorsun; sana yakışmıyor. Ka
nalizasyon yapılan yerde asfalt yok, ben orada çalıştım. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara)>— Gel gösterelim. Ben de çalıştım orada; gel gösterelim... 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, karşılıklı konuşulursa, burada çalışmak mümkün ol

maz. Lütfen... Lütfen... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bakın, seçimlerden sonra, Sayın Ba

kan Cavit Çağlar, seçimlerden önce yapılan bu gayri hukukî düzenlemelerden, gayri hukukî 
uygulamalardan hızı kesilmemiş ki -orada oturuyor- hemen, "efendim, Hükümet biziz. Baka
lım, Refah Partili İstanbul belediyeleri nasıl hizmet edecek" beyanatını verdi. 

Bakın, bu söz, bu mantık, seçimlerden önceki Hükümetin biraz önce anlattığım mantığı
nın aynıdır; seçimden sonra da devam ediyor. 

Sayın Cavit Çağlar, eğer, Refah Partisinin nasıl hiz.met edeceğini merak ediyorsanız, ba
kın Kâğıthane'den bir misal veriyorum : Biz Kâğıthane belediyesini aldık. 26 Mart 1989'dan 
itibaren, tam üç yılda, SHP belediyesi, Kâğıthane sınırları içerisinde hafriyat işlerinden beledi
yeye toplam 60 milyon gelir sağlamış, biz dörtbuçuk ayda 1,5 milyar liragelır sağladık, hiçbir 
fiyat düzenlemesi yapmadan... Eğer merak ediyorsanız, herkes bilsin ki, Yüce Parlamentodan 
bütün parlamenterlere ve bütün Türkiye'ye sesleniyorum, bizim kaynağımız sizin israflarınız-
dır, sizin rüşvetlerinizdir, sizin bu memleketin alın terini boşa harcamanızdır. İşte biz, onları 
bu memlekete hizmete yönlendireceğiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baş, lütfen Genel Kurula hitap edin, yalnız bir gruba hitap etmeyin. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, biraz önce Anadolu'yu ve İstanbul'u ayrı ayrı değerlendirdik. Ne gör

dük? Haa, Anadolu'da demek dozer var işin içinde. Oyun yüzde 5'i dozer payı, yüzde 5'i geçi
ci işe adam alma payı, ilçe sözü payı, telefon dağıtma sözü payı ye biz Hükümetiz, oyunuzu 
bize verin, bize vermezseniz hizmet gelmez sözlerinin payı... Bütün bunları toplasak yüzde 20 
yapar. İkinizin toplam oyu ne; yüzde 35. Bundan yüzde 20'yi çıkarırsak ne olur? Yüzde 15... 
İşte İstanbul'daki oy oranı meydana çıktı. Şu anda sizin tabanınız budur. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, Demirel "İstanbul bizim arkamızda değil, Anadolu'ya bakın" 
diyor. 

Efendim, Karadenizli müteahhitlerden biri, şahane, çok güzel bir ev yapmış; eve müşteri 
gelmiş ve her şeyini beğenmiş, fiyatı da uygun, "ben bu evi alacağım; ama, bir kusuru var" 
demiş. Müteahhit, "nedir kusuru?" diye sormuş; müşteri "bahçesinin eni, boyu dar" demiş. 
Bizim müteahhit de "kardeşim bahçenin enine boyuna ne bakıyorsun, yüksekliğine baksana" 
demiş. 

Şimdi, Demirel, "İstanbul'a ne bakıyorsun, Anadolu'ya baksana oyum yüksek" diyor; 
ama, işte gerçek oyu bu. Bu millete ANAP 26 Martta "yüksekliğine bak" dedi; şimdi burada 
oturuyor. Siz, şimdi ibret almazsanız, o kapının dibinde oturursunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Şimdi, orada oturan kim? 
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MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Refah Partisi olarak biz toplumdaki 
tepki oylarının çok azını aldık. Büyük bir tepki oyu var; bunu siz söylüyorsunuz. Kime tepki? 
Size tepki; bize tepki değil ki... Siz diyorsunuz ki, "tepki oyu vardı" Demek ki, siz beceriksiz
siniz, bir şey ortaya koyamadınız, halkı memnun edemediniz, tstanbul Milletvekili Orhan Er-
güder Bey, İstanbul'la ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde, kalktı, konuştu, bu konuşma 
bize en büyük malzeme oldu. Ne dedi? "Ben, İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm; ama, 
istanbul öyle bir şehir haline geldi ki, artık yaşanılamaz; "İstanbul'dan kaçmak istiyorum" 
dedi. Biz de gittik, "sizin niilletvekilleriniz böyle diyor; İstanbul'u yaşanılamayacak hale kim 
getirdi; işte ANAP, işte CHP, işte SHP, işte DYP; siz getirdiniz bu hale" dedik. Vatandaş, niye 
yirmi senedir evinin iskânını veremeyen, beceriksiz yöneticilere oy versin? Niye vatandaş, so
kağını kazarak çukur yapan, asfaltını kapatamayan beceriksiz yöneticilere oy versin, niye va
tandaş -affedersiniz- içme suyuna pislik karıştıran beceriksiz yöneticilere oy versin?.. İşte siz, 
busunuz... Dolayısıyla, seçimlerde karşınıza bir tablo çıktı, 

Şimdi, tepki oyları sandık başına gitmedi, iletişim noksanlığından bizi de tam tanıyama
dı; ama, şimdi kazanılan 4 belediyenin icraatlarını görecek, o tepki oyları, önümüzdeki seçim
lerde, Allah'ın izniyle Refah Partisinin olacaktır. (RP sıralarından,alkışlar) Onun için, şimdi
den tedbirinizi alın; ya bu millete hizmet edin yahut da "biz bu işin altından kalkamıyoruz 
arkadaş, hazırlıksızız" deyin, çekilin. Bu memlekette, Başbakanınızın ifadesiyle, "demokrasi
lerde çare tükenmez" bu mesele hallolur... 

BAŞKAN — Sayın Baş,< süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Peki, toparlayayım. 
Tabiî, bir de bütün bunlardan sonra mazeret uydurmak çok kolay : "Refah Partisi bu oy

ları nasıl aldı? Erkeklere çarşaf giydirdi" deniliyor. 
Şimdi, biz bu Parlamentoda 40 kişiyiz, gensoruyu sonuçlandırmaya oyumuz yetmiyor. Dü

şündük, taşındık, çarşafları getirdik, bugün birkaç kişiye bunları giydirip, Hükümeti düşüre
ceğiz herkes bunu bilsin! (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen de inanmıyorsun söylediklerine; sen de gülü
yorsun. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Siyasî iktidarlar Türkiye'de elli senedir vatandaşları istis
mar ediyor, halkı istismar ediyor; seçimlerden önce, "İşe adam alacağız" diyerek halkı istis
mar ediyor, "köye yol yapacağız" diyerek halkı istismar ediyor. İşte sizin, hepinizin durumu 
budur. Siz ona, o da size aynı şeyi söylüyorsunuz. Refah gelmiştir, artık iflas ettiniz. Bundan 
sonra Türkiye'de millî görüş, adil düzen... 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Gruplar adına son konuşmacı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Nevzat Ercan'dır. 
Buyurun Sayın Nevzat Bey. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 1992 Pazar gü
nü yapılan kısmî yerel seçimlerde, Bakanlar Kurulunun bazı üyelerince, yasalara uygun olma
yan propaganda usullerine, tehdit ve şantaj yollarına başvurulduğu, başta yatırımcı bakanlık
lar teşkilatı KİT'ler ve TRT olmak üzere, devletin bütün imkânlarının koalisyon partilerinin 
hizmetine sunulduğu; başta valiler olmak üzere, kamu görevlilerine ve hatta yargı organı 
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mensuplarına baskı uyguladığı; bazı bakanların yalan beyanlarla seçmen iradesini saptırma gi-. 
rişiminde bulundukları gibi bazı suçlamaları içeren, Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel, 
Devlet Bakanımız Sayın Orhan Kilercioğlu, İçişleri Bakanımız Sayın tsmet Sezgin ve Ulaştır
ma Bakanımız Sayın Yaşar Topçu haklarındaki gensoru önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak amacıyla huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Sözlerime baş
larken, Yüce Meclisin Sayın Başkan ve değerli üyelerine en içten saygılarımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, çok değerli parti sözcülerini dikkatle dinledim ve gördüm ki, Ana
vatan Partisi Sözcüsünün, bilhassa geçmişi unutarak ve Demirel düşmanlığı yaparak... 

AHMET SAYIN (Burdur)— Birinci görevi o zaten... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hiç alakası yok; gerçekleri ortaya koyuyoruz sadece. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Evet, her zaman" olduğu gibi Demirel düşmanlığı ve de
magoji yaparak, geçmişte devlet imkânlarını her seçime ziyadesiyle sokmuş bir siyasî partinin 
mensubu olarak, maharetini, geçmiş birtakım oldubittileri hangi tülle ve büyük bir incelikle 
örtmeye çalıştığını, esenfle dinledim ve takip ettim. 

Değerli millletvekilleri, 1 Kasım 1992 günü yapılan, seçimlerin sonuçlarından hareketle, 
bu siyasî iktidarın itibarını yitirdiğini ve halkın bu siyasî İktidara kırmızı kart gösterdiğini söy
leyebilmek biraz yüz ister. -

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 8 Haziran tarihinde Demirel söyledi. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Seçim yapılan 23 yerde, seçime iştirak eden toplam seç
men sayısı 500,bin... Düşününüz ki, -tahmini olarak söylüyorum- 30 milyona varan seçmeni 
bulunan Türkiye'de 500 bin seçmen sandık başına gidiyor ve oyunu kullanıyor; sayımı dökü
mü yapılıyor. Çıkan sonucu öyle veya böyle yorumlayarak, bugünkü siyasî İktidarın ömrünü 
doldurduğunu varsaymayı ve bunu böyle değerlendirmeyi sizin izanlarınıza ve idraklerinize terk 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 26 Mart 1989 seçimlerini hatırlayınız. Hafızalarınızı tazelemek is
tiyorum. Türkiye'nin genelinde yapılan bir seçimde. O tarih itibariyle, 67 ilde, 35 bin köyde, 
2 bini aşan beldede 26 milyon seçmen sandık başına gidiyor; iktidar Partisi, bütün devlet im
kânlarını seçime soktuğu halde, aziz milletimiz, o günkü Anavatan Partisi İktidarını sandığa 
gömüyor; ortaya koyduğu iradesiyle Anavatan İktidarını reddediyor (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) ve yüzde 21,75 oyla üçüncü parti yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye'nin 
genelinde yapılmış bu seçimin ortaya koyduğu sonuca benzer bir sonuçla bir iktidarın iktidarı
nı sürdürmesi düşünülemezken, bu İktidar, kendi içinden, bir de, Çankaya'ya Cumhurbaşkanı 
seçebiliyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sizin mantığınız o. . 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ama, bugün, geliyorsunuz, bu kürsüde, 23 yerde yapıl
mış ve Türkiye seçmeninin ancak yüzde 1,5'ine tekabül eden 500 bin seçmenin ortaya koyduğu 
iradeden hareketle bir değerlendirme yapabiliyorsunuz. 

Siz bunları söylerken, eminim ki, Anavatan Partisi Grubunun milletvekilleri de itibar et
memiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — O sizin mantığınız, bizim mantığımız değil; Sayın Demirel'in 
mantığıdır. 
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BAŞKAN — Nevşat Bey lütfen, Sayın Dumankaya lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri; doğrudur, bu siyasî heyet, sadece 

20 Ekim 1991 seçimleri sonrası cereyan eden kısmî yerel seçimlerde değil, yasaklanan Türkiye'
de tam on yıl; hatta, bir belediye başkanı seçimi değil; hatta, bir il genel meclisi veya belediye 
meclisi üyelikleri seçimi değil; bir insanın dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez hakkı olan 
seçme ve seçilme hakkının oylandığı günlerde hak ve haysiyet mücadelesi vererek, işte o zor 
günleri aşarak; bugün, işte bu sıralarda iktidar grubunu oluşturduk. Siz de, bütün yalana, in
kâra ve iftiraya dayalı politikalarınıza, geçmişe dönük karalamalarınıza rağmen yer değiştir
mekten kendinizi kurtaramadınız ve işte, şimdi muhalefet sıralarına mahkûm oldunuz, mah
kûm edildiniz. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

• Değerli milletvekilleri; tabiî, Refah Partisi sözcüsüne de diyeceklerim var. Değerli dostum 
bilsinler ki, kulun öyle amel defteri okuma yetkisi yoktur; onu Cenabı Hak bilir. Siz, bu kür
sülerde öyle yaptınız. O hadsizliğinizdir ki, o meydanlarda dinî duyguları istismar ederek cen
netten arsalar dağıttığınız, anahtarlar vermeyi vaat ettiniz! (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Evet o, hadsizliğinizdir... (RP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri; ben, o seçim bölgelerini gezdim, dolaştım... Evet, doğrudur; dini, 
siyasetin emrine ve hizmetine verdiniz. Sizinle anlaşamadığımız nokta işte buradadır. Siyaseti, 
dinin emrine ve hizmetine sunmak varken, siz, dini, siyasetin emrine, Refah Partisinin hizme
tine sundunuz, tşte anlaşamadığımız nokta budur. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Seçimden sonra fiyatlar düştü, sana da satalım bir arsa, 

istiyor musun! 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Siz Müslümanlığı kimseye bırakmazsınız; ama... 
BAŞKAN — Nevzat Bey, lütfen Meclise hitap edin. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu konu kimsenin inhisarında olan 

bir şey değildir. Ben size Kur'andan ve hadisten birtakım bilgiler aktaracak değilim. Siz çok 
iyi bildiğiniz iddiasındasınız; ama, bu tarz üslubunuz bile, birçok şeyi bilmediğinizi ortaya koy
maktadır. 

Değerli milletvekilleri; saygı gösteriniz. Ben, o seçim bölgelerini gezdim. Bir kahveye veya 
herhangi bir grubun bulunduğu bir yere girdiğimde ve Allah'ın selamını verdiğimde, orada se
lamımı almayanların çoğunun Refah Partili olduğunu bizatihi yaşadım. Adamın elini sıkmak 
istedim, elini vermedi. Müslümanlıkta böyle bir şey yoktur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

HAYRI DOĞAN (Antalya) — Onların Müslümanlık ölçüsü bu kadar. 
• NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, Türkiye'de yerel 

seçimler, 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
hükümlerine göre, bağımsız yargı organları olan il, ilçe seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kuru
lunun denetim ve gözetimiyle yerine getirilmektedir. Gensoruda yer alan bazı iddialar, bu ka
nunlar çerçevesinde bağıms'ız yargı tarafından ele alınması gereken hususlardır. Gensoru met
ninde somut bir olay ortaya konulmamakla birlikte, elinizde yasalara muhalefet edildiğine da
ir bilgi ve belgeler varsa, yetkili yargı merciine verin, gereği neyse o yapılsın. 
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Doğru Yol Partisi, yolsuzlukların, partizanlıkların, her türlü kanunsuzlukların üzerine gitme, 
devletteki adaleti bozmama sözü vererek iktidara gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, seçim dönemlerinde TRT'nih ve bütün devlet 
imkânlarının iktidar partisi lehinde eşitsizlik yaratacak şekilde kullanılması, ANAP'ın çok iyi 
kullandığı ve uyguladığı yöntemdir. Başlangıçta ifade ettim. Değil bir belediye seçimini, bir 
mahallî seçimi almak, meydanlara indik biz. Siz bu siyasî ayıbı hiçbir zaman örtemezsiniz. Siz 
ki, hakkı oylattırdınız, hakkı! Oylanan hak, öyle veya böyle de olsa, hak olmaktan çıkmaz
ken, siz, o hakları oylattırdınız. Hatta, hak oylanırken dahi devletin imkânlarını seçime soktu
nuz, 12 Eylül tacirliği yaptınız; anarşi korkusu salarak, milletin vicdanlarına baskı koyarak 
onları korkuttunuz; bunları yaşadık. Şimdi, 23 beldede yapılan seçimler münasebetiyle birta
kım devlet imkânlarının seçimde kullanıldığı iddiasıyla gelip burada bir şeyler söylemeye sizin 
hiç hakkınız yok. 

Değerli milletvekilleri, seçim kanunlarını kendisi için sık sık değiştiren Anavatan Partisi 
değil midir? TRT"yi, seçim kanunlarında yaptıkları değişikliklerle seçim döneminde sürekli tek 
taraflı iktidar propagandası yapmak için kullanan, seçim dönemlerinde bile saatlerce "icraa
tın içinden" programlarıyla kötü, başarısız ve hatalı yönetimlerini gerçek dışı beyanlarla ka
patmak isteyen, halkımızı aldatan Anavatan Partisi değil midir? Bunları ne çabuk unuttunuz. 
Geçen sekiz yıllık iktidar döneminiz içerisinde yapılan seçimlerde devlet imkânlarının Anava
tan Partisi için nasıl seferber edildiğini, Fakir Fukara Fonunu bir partizanlık fonu olarak dü
şünüp seçimlerde tam bir partizanlıkla kullandığınızı, bırakınız emriniz altındaki kamu görev
lilerini, seçimle gelen muhtarları dahi kendi partinize çalışmaya zorladığınızı, devlet hizmetle
rinin, önce ANAP'a oy verenlere götürüleceğini açıkça söyleyerek partizanlık örnekleri verdi
ğinizi yüce Türk Milleti henüz unutmamıştır. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Muhtarları Ankara'ya topladınız; unuttun mu? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Evet, halkımızı açıkça tehdit ettiğiniz 26 Mart 1989 yerel 
seçimlerini hatırlayınız. O gün iktidarda bulunan sizler, gazetelere sayfa sayfa ilanlar verdiniz. 
Hafızalarınızı tazeleyebilirim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Faydalı olur, faydalı olur. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Unutmuş olabilir misiniz? Okuyabiliyor musunuz? Bu 
dilden anlar mısınız? Evet, doğrudur. 

Gazetelerde sayfa sayfa ilanlar verdiniz. 1989 yılının Mart ayı gazetelerini açın, görün. 
Gazete ilanlarında bir adam sandalyeye oturmuş, urganlarla da eli, kolu bağlanmış; kaygılı, 
düşünen bir adam. Altına şu ibareler yazılmış : "Eli kolu bağlı, iş yapamaz, kara kara, para 
düşünen belediye başkanına sahip olmak ister misiniz?" Yani, ANAP dışında bir partiden be
lediye başkanı seçilirse, hali bu olacak. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Siz de bu ilanları belediyelere verdirdiniz, "köprü 
kuracağız" dediniz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Siz de aynı şeyi yaptınız Nevzat Bey. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Doğru. 

Bakınız, bilhassa yeni belediye yaptığınız yerlerdeki seçimlerle ilgili siyasî tehdidiniz ve 
şantajınız; bakınız, ne diyor : "Makamsız -yani senin sandalyen yok, sıran yok falan işte- me
kansız -binasız- imkânsız ve iktidarsız bir belediye başkanı ister miydiniz?" 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O zaman gensoru verseydiniz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — "Eğer bizim adaylarımıza oy vermezseniz...' * (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — "Belediye başkanı bizden olmazsa, onun eli kolu urgan

larla, zincirlerle bağlıdır" diyerek size oy vermeyen halkımızın seçtiği belediye başkanlarını ur
ganla bağlamadınız mı? Halkı, verdikleri oydan dolayı cezalandırmadınız mı? Bu, açıkça hal
ka tehdit değil de nedir? Tabiî bu tehditlerinizin, baskılarınızın cevabını halkımız size öyle ver
di ki, şaşırıp kaldınız... 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Bugünkü gibi!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Devletin imkânlarını partizanca kullanarak el, kol bağ

lamayı düşünenlerin urganlarını koparıp attı; seçtiklerine iş yaptırmamayı marifet sanan ANAP'-
ın siyasî kadrolarına hak ettikleri dersi verdi. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Size verdiği gibi!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şimdi merak ediyorum; bütün bu olup bitenlere rağmen 

hangi yüzle, "halkı tehdit ettiniz, baskı yaptınız" diye gensoru önergesi verebiliyorsunuz?! Her
kesi, kendiniz gibi mi sanıyorsunuz! , 

Değerli arkadaşlarım, halkımızı, açıkça, bu şekilde tehdit eden Anavatan Partisi, 20 Ekim 
1991 tarihinde, halkımızın oylarıyla iktidardan uzaklaştırılmıştır. Doğru Yol Partisiyle Spsyal-
demokrat Halkçı Parti, koalisyon kurup Hükümet olunca, önce belediyelerimizin urganlarını 
çözmüş, urgan bağlananların yaralarının tedavi edilmesiyle işe başlamıştır. Belediyelerimizin, 
5 trilyon lirayı bulan borçlarından, 800 milyar liranın kaldırılması, 4,2 trilyon liranın da erte
lenmesi sağlanmıştır. Biz, belediyeleri daha geniş yetkilerle ve malî imkânlarla destekleyeceği
mizi vaat ettik. Biz, bu vaatlerimizi, bir yıllık iktidarımız döneminde, uygulamalarımızla, bir 
bir yerine getirdiğimizi açıkça ispat ettik. Geçmiş dönemin, partizan, tek taraflı ve sakat uygu
lamalarına iltifat etmedik. Tahrip edilen devlet imajını, restore etmeyi görev kabul ettik. Hal
kımızın oylarıyla, iktidar olarak bize tanınan devletin imkânlarını kullanma yetkimizi, parti 
farkı gözetmeksizin, adil ve hakkaniyete uygun kullanma, partimizin ve Hükümetimizin ana 
prensibidir. Bu prensibe uymaya dikkat ve özen gösterilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önergede, KİT'lerin tüm imkânlarının, koalisyon partilerinin hizme
tine sunulduğundan bahsedilmektedir. Bunu, ancak kendileri yapar, örnekleri mevcuttur; Türkiye 
Gübre Sanayiine 700 milyon liralık pul aldırıp, bunun kendi parti amaçları doğrultusunda kul
lanıldığına ilişkin soruşturma hâlâ devam etmektedir. Yolsuzluklarla mücadele, partimizin mil
letimize en önemli taahhütlerinden birisidir. Denetleme mekanizmaları işletilerek, yapılmış bu
lunan bütün incelemeler yeniden gözden geçirilerek, mercilerine sevk edilmiştir. Uzun zaman
dır çalışmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda, 45 kuruluşun hesapları de
netlenmiş ve bunların 12'sinin yönetimi ibra edilmiştir. Ayrıca, bugüne kadar 61 inceleme ve 
sorutturma dosyası, cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, bunlardan 33'ü hakkında 
kamu davası başlatılmıştır. Bu davaların büyük çoğunluğu, ANAP İktidarının KİT'lerdeki usul
süz işlem ve harcamaları teşkil etmektedir. 

sayın milletvekilleri, önergede yer alan, valilere, kamu görevlilerine, hatta yargı organı men
suplarına baskı uygulandığı iddiasının gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu iddia, devletimizin 
valilerini, kamu görevlilerini ve yargı organı mensuplarını rencide edicidir. Somut bilgi ve bel
gelere dayanmayan bu gibi iddialar, devletimizi yaralar. 
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Değerli milletvekilleri, gerek 7 Haziran, gerekse, 1 Kasım yerel seçimlerinde, Doğru Yol 
Partisi olarak, halkımıza hizmet vaat ettik. Özgür bir seçime halkımızın seçtiklerine hiçbir ayı
rım yapmaksızın devletimizin destek olacağını vaat ettik. Dize, güç ye kuvvet verin dedik, Si
zin gibi, bizi seçmezseniz cezalandırılırsınız diyerek tehdit etmedik. Aramızdaki fark budur. 

Ülkemizin büyük sorunları etrafında bir araya gelerek Hükümet kuran DYP ile SHP ikti
darı, bir yıldır, ülkenin büyük sorunlarını çözmeye, milletimizi düştüğü sıkıntılardan kurtar
maya çalışmaktadır. Sizlerin yapmaya gerek görmediğiniz, yılların ihmaline uğramış, yol, elektrik, 
su, telefon ve kanalizasyon gibi önemli altyapı hizmetlerini, halkımıza götürmemiz partizanlık 
mıdır? Biz, DYP olarak, sekiz yılda durmuş bulunan hizmet kervanını yeniden harekete geçir
mek ve Türkiye'nin kalkınma rüzgârlarını yeniden estirmek, böylece herkese, iş, aş, ilaç, he
kim ve herkese başını sokacak yuva şeklinde ortaya koyduğumuz temel hedeflerimize erişmek 
için çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şunu da belirtmek isteriz ki, ANAP tarafından, pek çok kere değişti
rilen ve oyuncak haline getirilen, şimdi de şikâyetçi oldukları Seçim Yasasının aksayan ve ka
mu vicdanını rahatsız eden, demokratik olmayan hükümlerinin değiştirilmesi, Hükümet prog
ramında da yer almıştır. 

\ . 
Görüldüğü gibi, demokrasimizin günümüzdeki standardına yakışmayan davranışlar, si

zin yaptıklarınızdır. Siyasî hayatımıza.sürdüğünüz lekeler, bizim tarafımızdan temizlenmeye ça
lışılmaktadır. 

Anavatan Partisinin yerel seçimlerdeki yenilgisinin mazereti olarak hazırlanan gensoru, 
tümüyle mücerret iddialarla doludur. 

Değerli milletvekilleri, tesadüfen ele geçen iktidarınızı kaybetmemek, oturduğunuz yer
den kalkmamak için, her yola başvurduğunuz, milletin vicdanına baskı koyup, korku saldığı
nız, 12 Eylül ve anarşi tacirliği yaptığınız, yalan, inkâr ve iftira politikanız, vazgeçmediğiniz 
siyasî malzemeniz olduğu halde, milletin oyunu terazinin bir kefesine, vermek mecburiyetinde 
olduğunuz hizmeti de öbür kefesine koymak suretiyle, siyaseti, adeta al gülüm, ver gülüm me
selesi haline dönüştürenlere, elbette ki, milletin de diyecekleri vardır, bizim de diyeceklerimiz 
vardır. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir somut olay ortaya koymadan, soyut birtakım iddiaları içe
ren, dayanaktan yoksun gensoru önergesine Doğru Yol Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğiz. 

Yüce Meclisin, Sayın Başkan ve değerli üyelerine saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşmalar sona ermiştir. 
Şimdi, ilgili bakanlar konuşabileceklerdir. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Topçu buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; şahsım ve Hükümetimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başbakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Devlet Bakanımız ve şahsım hak

kında, Hasan Korkmazcan ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan gensoru önergesinin gün
deme'alınıp alınmayacağının kararlaştırılacağı görüşmeleri büyük bir dikkatle izledik. 

Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisine, milletvekilliği gibi yüce bir göreve karşı saygımız 
olmasa, seçimlere büyük iddialarla girip kaybetmiş olan bir siyasî partinin, başarısızlığına ma
zeret arayan kadrosunun, âdeta, kendisini, iktidarı suçlayarak savunmaya çalışan bir önergesi 
deyip geçerdik, cevap vermek ihtiyacı duymazdık. 

— 458 — 



T.B.M.M. B : 27 17 . 11 . 1992 O : 1 

1991 genel seçimlerini kaybettikten sonra, 340 yerde yapılan mahallî seçimleri 7 Haziran
da kaybedenler, büyük iddialarla girdikleri 1 Kasım seçimlerinden de kayıpla çıkınca, seçimle
re gölge düşürme pahasına da olsa, çıkar yolu, iktidarı suçlamakta buldular. Aslında yapıl
mak istenen, pazar günü yapacakları olağanüstü kongreye Parlamento imkânlarını alet etmekten 
başka bir şey değildir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Pazar günü yapmıyoruz, yanlışın var. Pazartesi günü... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Pazartesi sayın, pazar sayın fark 

etmez, herkes anlayacağını anlıyor. 
Bari iddialarınızı ciddî ifadelerle ve ciddî gerçeklerle, ciddî delillerle getirseydiniz, somut 

olarak ortaya koysaydınız; Parlamento fonksiyonlarını ciddiye aldığınızı göstermiş olurdunuz, 
saygınızı göstermiş olurdunuz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sizin hesap sorduğunuz gibi! 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kendi başarısızlıklarına mazeret 

aramak için Meclis fonksiyonlarını kullanmak, seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürmeye ça
lışmak, kendisini, Meclis ve seçim gibi, demokrasinin temel kurumlarından daha önemli gö
ren bir kişiliğin tezahürüdür. 

Her seçimde, seçim yasalarını kendi çıkarları doğrultusunda değiştirip, aynı kanunlarla 
üst üste iki seçim yapamayanlar, bizi, seçmen iradesini ifsat etme amacı taşıyan girişimlerde 
bulunmakla suçluyorlar. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Aynı seçim kanunlarıyla sen de seçildin... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla)— Mahallî seçimlerde, muhalif be

lediye başkanlarını, demin arkadaşlarımızın gösterdiği gibi, urganla sandalyeye bağlayıp, çar
şaf çarşaf gazetelere ilan verenler, bizi tehdit ve şantaj yollarına başvurmakla, sömürge yöneti
mi metotları kullanmakla suçluyorlar. 

İktidarda iken, seçimlerin hemen ardından zamları peşi peşine sıralayanlar, "seçimlerden 
önce aksini söylüyordunuz" diye yüzlerine vurulunca, "seçimlerden önce zam yapacak kadar 
enayi değiliz!.." cevabını verenler, şimdi bizi suçluyor. 

"İktidarın, vaatleri, hileyle seçim kazanma aracı olarak kullandığı ve bu sebeple meşru 
temellerini yitirdiği yolundaki görüşler" ifadesiyse, tam anlamıyla bir saçmalık şaheseridir. "Va
atleri, hile ile seçim aracı olarak kullanma", önerge sahibinin vecizesi (!) olsa gerek. Seçmenle
ri saf, aptal insanlar yerine koyan, kendisini seçmenlerden akıllı sanan bir akılsızlık örneği! 

İktidarı döneminde oy alamadıkları yerlere belediye kurmayan, belediye kuracağı zaman, 
belde halkıyla oy pazarlığı yapan, seçimi garantilemek için kilometrelerce uzaklıktaki beldele
ri birbirine bağlayıp, ancak öyle belediye kurabilme cesaretini gösterenler, bizi seçmen iradesi
ne ipotek koymakla suçluyorlar! Direkleri, dozerleri, seçime üç gün kala beldeye getirip, "ve
rin oyu, alın hizmeti" diyenler, bizi oy karşılığı pazarlık yapmakla suçluyorlar! 

İLHAN KAYA (İzmir) — Güzelbahçe örneği gibi, değil mi?! 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Peki bu suçlamalar, seçim kaybı

nızın,'başarısızlıklarınızın savunmasına yetecek mi?! 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Tuzla'da bağırıyordunuz Sayın Bakan... 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yapacağınız kongrede delegeleri
nize söyleyeceksiniz, o delegeler de size dönüp, "bu insanlara iftira etmeyin. Bu söyledikleri
niz, bizim yaptığımız şeylerdir, bunlar, bizim yöntemlerimizdir, bunlar bizim metotlarımızdır. 
Bu tür beyanlar bize bir şey kazandırmaz; bilakis, bizim yaptığımız seçimleri gölgeler. Biz, in
san haklarının oylandığı bir referandumda bile, devleti, bir kişinin, tek bir kişinin önüne koy
duk ve öyle kaybettik bu seçimleri" demeyecekler mi? "Biz, daha iki seçimi üst üste aynı ka
nunla yapmamış bir siyasî partinin mensuplarıyız. Bu insanlar, bizim getirdiğimiz kanunların 
virgülüne dokunmadan iki seçim yaptılar. Siz, bize bunları söylemeye sıkılmıyor musunuz?" 
diye size sormayacaklar mı?! 

Sorun bakalım Grubunuza, herkes bu önergeye katılıyor mu? Burada saydığınız bu iddia
ların hepsi, seçim yasalarına göre, seçim yargısı önüne getirilmesi gereken iddialardır. Siz, ka
muoyu yoklamalarıyla kendi kendinizi avuturken, desteksiz atarken, bu iddialarınızı dile ge-
tirmiyordunuz, seçimden sonra mı anladınız bunları?! 

Biz, bu ülkede millî irade arıyoruz, ifsat edilmiş irade bize lazım değil; çünkü, o, millî 
irade değildir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — 900 milyon vermediniz mi Maltepe Camiine? 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)— Din istismarı! 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Acele etme, oraya da gelecek sıra. .-
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizden önceki dönemde mahallî idare birimleri, ge

nellikle -arz ettiğim şekilde- iktidar partisinin moral ihtiyacı için kullanılırdı. Hükümetimiz, 
bu alanda da ülke ihtiyaçlarını, kamu yararını, kamu düzenini ön plana çıkarmıştır. Nitekim, 
seçimler sırasında il yapmak için vaadimiz vardı. Bunları inşallah kısa zamanda yerine getire
ceğiz; ama, gelişen dış siyasî konjonktür, vaat etmemiş olmamıza rağmen, Kars İlinin yeniden 
tanzimini zorunlu kılmıştır.- Bu nedenle, Kars'ta iki yeni il kurduk : Ardahan ve İğdır. 

Diğer taraftan, İstanbul'un bazı ilçeleri o kadar çok büyümüştür ki, bunları bir kayma
kamla yönetmek hemen hemen imkânsızlaşmıştır. Yapılacak şey, Bakırköy ve Kartal'ın yeni
den ilçelere ayrılmasıdır. Üstelik bu yörelerde sorunlar öylesine büyümüştür ki, yalnızca bele
diye kurmakla buraların sorunlarının halledilmeyeceği önceden görülmüştür. 

Sınıflarında 100 öğrencinin okuduğu; trafolarının ve şebekelerinin yetersizliği nedeniyle 
elektrikli aletlerinin çalışmadığı; asayişin yüz veya ikiyüzü geçmeyen polis ve jandarma eliyle -
sağlandığı, bu yüzden hırsızlığın kol gezdiği; sokak lambalarının yanmadığı; sekiz yıl övüne 
övüne bitiremedikleri telefonların ve haberleşme birimlerinin bulunmadığı; sağlık şartlarının 
sağlanamadığı yörelerdi buralar. Keza, İzmir İlinin bazı semtleri de İstanbul gibi çok büyümüş 
ve bakımsız kalmıştır; bu nedenle de, 4 ayrı ilçe kurulması kaçınılmazdı. 

İstanbul'da, Bakırköy'ün ayrılmasıyla ilçe yapılan semtlerde eskiden belediyeler vardı. Bu
raları Anavatan Partisi İktidar! kaldırmış, hepsini Bakırköy'e bağlamıştır. Vatandaş küçük bir 
belediye hizmeti veya devlet hizmeti için gidip gelmek ve onları görmekle bir gününü harcıyor
du. Ülkemizde son on yılda meydana getirilen bölgeler arası kalkınmışlık farklarının yarattığı 
iş arama ihtiyacı, bu semtleri Anadolu'nun göç merkezleri haline getirmiştir. Sağlıksız büyü
müş, adeta beton yığınları haline gelmiş olan bu semtlere el attık. El attığımız zaman da, İs
tanbul'da seçim yapılan yerlerdeki oyumuz yüzde 16, İzmir'de de yüzde 23 civarında idi. Geç
miş dönemde olsa, buralarda belediye kurulmazdı, ilçe kurulmazdı; çünkü, geçmiş dönemin 
tek ölçüsü, partinin oyu idi. . 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu önergede, Hükümeti, sömürge yönetimi metotları
nı kullanmakla itham eden zihniyeti şiddetle kınıyorum. Şimdi, bizi, sömürge metotlarını kul
lanmakla suçlayanlara cevabım şudur : Bu ülkede sömürgecilik, kimsenin (ne içeriden, ne dı
şarıdan) haddine değildir. Bu ülkenin her vatandaşı birinci sınıf vatandaştır; her yöresi mukad
des vatan toprağıdır. Bu memlekette sömürgecilik iddialarını şimdiye kadar, değil bir siyasî parti, 
ülke düşmanları bile yapamadı. 

Sömürgecilik, iktisadî ve ticarî imkânların alınıp, bunu onların ihtiyaçlarına harcamak 
yerine, kendi çıkarlarına harcamaktır. İstanbul'dan aldığınız vergileri, fonları İstanbul'un hiz
metine verseydiniz, okulları 100 kişilik öğrencilerle dolu olmazdı, elektrikleri yanıyor olurdu, 

• yollan çalışıyor olurdu, hizmetleri gelmiş olurdu, bunlar buralarda müreffeh ve mutlu yaşıyor 
olurdu. Demek ki, o zihniyeti kendinizde aramanız lazım, eğer Türkiye'de böyle zihniyet varsa. 

Bu ülkede sömürgecilik zihniyeti, ancak, olsa olsa sizin uygulamalarınızda olabilir. Biz, 
sizin bıraktığınız bu kötü mirasları, düzeltmeye, devleti halkın hizmetine seferber etmeye çalı
şıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "vaatleri, hileyle seçim kazanma" vecizesine (!) gelin
ce; ülkenin ihtiyaçlarını bilmeyen, bunları çözmek için iddiaları olmayan siyasî partilerin ikti
dara talip olmaları, anlamını yitirir. 

Siyasî partiler iddia sahibi olmalıdır. Hükümeti oluşturan siyasî partiler, bu iddianın sahi
bidir. Ülke meselelerini halkın gözleri önüne serip, bunları çözmek için oy istemek, demokra
sinin gereğidir. Siz, bizim ortaya koyduğumuz ülke meselelerinin farkında değilseniz, bu bizim 
kabahatimiz değildir; kusuru, noksanlığı kendinizde arayın. Herkes çıkar ve vaatleri yapar; halk 
bunları değerlendirir, oyunu verir. Siz, vaatle halkın kandırılabileceğini sanıyorsunuz, kendi 
kendinizi aldatırsınız. Nitekim, aldatıyor ve girdiğiniz seçimlerde başarılı olamayıp kaybedi
yorsunuz. Bunun için hırçınlaşmaya ne gerek var? 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sizin gibi!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bütün seçimlerde olduğu gibi, bu seçimler de, yargı gözetim ve denetimi altında yapılmış
tır. Seçimler, tüm bölgelerde huzur ve güven ortamı içinde cereyan etmiştir. Bu nedenle, seçim
lere gölge düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Böyle önergelerle falanla da seçimlere gölge düşmez. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Televizyonda siz dediniz, Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın milletvekilleri... 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — PTT'ye kaç kişi aldınız Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Burada konuşmamın bu nokta

sında, şifahî olarak burada gruplar adına yapılan konuşmalar sebebiyle söylenen sözlere sade
ce birkaç cümleyle cevap vermek istiyorum. 

Evvela Sayın Korkmazcan, Anavatan Partisi Grubu adına çıktı konuştu, Sayın Başbaka
nımız Demirel'Ie başladı, Sayın Başbakanımız DemirePIe bitirdi. 

Kendisinden biz zaten başka bir şey beklemeyiz. Sayın Demirel'Ie yirmi yıldır süregelen 
bir acısı vardır; o acısı, daima onu böyle konuşturur. (DYP sıralarından alkışlar) Bizim Gru
bumuz ve bunu bilenler, bunu ciddiye almazlar; yalnız, Sayın Korkmazcan'ın mantığıyla söy- • 
lüyorum, diyor ki : "Sayın Demirel, burada yüzde 17 ile iktidardır..." 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Yüzde 16..". 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "... Yüzde 17 ile Başbakandır, 
böyle Başbakan görülmemiştir..." 

Siz "16" diyorsunuz, biz 17 diyoruz; öyledir... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Yüzde 16'sınız. . 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "Efendim, seçimlerden mağlup 
çıkmıştır, dördüncü parti çıkmıştır, çekilmesi gerekir." 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Doğru. . 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu mantıkla Sayın Korkmazcan'ın' 
da, milletvekilliğinden istifa etmesi gerekir; Denizli'deki seçimi kaybetti çünkü. (DYP sırala
rından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O mantık benim değil, Sayın Başbakanın mantığı. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Denizli'deki seçimi kaybettiğine 
göre, milletvekilliğinden çekilmesi gerekir, bu mantıkla. 1991'de aldığı oyu alamamış. Alama
dığına göre, bu mantık onu etkiler, bir. 

İkincisi : Eğer seçimlerde devlet imkânını kullandığını iddia ediyorsanız, 20 Ekim seçim
leri öncesinde Enerji Bakanı Sayın Arıcı'yla beraber Denizli'de toplayıp tehdit ettiğiniz muh
tarları size hatırlatırım. Plansız, programsız diktiğiniz direklerin hesabını verin burada. Onun 
hesabını verin de, ondan sonra... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Aynı vaatleri siz de yaptınız. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yalnız, bir şey daha : Sayın De
mire! düşmanlığı gözünüzü bürümesin. Bakınız, burada Adana ve Rize misali verdiniz... 1 Ka
sımda Adana'da ve Rize'de seçim yapılmadı. Biraz dikkatli olun... Demirel'e öfkelenebilirsi
niz; ama bir takım melekelerinizi (!) burada dikkatli kullanmanız lazım. Rize ve Adana'nın 
neresinde seçim yapıldı?.. Hiçbir yerinde seçim yapılmadı. 

Rize'de çay paralan ödenmiş... 
Aman efendim, biz, sizin, iktidarken bırakıp gittiğiniz çay paralarını da ödedik; yeni ya

pıyor değiliz bu işi. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şov yaptınız!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — PTT'ye kaç. kişi aldın? 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi, bu sözlere, bu değerlen
dirmeye buradan bir cevap vermek istiyorum. Benim Genel Başkanım, Başbakanım burada 
yüzde 17 ile oturmuyor. Tek başına iktidar değiliz biz, bizim ortağımız var, bizim ortağımızla 
beraber yüzde 36 oyumuz var. Bu sizin aldığınız oydan fazla; bir. > 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Yüzde 31. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İkincisi: Bakın beyler, Sayın De
mirel'in değerlendirmesi doğrudur, sizinki yanlıştır. Neden?.. Şimdi biz Doğru Yol Partisi ola
rak Mardin'de milletvekili çıkaramadık, Siirt'te milletvekili çıkaramadık, Erzincan'da millet- , 
vekili çıkaramadık... Şimdi Erzincan'da seçim yapılsa biz oradan oy alamasak, bu Hükümetin 
ya da partimizin istenmediği anlamına mıdır? Sayın Demirel'in 340 yerde söylediği şudur : 340 
yerde seçim yapılmıştır. 340 yerde daha evvel alınmış oyların üzerinde oy alınmıştır. Şimdi 
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İstanbul dahil 23 yerde seçim yapılmıştır, Doğru Yol Partisi bu oylarını aynen muhafaza etmiş
tir. Bi/. bunu, "Türkiye'ye teşmil edemezsiniz" derken, her seçim, yöresinin kendisine göre özelliği 
var... 

HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Var tabiî. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Var tabiî. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizin İsparta'da oyunuz var mı? 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Topçu, biz İsparta'da belediye başkanlığı aldık. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yani, İsparta'da seçim yapsak, 
biz oradan 4 tane milletvekilini alıp gitsek, size o zaman Meclisi boşaltmak düşer, sizin mantı
ğınıza göre. 

Sizin Balıkesir'de milletvekiliniz var mı? Yok. Balıkesir'de seçim yapsak, biz onları alıp 
gitsek, size boşaltmak düşer. Sizin mantığınızın yanlışlığı burada... (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) Aynı yerde, aynı şekilde, aynı şartlarda tekrar edilen seçimlerde Hükümetin aldığı oyun, 
onun performansı ve itibarıyla alakası vardır. Sayın Demirel'in söylediği budur; sizin ise anla
mak istemediğiniz budur. 

21,75'e gelince : 21,75 Türkiye'nin köyünde, kasabasında il genel meclisi seçimi olarak, 
yani milletvekilliğinde oy kullanan tüm seçmenin kullandığı oyîa çıkmış netice idi; belediye 
seçimlerini göstermiyordu; köylerde gösteriyordu. Siz 21,75 için dediniz ki : "Bununla hükü
met gitmez, mahallî seçimdir." örnekler verdiniz İngiltere'den, bilmem nereden... Burada otur
dunuz... Ama, bizim söylediğimiz doğrudur : Hangi şartlarda, hangi yörede ve hangi sınırlar 
içinde oylama yapıldıysa, o oylamanın tekrarında, Hükümetin ne kaybedip ne kazandığı ölçü
lür. Sizin hesabınızın yanlışlığı buradadır. Onun için ikide bir, siz gidiyorsunuz, biz geliyoruz, 
yok efendim Refah Partisi geliyor... Şimdi... 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Neticeyi söyle, kaçıncı partisiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi dur, size de geleceğiz ca

nım, acele etme, dur canım. Dur, ben öyle boş konuşmam. Bir dakika dur... Kiminle konuştu
ğunu bir öğren... Sen daha Meclise yeni geldin... Dur bir dakika... Şimdi konuşacağız. 

Şimdij evvela buradan bir şey söylemek istiyorum; o da benim vazifem değil; ama biliyo
rum ki, kendisinin şu anda işgal ettiği mevkii -benim söylememe lüzum yok- ağırbaşlılığı ve , 
efendiliğiyle herkesin takdirini kazanmış olan Sayın İnönü'nün CHP sözcüsü Sayın Gürkan'a 
cevap vermesi, tabiî kendisinin bileceği iş, vermeyeceğini tahmin ederek ben buradan söylüyo
rum, sadece şunu söylüyorum : Daha iki ay evvel arkasında oturduğunuz bir siyasî partinin 
liderine "stajyer" demek, ayıplanacak bir laftır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu bir. 

İkincisi; beni ilgilendirmez; ama, benim bildiğim bir şey var : Zatı âliniz o "stajyer" bu
yurduğunuz zatın tensibiyle kontenjandan geldiniz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) O za
man milletvekilliğinden herhalde çekilmeniz gerekir, eğer sindiremiyorsanız. 

Bu lafı beğenmedim. Lütfen... Olabilir, siyasî görüşleriniz değişik olabilir, partileriniz de
ğişik olabilir, ama bir gün öyle, bir gün böyle siyasî görüş, uygun değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Günah işliyorlar, günah. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi gelelim Refahlı arkadaşla
rımıza. Evvela sizin, Refah Partili arkadaşlarımızın 7 Hazirandan bu tarafa seçim yapılan 370 
yerin, 360 yerin 350 den fazlasına bizzat Sayın Hocanın ifadesiyle çamaşırhane borcunuz var. 
Bir onu yerine getirin; bir. 
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İkincisi: Sizinle, diğer siyasî partiler aynı şeyi yapmıyor. Biz siyaset yapıyoruz. Sizin yap
tığını/ şey, siyaset değil!.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Biz biliyoruz ne yaptığımızı. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz, siyaset yapanlarla, sizin yap
tığınız, o siyaset olmayan -şimdi ne olduğunu şu kâğıttan okuyacağım- davranışları birbirle
riyle mukayese ediyorsunuz. Sizin yaptığınıza, siyaset yapmak demezler. Bak, nasıl demezler... 
Hocam oradan acele etti, acele etmese ben okuyacaktım ona buradan. Okuyorum : 

22 Ekim 1992; saat 12.09; Türkiye Büyük Millet Meclisi Refah Grubu. Telefon numarası 
da var. 

Refah Partisi Genel Başkanı, büyük lider, büyük mücahit, Necmettin Erbakan diyor ki : 
"Şuurlu Refah'a çalışan, cennete giriyor." (Gülüşmeler) 

Ben bunu Tuzladan getirdim... "Şuurlu Refah'a çalışan, cennete giriyor. Sen, Refah'tan 
başkasında oldun mu,.yerin cehennemdir! (RP sıralarından "Yalan söylüyorsun" sesleri) 

Refah Partisi eğitim semineri 13.8.1990 Sivas-Sıcak Çermik Kaplıcaları. Belge burada. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — O belgeyi sen uyduruyorsun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Canım niye uyduracağım! Belge 
burada... Birçok insanın elinde var bu belgeden... 

İşte, sizin yaptığınız şey budur! Siz politika falan yapmıyorsunuz. Siz, politika yapsanız, 
ne olduğu ortaya çıkacak. Sonra, siz kendinizi politikacı olarak methetmeyin. 1977 ve 1978'in 
şartlarında, vatandaşın, o zamanki Selamet Partili bakanlıkların kapısından içeriye, Selamet 
Partisinin hüviyetini göstermeden giremediğini bütün Türkiye biliyor. Ancak gençleri kandı
rırsınız!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sizin ne söylediğinizi, o zaman ne yaptığınızı "faiz haramdır; ama başka şeyler sevaptır 
ya da haram değildir" dediğinizi, onların ne olduğunu cümle âlem biliyor. Sizin o tutumunuz 
hükümette çatlak yarattı, milletvekilleri istifa etmek zorunda kaldı... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onun için, hiç öyle melek pozu
na kalkıp da, böyle cennet, cehennem... İslamın şartlarını değiştiremezsiniz, Islamın, imanın 
şartlarını değiştiremezsiniz. Cennetin ve cehennemin nasıl tevzi edileceğine siz karar veremez
siniz, Cenabı Hak'kın yerine takdirde bulunamazsınız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bu, 
siyaset yapmak değil. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Onu sen uyduruyorsun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben ne uyduracağım! Belge bu
rada, faks burada... Bu faksın üzerinde sizin Grubuzunun telefon numarası var, Refah Partisi 
damgası var, götürüp bilirkişiye inceletirirsiniz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Onu yazan sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir şey daha söyleyeyim. Siz, mem
lekette bu kadar çoğalıyorsunuz da, Konya'da kaç belediye başkanlığı kazandınız?! Konya'ya 
ben gittim, Sayın Genel Başkanınızın seçim bölgesi Konya... Kaç belediye başkanlığı kazandı
nız? Daha önceki seçimlerde aldığınız oyu alabildiniz mi? Onu söyleyin. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — O faksı verin. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir kopyasını ben alayım, bu faksı 

size vereyim. 
Hepinize saygı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Konuşmak isteyen başka ilgili bakan?.. Yok. _ 
Başbakan Süleyman Demirel, içişleri Bakanı ismet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Top

çu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

VII. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİM/ 
1. — (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz; 
Sığır Vebasının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek Üzere Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonuna parti gruplarınca gösterilen adayların listesini okutup oylarınıza sunacağım. 
"Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşması Sebebini Tespit Etmek ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün İdarî Yapısını ve Bu 
Husustaki Çalışmalarını incelemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu aday 
listesi. 

Adil Aydın (Antalya) DYP 
Sami Sözat (Balıkesir) DYP 
Evren Bulut (Edirne) DYP 
Ümit Canuyar (Manisa) DYP 
Refaiddin Şahin (Ordu) DYP 
İlker Tuncay (Çankırı) ANAP 
Ali Er (İçel) . ANAP 
Gazi Barut (Malatya) ANAP 
Muzaffer Arıkan (Mardin) SHP 
Lütfü Esengün (Erzurum) RP 
Coşkun Gökalp (Kırşehir) CHP 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın milletvekillerinin, 18 Kasım 1992 

Çarşamba günü saat 14.00'te, ikinci kattaki Orman Tarım ve Köyişleri Komisyonu Salonunda 
toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtiri seçimini yapmalarını rica ediyorum. 
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B) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
I, — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekilllerine düşen 1 
üyelik için Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yiğit aday olmuştur. 

Aday olmak isteyen bağımsız başka sayın milletvekili var mı? Yok. 
Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yiğit'in, Dilekçe Komisyonunda üyeliğini oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsızlara düşen 1 üyelik için yapıla

cak başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız millet
vekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin, yazılı ola
rak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ediyoruz. 

VII. — SEÇİMLER (Devam) 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ (Devam) 
2, — (9/11) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN — 9/11 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi yapacağız. 
Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın, hakkında Genel Kurulun 1.7.1992 Tarihli 91 inci Birleşi

minde açılması kabul edilen 9/11 Esas Numaralı Meclis Soruşturmasını yürütecek 15 kişilik 
komisyon üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî parti gruplarının güçleri ora
nında verecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından ad çekmek sure
tiyle tespit edilecektir. 

Soruşturma Komisyonuna DYP 7, ANAP 4, SHP 2, RP 1, CHP 1 üyelikle temsil edile
ceklerdir. Ancak ANAP Grubu Soruşturma Komisyonuna üye vermeyeceğini bir yazıyla Baş
kanlığımıza bildirmiştir. Bu nedenle seçim, Doğru Yol Partisi, SHP, RP ve CHP gruplarınca 
gösterilen adaylar arasında yapılacaktır. 

DYP, SHP, RP ve CHP gruplarının kendilerine düşen üyelik için üç katı gösterdikleri aday
ların adlarını okutuyorum : 

Doğru Yol Partisinden aday gösterilen sayın milletvekilleri: Sayın Halit Dağlı, Sayın Ce
mil Erhan, Sayın Dursun Yangın, Sayın Hasan Namal, Sayın Adil Aydın, Sayın Baki Ataç, 
Sayın Ahmet Şeref Erdem, Sayın Yılmaz Ovalı, Sayın Fethi Akkoç, Sayın Hamdı Üçpınarlar, 
Sayın Nabi Sabuncu, Sayln Mehmet özkaya, Sayın Mehmet Köstepen, Sayın Selahattin Kara-
demir, Sayın Nurhan Tekinel, Sayın Kâzım Dinç, Sayın Mehmet Ali Yavuz, Sayın Yahya Uslu, 
Sayın Fevzi Şıhanlıoğlu, Sayın Nadir Kartal, Sayın Ali Uzun, 

SHP Grubundan aday gösterilen sayın milletvekillerinin isimlerini okutuyorum : Sayın 
Abuzer Tanrıverdi, Sayın Abdulkerim Zilan, Sayın Ali İbrahim Tutu, Sayın Mustafa Yılmaz, 
Sayın Ural Köklü, Sayın Mehmet Alp, 
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Refah Partisinden aday gösterilen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sayın Ömer 
Faruk Ekinci, Sayın Lütfü Esengün, Sayın Kemalettin Göktaş, 

Cumhuriyet Halk Partisinden aday gösterilen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : 
Sayın Kemal Tabak, Sayın Hasan Akyol, Sayın Fuat Çay. 

Şimdi, kura çekerek isimleri tespit edeceğiz. 
tik olarak Doğru Yol Partisinden 7 adayı tespit edeceğiz. 
Sayın Mehmet Ali Yavuz (Konya) 
Sayın Fethi Akkoç (Bursa) _ 
Sayın Hamdi Üçpınarlar (Çanakkale) 
Sayın Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
Sayın Mehmet özkaya (Gaziantep) 
Sayın Yahya Uslu (Manisa) 
Sayın. Adil Aydın (Antalya) 
SHP Grubunca aday gösterilen sayın milletvekilleri arasında kura çekiyoruz : 
Sayın Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
Sayın Ali İbrahim Tutu (Erzincan) 
Refah Partisi Grubunca aday gösterilen milletvekilleri arasından bir üye seçiyoruz : 
Sayın Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gösterilen sayın milletvekilleri arasından bir üyeyi 

kurayla seçeceğiz : 
Sayın Fuat Çay (Hatay) 
Sayın milletvekilleri, 9/11 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilmiş bu

lunan sayın milletvekillerinin 18.11.1992 Çarşamba günü saat 17.00'de, giriş katı, ikinci giriş 
kapısı, genel evrak bürosu karşısındaki 475 numaralı soruşturma komisyonları salonunda top
lanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmalarını- rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bundan sonraki gündemimizin maddesini tamamlamaya imkân yok; 
süremizin bitmesine çok az kalmıştır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir önergemiz vardı efendim. Bu öner-, 
geyle ilgili zatı âlinizin görüşü bize yazılı olarak geldi; fakat Meclis zabıtlarına geçmesi bakı
mından, Genel Kurulun da bilgisine sunulmasında fayda görüyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bana gönderilen talepte, bunun... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum ve ısrarlıyım. 

Zabıtlara geçireceğim, bir kötü niyetim yok. 
BAŞKAN — Lütfen oradan söyleyiniz arzunuzu. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, toplantının başında, İçtüzüğün 89 uncu 

maddesine göre, Sayıştayla ilgili yapılan işlemin Komisyon Başkanlığınca geri çekildiğini ifade 
ettiniz ve o şekilde muameleye tabi tuttunuz. İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesi sarih; der ki: 
"Esas komisyon veya hükümet, tasarı veya teklifin tümünün belli bir veya birkaç maddesinin, 
komisyona geri verilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir." 
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"Bu işlem, izah ettiğiniz, üzerinde işlem icra ettiğiniz olay, ne tasarıdır, ne tekliftir; Plan 
ve Bütçe Komisyonunda yapılan bir seçimin tasdik için Genel Kurula indirilmesinden ibaret 
bir olaydır. Bu nedenle, Komisyonun bunu, Meclis Genel Kuruluna bilgi vererek geri çekme 
hakkı yoktur. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonunda, seçilen üyelerin, ileride, bu seçim hakları
nın ve özlük haklarının zail olmaması için, bunun Meclis Başkanlığınca bir kere daha tezekkür 
edilmesinde/ayda vardır. Bu bakımdan, zabıtlara geçirilmesini istiyorum ve Genel Kurulun 
bilgi sahibi olmasını istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Pek muhterem arkadaşlar, "Sunuşlar" kısmında sunmaya mecbur olduğu

muz bu hususu Komisyon geri çekmiştir. Bu tezkeredir ve bir komisyon raporudur. Bunu ken
dilerine, daha evvelki uygulamaların tarihlerini ve birleşim sayılarını da bildirerek arz ettim 
ve kendileri de kabul ettiler. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kabul etmedim. 
BAŞKAN — Efendim, bunun, Anayasa Komisyonuna gönderilmesini söylediğiniz iletildi 

bana. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ama, peşinen size söyledim, "gerekiyorsa" dedim. 

Siz bilgi verdikten sonra. 
BAŞKAN — Daha evvel bu şekilde (x) uygulama yapılmıştır. Usule aykırı herhangi bir 

şey yapılmamıştır. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, "tezkere" diyorsunuz; "teklif veya 

tasarı" demiyorsunuz. 
BAŞKAN — Komisyon raporu var. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, "komisyon raporu" demiyor; "teklif veya 

tasarının" diyor. İçtüzük çok sarih. 
BAŞKAN — Efendim, (x) uygulaması var. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —Siz zikrettiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyonun, tezkere, teklif veyahut raporu... Efendim, zatı âlinize bildir

dim, 10 tane. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, böyle bir uygulama yok. İçtüzük çok açık. 

Bunu Genel Kurulun bilgisine sunmanız gerekirdi. 
BAŞKAN— Sunduk efendim... 
Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yapacağınız işlemi söylemiyorsunuz, yapacağınız iş

lem hakkında bilgi verin. 
BAŞKAN — 18 Kasım 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi ka

patıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — içel Milletvekili Ali Er'in, Ermenistan'a yapılan gıda yardımına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/383) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak açıklanmasını 
arz ederim. 

Ali Er 
tçel 

Soru : Hükümetin Türk'ün azılı düşmanı Ermeniye gıda yardımında bulunmak amacıyla 
Kars'ın Kızılcak ilçesi Ahurya Sınır Kapısındaki Demiryolu Köprüsünü açtığı yolunda haber
ler var. 

1. Adı geçen sınır kapısındaki demiryolu köprüsünün açıldığı doğru mudur? 
2. Bu köprüden Ermeniye gıda yardımı yapıldığı gerçek midir? Gerçek ise, hangi mantı

ğa hizmet edilmek istenmektedir? 
3. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti ile imzalanması gereken dostluk ve işbirliği anlaşma

sından vazgeçildiği doğru mudur? Doğru ise, niçin vazgeçilmiştir? 
4. Bu durumu protesto için Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tevfik Kasımov'un Türkiye'ye 

gelerek sözlü bir notada bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in Türkiye ziyaretini • 
iptal ettiği doğru mudur? 

5. Bu gıda yardımında Başbakan olarak sizinde onayınız alınmış mıdır? Alınmış ise, si
zinde böyle bir yardımda rol oynadığınız ve vebalini üstlendiğiniz söylenebilir mi? 

6. Bu gıda yardımı mukabilinde Ermenistan'dan ne gibi şeyler talep edilmiştir veya kar
şılık olarak ne alınacaktır? - -

7. Böyle bir yardımla ülke ve milletin menfaatini ne şekilde koruduğunuzu düşünmek
tesiniz? 

8. Hükümetiniz bundan böyle sadece gıda yardımıyla mı kalacak, yoksa silah yardımı 
vs. gibi yardımlarda da bulunmaya devam edecek mi? 

9. Hal böyle iken ve Azerbaycan Hükümetinin tepkisi de ortada iken, Türkî Cumhuri
yetlerine ye özellikle Azerbaycan Türk Cumhuriyetine karşı kaybettirdiğiniz ve yıktığınız güve
ni, sevgiyi, kalpleri nasıl onarmayı düşünmektesiniz veyahutta hükümetinizin bu yöndeki stra
tejisi nedir, ne olacaktır? 

10. Azerbaycan'a yapılan bu vefasızlık, diğer Türkî Cumhuriyetlerine de yapılacak mıdır? 
11. Ermenilere yapılan bu gıda yardımıyla, diğer Türkî Cumhuriyetlerinin bize olan gü

venlerinin sarsılabıleceği hiç düşünülmedi mi? 
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T.C. 11.11.1992 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-3248-624 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlığa muhatap 8.10.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/383-2461/12759 

sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Sayın Ali Er'in Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu ve Sayın Baş

bakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

tçel Milletvekili Sayın Ali Er'in Yazılı Soru Önergesine Yanıt 5.11.1992 

Hükümetin, Türkün azılı düşmanı Ermeniye gıda yardımında bulunmak amacıyla Kars'
ın Kızılcak tlçesi Ahurye Sınır kapısındaki demiryolu köprüsünü açtığı yolunda haberler var. 

Soru 1. Adı geçen sınır kapısındaki demiryolu köprüsünün açıldığı doğru mudur? 
Cevap 1. Herşeyden önce, ülkemizin Kafkasya bölgesine yönelik politikasının sarih ol

duğunu belirtmek istiyorum. Bölgedeki bütün ülkelerin birbirleri ile iyi ilişkiler içinde olmala
rını teşvik etmekteyiz. Bu çerçevede bu ülkelerle ilişkilerimizi yönlendiren ilkeler, eşitlik, ba
ğımsızlık, toprak bütünlüğüne ve içişlerine karışmamaya karşılıklı saygıdır. Bu ilkeler, Atatürk'ün 
çizdiği dış politikamızın temelini oluşturmaktadır. Doğu kapı demiryolu kapısı trafiğe kapatıl
mamıştır. Bugün bu kapıdan insanî yardım malzemesinin ulaştırılması amacıyla yararlanıl
maktadır. -

Soru 2. Bu köprüden Ermeniye gıda yardımı yapıldığı gerçek midir? Gerçek ise, hangi 
mantığa hizmet edilmek istenmektedir? 

. Cevap 2. Ülkemizin insanî konulara geleneksel yaklaşımı çerçevesinde Ermenistan'a ödünç 
olarak 100 000 ton buğday verilmesi kararlaştırılmıştır. Azerbaycan'ın da aynı yaklaşımı pay
laştığı memnunlukla müşahade edilmiş ve bu husus Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Elçi-
bey tarafından da ülkemizi ziyaretleri sırasında bizzat ifade edilmiştir. Tamamen insanî müla
hazalarla alınan bu karara başka bir anlam verilmemesi gerekmektedir.. 

Soru 3. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti ile imzalanması gereken dostluk ve işbirliği an
laşmasından vazgeçildiği doğru mudur? Doğru ise, niçin vazgeçilmiştir? 

Cevap 3. Azerbaycan ile esasen imzalannıış olan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk An
laşması vardır, Sözkonusu Anlaşma 24 Ocak 1992 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Ayrıca, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Ebulfez Elçibey'in ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşit
li alanlarda işbirliği yapılmasını öngören "Dayanışma ve İşbirliği Anlaşması" adı altında kap
samlı bir belge imzalanmıştır. Sayın Elçibey'in ziyareti sırasında, .ekonomik, teknik içerikli çe
şitli belgeler meyanında 250 000 000 ABD Dolarlık bir kredi anlaşması da imzalanmıştır. 
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Soru 4. Bu durumu protesto için Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tevfik Kasımov'un Türki
ye'ye gelerek sözlü bir notada bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in Türkiye ziya
retini iptal ettiği doğru mudur? 

Cevap 4. Sözkonusu duyum tümüyle asılsızdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın EIçi-
bey 28 Ekim'de Ankara'ya gelmiş, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine, 30-31 Ekim'de 
gerçekleştirilen Türk Zirvesine katılmış ve 1-5 Kasım tarihlerinde de Türkiye'ye ilk resmî ziya
retini yapmıştır. 

Soru 5. Bu gıda yardımında Başbakan olarak sizin de onayınız alınmış mıdır? Alınmış 
ise, sizin de böyle bir yardımda rol oynadığınız ve vebalini üstlendiğiniz söylenebilir mi? 

Cevap 5. Ermenistan'a ödünç buğday verilmesi Hükümetimizin onayı ile kararlaştırıl
mıştır. însanî yardım konularında vebal yüklenmek sözkonusu olamaz. Bu, geleneklerimize 
de ters düşmektedir. 

Soru 6. Bu gıda yardımı mukabilinde Ermenistan'dan ne gibi şeyler talep edilmiştir veya 
karşılık olarak ne alınacaktır? 

Cevap 6. Çeşitli vesileler de belirtildiği üzere, buğday ödünç olarak verilmektedir. Karşı
lığında bilahare aynı miktarda buğday alınacaktır. 

Soru 7. Böyle bir yardımla ülke ve milletin menfaatini ne şekilde koruduğunuzu düşün
mektesiniz? 

Cevap 7. Milletimizin insanî konulara yaklaşımı çerçevesinde Bosna-Hersek'e, Abhaz-
ya'ya ve Gürcistan'a gıda ve ilaç malzemesi yardımı yapılmış, Ermenistan'a yapılan sözkonusu 
yardımın da uluslararası kamuoyunda olumlu yansımaları olmuş, devletimizin ve milletimizin 
bu gibi konulardaki geleneksel âli cenaplıgınm somut bir örneği olan bu davranış geniş şekilde 
tasvip ve takdirle karşılanmıştır. Bu davranış Türkiye'nin insanî konulara geleneksel yaklaşı
mıyla da uyumludur. • 

Soru 8. Hükümetiniz bundan böyle sadece gıda yardımıyla mı kalacak, yoksasilah yar
dımı vs. gibi yardımlarda da bulunmaya devam edecek mi? 

Cevap 8. Kararımız, ödünç buğday verilmesiyle sınırlıdır. 

Soru 9. Hal böyle iken ve Azerbaycan Hükümetinin tepkisi de ortada iken, Türki Cum
huriyetlerine ve özellikle Azerbaycan Türk Cumhuriyetine karşı kaybettirdiğiniz ve yıktığınız 
güveni, sevgiyi, kalpleri nasıl onarmayı düşünmektesiniz veyahutta hükümetinizin bu yöndeki 
stratejisi nedir, ne olacaktır? 

Cevap 9. Ermenistan'a ödünç buğday verilmesiyle ilgili olarak Azerbaycan'ın ve Orta 
Asya Cumhuriyetlerinin "yıkılan güvenleri" sözkonusu değildir. Ortak değerleri paylaştığımız 
bu ülkelerin de insanî yardım konularında bizimle aynı yaklaşım ve ilkeleri benimsedikleri mem
nunlukla görülmüştür. 

Hükümetimiz, Türk Cumhuriyetlerinde demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi çağdaş te
meller üzerine oturtulmaya başlanılan yeniden yapılanma sürecini desteklemekte ve elimizdeki 
imkânlar çerçevesinde bu dost ve kardeş ülkelere yardım etmektedir. 

Nitekim, ahiren toplanan Ankara Zirvesinde de müşahade edildiği üzere, Azerbaycan ve 
Orta Asya Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizle ilişkilerimiz her sahada çok boyutlu olup bü
yük bir gelişme göstermektedir. 
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Bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların başında eğitim gelmektedir. Ayrıca, maliye, banka
cılık. sağlık hizmetleri gibi alanlarda eğitim veren kurumlarımızı dost ve kardeş ülkelerin isti
fadelerine sunmuş bulunuyoruz. 

Soru 10. Azerbaycan'a yapılan bu vefasızlık, diğer Türki cumhuriyetetlerine de yapıla
cak mıdır? 

Cevap 10. Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde yapılan insanî yardımı "vefasızlık" olarak ni
telemek doğru bir değerlendirme olmayacaktır. Nitekim, ülkemizin Kafkaslara yönelik politi
kası açık ve net olup bölge ülkeleri tarafından da bilinmektedir. ' 

Soru 11. Ermenilere yapılan bu gıda yardımıyla, diğer Türki Cumhuriyetlerinin bize olan 
güvenlerinin sarsılabileceği hiç düşünülmedi mi? 

Cevap 11. tnsanî mülahazalarla Ermenistan'a ödünç olarak buğday verilmesinin Türki
ye'ye kardeş cumhuriyetlerde duyulan itibarı sarsıcı değil, artırıcı etkileri olduğu, Ankara Zir
vesinde yapılan ikili temaslarda da memnunlukla müşahade edilmiştir. 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 20 Ekim 1991 tarihi itibariyle Bakanlığa bağlı 
Orman ve Ağaçlandırma Genel Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin soru
su ve Orman Bakanı Vefa Tanır 'in yazılı cevabı (7/407) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. -

Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınıza bağlı Orman ve Ağaç
landırma Genel Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ihalelerde; 

tşih adı, keşif miktarı, yeni iştirakler, ihale tenzilatları ve ihaleyi kazanan firmaların isim
leri nelerdir? 

T.C. 3.11.1992 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KM.l.G.5/376/1921 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 16 Ekim 1992 Tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/407-2542/12994 sayılı 
yazınız. 

Afyon Milletvekil Sayın Gaffar Yakın'ın Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu "20 Ekim 1991 
tarihli itibariyle Bakanlığa bağlı Orman ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lükleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin yazılı Soru önergesi" hakkındaki bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Vefa Tanır 
Orman Bakanı 

, —472 — 



T.B.M.M. B : 27 17 . 11 . 1992 O : 1 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın "20 Ekim 1991 Tarihi İtibariyle 
Bakanlığa Bağlı Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma ve 

Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından • 
gerçekleştirilen ihalelere ilişkin" soru önergesi 

" • hakkında Orman Bakanlığının görüşü 

20 Ekim 1991 itibariyle Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda çıkarılmıştır. 

1. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğümüzce; Dünya Bankasından fi
nanse edilecek "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Havza Geliştirme Projesi" için sağla
nan 750 000 ABD Doları tutarındaki proje hazırlama fonundan 6 mikro havza projesinin ha
zırlatılması için tertip edilen komisyon marifetiyle Dünya Bankası prosedürü takip edilerek 1992 
Bütçe Kanunu 35 inci madde (e) fıkrasına^ uygun olarak yapılan ihalede; Avusturalya'da yerle
şik AACM ve Türk Firması AGROTEK ortaklığına 115 000 ABD Doları miktarla yapılmıştır. 

Verilen teklif 136 649 ABD Doları iken yapılan (Dünya Bankası Prosedürü gereği) pazar
lıkla 115 000 ABD Dolarına düşmüştür. İhale Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Dünya Banka
sınca onaylanmıştır. 

2. Orman Genel Müdürlüğümüzce; 

a) tşin özelliğine binaen Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin 44 üncü mad
desi (a) ve (e) fıkraları gereğince (pazarlık usulü) ile; 2 000 km2 lik sahanın havadan fotoğraf 
alımı işi 103 000 000 TL. karşılığı, 

Yine 24 000 km» lik sahanın havadan fotoğraf alımı işi 2 992 800 000 TL. karşılığı, 
AS Havadan Fotoğraf Alımı Haritacılık ve Havacılık Hizmetleri A.Ş.'ne yaptırılmıştır. 

b) 1 300 hat kapasiteli telefon santralının montaj ve demontaj işi Döner Sermayeli Kuru
luşlar ihale Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi (a) ve (e) fıkraları gereğince (pazarlık usulü) ile 
yaptırılmak üzere firmalardan teklif alınmış. 

— Ersa Teknik Telefon Ticaret Sanayi Ltd. Şti. (470 000 000 TL.) 
— Temkon Mühendislik ve Telekominikasyon Şti. (410 000 000 TL} 
— Yenişehir Telefon Tic. ve San. Ltd. Şti. (450 000 000 TL.) 
— Elkomsan Telekominikasyon San. Tic. An. Şti. (390 000 000 000 TL.) 

teklif vermişler, Söz konusu iş en düşük teklifi veren Elkomsan Telekominikasyon San. 
Tic. An. Şti.'ne 390 000 000 TL. karşılığı verilmiştir. 

c) 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 71 inci maddesi gereğince (Protokolla) 
— 29 980 metre yazlık elbiselik kumaş alımı 926, 382 000 TL. karşılığı, 
— 6 500 metre parkalık kumaş alımı 191 750 000 TL. karşılığı, 
Sümerbank Holding A. Şti. Genel Müdürlüğünden yapılmıştır. 
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T.C. 26.10.1992 
Orman Bakanlığı 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genei Müdürlüğü 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Pl.010.01/422 

Konu : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın 
Soru Önergesi 

Orman Bakanlığına 
(Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı) 

îlgi : 2.10.1992 tarih ve KM. 1.2.5/365/1829 sayılı yazınız. 
Sayın Bakanımızın göreve başladığından bugüne kadar Ağaçlandırma ve Erozyon Kont

rolü Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir ihale açılmamıştır. Ancak Bakanlığımızca Dünya 
Bankasından Finanse edilecek "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Havza Geliştirme Projesi" 
için sağlanan 750 000 ABD Doları tutarındaki Proje Hazırlama Fonundan 6 mikro havza pro
jesinin hazırlatılması için tertip edilen komisyon marifetiyle Dünya Bankası prosedürü takip 
edilerek 1992 Bütçe Kanunu 35 (e) maddesine uygun olarak yapılan ihalede Avusturalya'da yer
leşik AACM ve Türk Firması AGROTEK ortaklığı 115 000 ABD Doları miktarla kazanmıştır. 
Verilen teklif 136 649 ABD Doları iken yapılan (Dünya Bankası prosedürü gereği) pazarlıkla 
115 000 ABD Dolarına düşmüştür. İhale Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Dünya Bankasınca 
onaylanmıştır. 

Arz ederim. 

Necati Uyar 
Genel Müdür Yardımcısı 
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İşin adı Keşif bedeli 

1) 2 000. km2 alanhk sahanın havadan D. sermayeli kuruluşlar ihale yönetme-
rekli fotoğraf alımı liginin 44 e,a maddesi gereğince 

(pazarlık usulü) 
2) 24 000 km2 alanhk sahasının ha- D. sermayeli kuruluşlar ihale yönet-
vadan renkli fotoğraf alımı 

3) 1 300 hat kapasiteli telefon sant
ralının montaj ve demontoj işi 

4) 29 980 metre yazlık elbiselik 
kumaş 
5) 6 500 metre parkalık kumaş 

meliğinin 44 e,a maddesi gereğince 
(pazarlık usulü) 
D. sermayeli kuruluşlar ihale yönet
meliğinin 44 e,a maddesi gereğince 
(pazarlık usulü) 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 
71. maddesi gereğince (protokolla) 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 
71. maddesi gereğince (protokolla) 

İhale tenzilatı 

103 

2 992 

1) 390 000 000 
2) Ersa Teknik Telefon Tic. S 
Ltd. Şti. (470 000 000) 
3) Temkon Mühendislik ve T 
mikasyon (410 000 000) 
4) Yenişehir Telefon Tic. ve S 
Ltd. Şti.'(450 000 000) 

, 926 
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3. — Kütahya Milletvekili A hmet Derin 'in, Kütahya-Merkez Inköy'den Çukurca 'da vata
nî görevini yaparken ölen bir ere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/424) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
1 Kütahya 

1) Kütahya ili Merkez tnköy sakinlerinden olup, Siirt'in Çukurca İlçesinde vatanî görevi
ni yaparken cenazesi gelen ve kendi kendini vurmuştur gerekçesiyle rapor tutulan er Mustafa 
Çakır olayında gerekli soruşturma yapılmış mıdır? 

2) Vazife anında kendi kendini vuran bir asker veya subayın ailesine ne tür. yardımlar 
yapılmaktadır? 

3) Bu vazife şehidi askerin ailesine bu güne kadar ne yardımlar yapılmıştır? 

T.C. 13.11.1992 
Millî Savunma Bakanlığı 

MlY : 5630-108-92/Per.D.Dis.Mor.Ş.(522) 

Konu : Kütahya-Merkez Inköy'den Çukurca'da 
vatanî görevini yaparken ölen 
er Mustafa Çakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : (a) T.B.M.M. Bşk. lığının 21 Ekim 1992 gün ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/424-2658/13791 sayılı yazısı. 

(b) J. Gn. K. lığının 5 Kasım 1992 gün ve PER.: 5630-5-92/Disipmor. Ş. (3813) 
sayılı yazısı. 

(c) TSK. Meh. Vak. Gn. Md. lüğünün 4 Kasım 1992 gün ve VAKIF : 
0685-358-92/İD. ve Per. Ş. sayılı yazısı. 

1. EK-A'da fotokopisi sunulan ilgi (a) yazı ile Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin 
tarafından, Kütahya Merkez Inköy'den Çukurca'da vatanî görevini yaparken vefat eden J. Er 
Mustafa Çakır hakkında bilgi talep edilmiştir. 

2. Bakanlığımızca yapılan incelemede anılan erin sınıfının jandarma olması nedeniyle 
konunun İçişleri Bakanlığı ilgi sahasına girdiği değerlendirilmiştir. 

3. MSB. lığınca konu hakkında temin edilen bilgilere ait ilgi (b) ve (c) yazıların fotoko
pisi EK-B ve EK-C'dedir. 

4. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra ilgili makamlara ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi
ni bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Savunma Bakanı 
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4. Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Kuzey Irak'a insanî yardım götüren Fransız uça
ğında askerî malzeme taşındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı İs
met Sezgin'in yazılı cevabı (7/365) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

23.9.1992 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. Kuzey Irak'a insanî yardım malzemçsi taşıyan Fransız uçağında, askerî malzeme yol
landığına ilişkin günlük yayın organlarında çıkan haberler doğru mudur? 

2. 23.9.1992 günü Milliyet gazetesinde belirtildiğlgibi silah yakalanması olayı Başbakanlığa 
ve İçişleri Bakanlığına yansıtılmış mıdır? 

3. Olay Başbakanlığa yansıtılmış ise olayla ilgili Başbakanlıkça yapılan bir işlem var mıdır? 
4. Olaydan Dışişleri Bakanlığı haberdar edilmiş midir? 

T.C. 11.11.1992 
İçişleri Bakanlığı ^ 

Jandarma Genel Komutanlığı • 
HRK : 7504-944-92/Asyş. Ş. ŞİKÂYET (5403) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 01.10.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/365 

-2374/12431 sayılı yazısı. 
b) Dışişleri Bakanlığının 16.7.1992 gün ve UKBM/11-2262 sayılı yazısı. 
c) Dışişleri Bakanlığının 15.7.1992 gün ve UKBM/11-2243 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Fransa'nın Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a "İnsanî 
Yardım" adı altında askerî malzeme gönderdiğine dair haberi içeren soru önergesi incelenmiştir. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden, ilgi (b) ile Kuzey Irak'ta bulunan "ASB Arbeiter Sa-
mariter Bund" adlı Alman İnsanî Yardım Kuruluşunun ihtiyacı olduğu gerekçesi ile bazı Telsiz 
Cihaz ve Ek Teçhizatının Ülkemiz üzerinden Kuzey Irak'a götürülmek istendiği, ilgi (c) ile Av
rupa Komisyonunun Kuzey Irak'ta mayın temizleme operasyonu çerçevesinde Fransız Nakliye 
Uçağı ile bazı teknik malzemelerin Kuzey Irak'a götürülmesinin talep edildiği bildirilerek ge
rekli kontrollerin yapılmasını müteakip geçiş izni yerilmesi istenmiştir. 

İlgi (b) ve (c) de belirtilen malzemeler üzerinde yapılan uzman kontrolleri sonucunda, as
kerî malzeme oldukları kanaatine varılmış, bu nedenle telsiz ve teçhizatı Şırnak Gümrük Mü
dürlüğünde, Fransız nakliye uçağıyla gelen malzemelerin tamamı ise Diyarbakır Gümrük Mü
dürlüğünde bekletildiğini, askerî malzeme dışındakilerin gerek göndericisi gerekse alıcısı tara
fından herhangi bir talepte bulunulmadığından muhafaza edildiğini arz ederim. 

ismet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

(1) 10.11.1992 tarihli 24 üncü Birleşim Tlttanak Dergisinde yayımlanan (7/365)'e Ek Cevap 
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5. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Fransa'nın Kuzey Irak Bölgesine Türkiye 
üzerinden askerî malzeme gönderdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/366) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların T,C. Başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için delaletlerinize saygılarımla arz.ederim. 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

23 Eylül tarihli basında Fransa'nın Türkiye üzerinden Kuzey Irak topraklarındaki bölgeye 
"insanî Yardım" adı altında Askerî malzeme gönderildiğinin ortaya çıkarıldığı haberi yayın
lanmıştır. 

Sorular : 

1. — Bu haberin doğruluk derecesi nedir? 

2. — Olağanüstü Hal Bölge Valisi Sayın Ünal Erkan konuyla ilgili daha öncede bu tür 
olaylar olmuştur, demiş midir? 

3. — Bu olaylar doğru ise konuyla ilgili ne gibi teşebbüsler ve işlemler yapılmıştır? 
4. _ Olayların Çekiç Güç'le ve PKK ile ilgisi var mıdır? Varsa, Çekiç Güç'ün süresi dol

madan sınır dışı edilmesi düşünülüyor mu? 

T.C. ; ' . , , 11.11.1992 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-945-92/Asyş. Ş. ŞİKÂYET (5404) 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 01.10.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/366 
-2378/12458 sayılı yazısı. 

b) Dışişleri Bakanlığının 16.7.1992 gün ve UKBM/11-2262 sayılı yazısı. 

c) Dışişleri Bakanlığının 15.7,1992 gün ve UKBM/11-2243 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Fransa'nın Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a "in
sanî Yardım" adı altında askerî malzeme gönderdiğine dair haberi içeren soru önergesi ince^ 
lenmiştir. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden, ilgi (b) ile Kuzey Irak'ta bulunan "ASB ArbeiterSa-
mariter Bund" adlı Alman İnsanî Yardım Kuruluşunun ihtiyacı olduğu gerekçesi ile bazı Telsiz 
Cihaz ve Ek Teçhizatının Ülkemiz üzerinden Kuzey Irak'a götürülmek istendiği, ilgi (c) ile 

(1) 10.11.1992 tarihli 24 üncü Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan (7/366)'ya Ek Cevap 
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Avrupa Komisyonunun Kuzey Irak'ta mayın temizleme operasyonu çerçevesinde Fransız Nak
liye Uçağı ile bazı teknik malzemelerin Kuzey Irak'a götürülmesinin talep edildiği bildirilerek 
gerekli kontrollerin yapılmasını müteakip geçiş izni verilmesi istenmiştir. 

İlgi (b) ve (c) de belirtilen malzemeler üzerinde yapılan uzman kontrolleri sonucunda, as
kerî malzeme oldukları kanaatine varılmış, bu nedenle telsiz ve teçhizatı Şırnak Gümrük Mü
dürlüğünde, Fransız nakliye uçağıyla gelen malzemelerin tamamı ise Diyarbakır Gümrük Mü
dürlüğünde bekletildiğini, askerî malzeme dışındakilerin gerek göndericisi gerekse alıcısı tara
fından herhangi bir talepte bulunulmadığından muhafaza edildiğini arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

:<£§aa>: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 17 . 11 . 1992 Salı Saat : 15.00 

^ - ' ı l 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —Meclis soruşturması önergesi (9/12) 
2. — Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 

1.11.1990 Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Gereğince 
Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/614) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 
1992 günü yapılan kısmî yerel seçimlerde Devlet imkânlarından yararlanarak te
mel kanunlara aykırı bir şekilde seçmen iradesi üzerinde baskı uyguladıkları id
diasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma 
Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kilcrcioğlu hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/12) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖN6ÖRÜŞMELEB 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 İnci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

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

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

6. —- 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) 

7. — 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) 

8. — 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) 

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

10. —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 bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 
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11. — îzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir tlinin 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) 

12. — 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) 

13. — 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

14. __ 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) * 

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

16. — 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) 

17. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasina ilişkin önergesi (10/27) 

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

19. — 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) 

20. —- Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ütkemizin sağlık 
sorunlarını 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) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 
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22. —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) 

23. — 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) 

24. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. >— 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) 

26. — Ankara Milletvekili 1. 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) 

27. — 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) 

28. — 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) 

29. — 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) 

30. — 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) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların £kono-
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) 

32. — 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) 

4 
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33. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

34. — 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 araştirması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

35. — 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) 

36. — 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 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — 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 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — 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) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 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) 
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43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — 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) 

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

48. — 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) 

49. — 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 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

51. — 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) 

52. — 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) 
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53. — 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) 

54. — 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) 

55.— 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) 

56. —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) 

57. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork 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) 

58. — 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) 

59. — 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) 

60. — 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 

. — : . 0 _ 
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63. — 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) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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I. — 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 iddia
sına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

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

5, __ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

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

*7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

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

*9. _ Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

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

II. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkm Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

• 14. —istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahalarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önercesi (6/131) 

15. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı ma
halleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/132) 

16. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

17. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
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*19. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmara$ - Andırın Ka
rayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/142) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

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

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

25. —- İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul ili Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri -, Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

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

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

*28. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, Ara
lık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

30.• — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri 
ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanma
sının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 

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

32. — istanbul 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) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

*34. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

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

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

37. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve 
Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

38. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

*39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekraj.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) 

40. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesin
de yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

41. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

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

*43. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden 
Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/185) 

44. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

45. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

*47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine 
gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 
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*49. _ Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden 
bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/197) 

50. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

•51. •— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

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

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

54. — 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) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

56. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

57. — 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) 

58. _ 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) 

*59, •__ Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

62. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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64. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

66. — 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) 

*67. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

68. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

70. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) 

71. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiş
tirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

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

74. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

75. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/227) 

76. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

77. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.(6/230) 

78. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 
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79. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kûzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*80. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle. Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

81. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

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

83. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

84. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soruiönergesi (6/238) 

85. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

86. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

87. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

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

89. — 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) 

90. — 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) 

91. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

92. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına İlişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

93. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 
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94. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

95. — 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) 

96. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

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

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

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

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

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

103. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köprü-
üstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, KİT'lerin zarar etmesinin neden
lerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

105. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki 
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

106. — 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) 

107. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

108. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan As
falt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 
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109. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

110. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından 
birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/266) 

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

112. — 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) 

113. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

114. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

115. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, îspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

116. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

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

118.— İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

120. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

121. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

, 122. — 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) ı 

123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

124. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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125. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

126. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129. — 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) 

130. — 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) 

131. — 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) 

132. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

133. — Bursa Milletvekili FethiAkkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

134. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

135. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarınî ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

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

137. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

140. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 
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141. — 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) 

142. — 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) 

143. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ye bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

144. _ Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

145. _ 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) 

146. — 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) 

147. _ 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) 

148. — 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) 

149. — 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) 

150. — 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) 

151. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

153. _ Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

154. _ Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 
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155. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312), 

156. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

157. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

158. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

159. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

160. —- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) , 

161. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

162. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir slcandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

163. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/320) 

164. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

165. — 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) 

166. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Li
sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/323) 

167. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

168. — 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) 

169. — 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) 

170. — 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) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 
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172. — 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) 

173. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

174. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

175. — 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) 

176. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

177. —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) 

178. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

179. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) : , '• • 

180. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

181. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

182. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

183. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

184. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

188. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

20 
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189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

190. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

192. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

193. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

194. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

195. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

196. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

197. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

198. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

199. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

200. — tstanbul 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) 

201i — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

202. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

203. — Yozgat Milletvekili «Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözltf soru önergesi (6/365) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlüsoru 
önergesi (6/366) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

206. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) , 

207. — 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) 

208. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

210. — İstanbul 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) 

211. — 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) 

212. — 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) 

213. — 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) 

•. 214. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

215. — 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) . _ ' 

216. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

217. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

218. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

219. — 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) 

220. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so-. 
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

22 
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221. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

222. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

223. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

224. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

225. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, İsparta îline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

226.— Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

227. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

228. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

229. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

230. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

231. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

232. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda par-: 
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

233. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

234. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

235. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

236. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

237. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

238. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

239. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 
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240. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

241. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

242. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

243. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

244. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

245. —Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

246.— Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

247. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

248. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

249. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

250. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (J) 

251. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

252. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKl Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

253. — istanbul Milletvekili Adnan Kahyeci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

254. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

255. —- Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) 

256. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

257. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

258. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit işletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 
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259. — îçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

260. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önefgesi (6/415) 

261. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

262. — 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) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

265. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

266. — 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) ' 

267. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

268. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

269. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

270. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) . • ' . . ' 

271. — 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) 

272. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

273. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

274. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

275. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

276. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 
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277. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

278. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

279. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

280. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

281. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

282. — 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) 

283. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

284. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) : • • v •• 

285. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

286. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

287. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

288. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

289. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

290. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

291. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

292. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

293. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

26 
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294. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

295. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

296. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

297. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

298. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

299. — Denizli"Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

300. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

301. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

302. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

303. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

304. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

305. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

306. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

307. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

308. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

309. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

310. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 
. 311. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

* 312. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

313, _ Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 
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314. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

315. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

316. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

317. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski II Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

318. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar pla,nı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

319. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

320. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

321. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

323. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

324. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

, â25. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

326. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

327. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

328. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'dc istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

329. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

330. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 
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331. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

332. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

333. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

334. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

335. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

336. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu-Demire!'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

337. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

338. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sanyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 
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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) (Dağılma 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, imar, 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) 

7. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) ., 

X 9. — 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) 

10. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 
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11. — 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 : 15.6.1992) 

X 12. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 13. — Hizmet İlişkisine İşveren 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 14. — 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 15, — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 16. — 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 17. — 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 18. — 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) 

19. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel 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) 

20. — 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) 
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21. — 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) 

22. — 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 tzmir 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 23. — 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) 

24. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü 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 tzmir 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) 

25. —- 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) 

26. — 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 : 1.0) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

27. — 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 28. — 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) 



7 
KÂNUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 30. — 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) 

31. — tzmir 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) 

32. — 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 33. — 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 34. — 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 35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — 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) 

33 
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40. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

41 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — 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 45. — 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 46. — 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 47. — 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) 

48. — 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) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 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 50. — 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) 

34' 
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X 51. — 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) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin 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 54. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

55. — Trabzon Milletvekili Kemalettin 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

56. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

57. — 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 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — 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: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 60. — 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 61. — 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 62. — 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 63. — 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) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — 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 ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — 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) 

67. — 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) 

68. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayisı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. — 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) 

70. — 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 71. — 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) 

72. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 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) 

73. — 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) 

X 74. — 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) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 75. — 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) 

76. — 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 77. — 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 78. — 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 79. — 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 80. — 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 81. — 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 82. — 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) 

83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 84. — 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) 

85. — 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) 

86. — 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) 
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X 87. — 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 88. — 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 89. — 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 90. — 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) 

91. — 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) 

92. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ye 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) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — 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) 

97. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

98. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

_ _ ~ 3 ^ " | — ; • — • 
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99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

100. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

101. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Içşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

102. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

103. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

104. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21,5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı: 113 
ve 113'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 26.6.1992; 4.11.1992) 

105. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişi eri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S, Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

106. — Güthane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

107. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

108. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

109. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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110. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Dazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

111. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ye İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

112. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.1.1.1992) 

113. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağılma tarihi :'9.11.1992) 

114. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zanm ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 

115. —- Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma'tarihi : 11.11.1992) x 

116. — Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Ta
sarruflar Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları ra
poru (1/414) (S. Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) • • . 

117. — Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununun 46 ncf Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Münif îsîamoğlu'nun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/459, 2/191) (S. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 12.11.1992) , 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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