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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 247,253,257 

1. — İngiltere'ye gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne 
kadar, Başbakanlığa, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/690) 247 

2. — Kuveyt'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet 
Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur- * 
başkanlığı tezkeresi (3/691) < 247 

•3. —. İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çâğlar'ın dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/692) 247 

4. — İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/693) 248 

• > 5. -—İngiltere'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Kö-
se'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı. Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/694) 248 

6. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne 
kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/695) 248 

7. — Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/696) 248:249 

8. —Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne ' 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etme
sinin Uygun, görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/698) 249 

9. — Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gönen'
in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/697) 249 

10. '~- İtalya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/699) " 249:250 

11. — İtalya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönü
şüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in vekillik, 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/700) 250 
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12. — Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/701) 250 

13. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/702) 253:255 

14. — Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'e ödenek ve yolluğunun 
verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/703) 255 

15. — (10/8-5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/704) " 255:256 

16. — Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2863 sayılı Kültür ve Tabi
at Varlıklarını Koruma Kanununun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifinin (2/339) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/102) 257:260 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 250 

1.—Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 
1991 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı : 204) 250 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 
1992 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 
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3.—Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Hazi
ran 1992 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını incele
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1. — (9/12) esas numaralı soruşturma önergesinin gündemki yeri ve görüş
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1. — (10/12)'Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 260:261 
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2. — Konya Milletvekili Musa Erarıcı'nın, Konya Sağlık Meslek Lisesine 
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3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, Pazarcık Devlet Has
tanesine tayin edilen bir doktora ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırım Aktu
na'nın yazılı cevabı (7/377) 269:272 

4. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ödeme gücü olmayan 
vatandaşların tedavi giderlerinin karşılanması için verilen "Yeşil Kart" uygula
masına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/379) 272:280 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yurt dışında ihtisas eği
timi yapan doktorlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın ya
zılı cevabı (7/380) 280:282 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, bir gazetede yer alan 
"Borçlu Hastaya Kelepçe" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldı
rım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/381) * 282:288 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, istanbul - Çatalca 
Devlet ve Trafik Hastanesi hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/386) 288:292 

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormonlu ilaçların üretil
mesine ve ithaline ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı ce
vabı (7/389) 292:295 

9. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, 20 Ekim 1991 tarihi iti
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kanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/421) 306:307 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'ite açılarak üç oturum yaptı. 

Devlet Bakanı Akın Gönen'in Kırgızistan'a yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun gö
rülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

9/11 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna, DYP Grubunca gösterilen aday
lar arasından evvelce seçilen milletvekillerinin, Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge
de imzalarının bulunması nedeniyle, DYP Grubunca yeniden gösterilen adaylar arasından ad 
çekme suretiyle yapılan seçim sonucunda, A.nkara Milletvekili Mustafa Dursun Yangın, Ada
na Milletvekili Mehmet Halit Dağlı ve Mustafa Küpeli ile, Kahramanmaraş Milletvekili Sela-
hattin Karademir seçildiler. ' "' 

Televizyon kuruluşlarıyla ilgili iddiaları tespit etmek üzere kurulmuş bulunan Meclis Araş
tırması Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak için topla
nacağı gün, yer ve saate ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ile, 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 
58 ve 58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ye Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (17137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sa
yısı : 116), 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim (1/97) (S. Sayısı : 121), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
* Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı: 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı: 193); 
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Komisyonları Raporlarının görüşülmesi komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/459, 2/191) (S. Sayısı: 200) yapılan görüşmelerden ve, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
da (1/382) (S. Sayısı : 171) yapılan açık oylamadan, 

Sonra, kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı. 

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 
135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporlarının (1/398) (S. Sayısı : 141) üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

24 Kasım 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.51'de son verildi. 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş 
Adana 

Kütip Üye 

Işilay Saygın 
İzmir 

Kûtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 11 . 1992 Cuma 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın TRT'nin ha

va tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/537) (Başkanlığa geUş tarihi: 19.11.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Türkoğlu - Dedeler Köyü Kuva-

cık mevkiindeki su tahliye kanalının temizlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1992) 

2. — Kahramanmanaş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Türkoğlu - Dedeler Köy yoluna 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.11.1992) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın bazı merkez 
köylerinin yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/514) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.11.1992) 

4. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, ithalattan men cezası verilen bazı firmala
ra ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/515) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1992) 

24 .11 .1992 Salı 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da sahil dolgu alanlarının beledi

yelerce farklı amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da sahil dolgu alanlarının beledi
yelerce farklı amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, "Tahkim" Yasası ile belediyelerin silinen 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.11.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediye başkanları ile belediye meclis üye
leri hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/519) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.11.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, KİT'lerin ekonomimiz üzerindeki etkileri
ne ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.1992) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatr : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

—————— o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın üyelerin, isimleri okunduğunda, yüksek sesle 
ve işaret vererek, hazır bulunduklarını işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Millî Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın öğretmenler Günü nedeniyle günün anlamına 

ve öğretmenliğin ve eğitimin önemine ilişkin açıklaması ve RP İstanbul Milletvekili Mukadder 
Başeğmez, ANAP Bolu Milletvekili Avni Akyol, DYP Zonguldak Milletvekili Necdet Yazicı, 
SHP Uşak Milletvekili Ura! Köklü ve CHP Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın grupları 
adına konuşmaları 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri 
vardır. -

Bugün, 24 Kasım öğretmenler Günü. Zannediyorum ki, 24 Kasım öğretmenler Günü ifa
desi, sadece simgesel bir ifadedir. Çünkü, millî ve manevî değerlere saygılı öğretmenlerimizin 
nesillerimizi çağların önüne taşıma gayretinden sonra, öğretmenimizi, faziletini, meziyetini ve 
onlara karşı yükümlülüklerimizi anlamak, kavramak ve gereğini yerine getirebilmek için, bir 
gün, bir yıl, hatta bir ömür bile yetmez. Çünkü, "Oku" ilk ilahî emirdir. Hazreti Ali (Kerem 
Allahu Veçhe) "Bana bir harf öğretenin sonuna kadar hizmetkârı olurum" sözüyle, eğitim ve 
öğretimin önemini vurgulamıştır. Bu sebeple, ben de bütün öğretmenlerimize mutlu günler, 
iyi hizmetler, eğitim ve öğretimin de ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. (Al
kışlar) 

Bu vesileyle, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Koksal Toptan, Hükümet adına söz söylemek 
ister. 

Buyurun Sayın Bakanımız. (Alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi
mizin değerli üyeleri; sözlerime başlarken, Sayın Başkanımızın bugünü anlatan ifadelerine yü
rekten katıldığımı, Yüce Parlamentonun, bu günü, Başkanlık Divanı aracılığıyla, böylesine güzel 
ve anlamlı değerlendirmesinden mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. 
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Gerçekten, Türkiye'de ve bütün dünyada, 21 inci yüzyıla giderken, sanayi toplumundan 
bilgi toplumuna geçilmeye başlandığı günümüzde, eğitim ve öğretim düne göre daha büyük 
bir anlam ve önem ifade etmektedir. 

Değişen ve gelişen eğitim teknolojisine, iletişim teknolojisine rağmen, dünyamızda bilgi
lerin çok küçük birtakım eğitim araçlarına sığdırılmış olmasına rağmen; bilgisayarın, eğitimde 
çok yaygın bir araç olarak kullanılmasına rağmen, insanlık henüz, öğretmenin yerini tutabile
cek, onun yerine ikame edilebilecek bir eğitim aracı bulabilmiş değildir; tam tersine, eğitimde 
yüksek bir düzeyi yakalamış olan ülkelerde, özellikle son zamanlarda öğretmenler için yeni bir
takım önlemlerin alınmaya çalışılması, öğretmen yetiştirmede yeni birtakım metotlara başvu
rulması, eğitimin odağındaki öğretmenin önemini daha da artırmaktadır. Çünkü, en güzel varlık 
olarak yaratılan insanı yeni bilgilerle bezeyip, ona daha yeni birtakım hasletleri kazandıran, 
onu günün şartlarına göre yeni bilgilerle donatan araç hep öğretmendir ve öğretmen, bütün 
bunların dışında, karşısındakine hoşgörüyü, sevgiyi, iyiliği ve güzelliği öğreten insandır. 

Türkiyemize baktığımız zaman, bütün sıkıntılarımıza, bütün zorluklarımıza rağmen bi
zim komşularımıza göre, dünyanın pek çok ülkesine göre ileri bir ülke olmamız, güçlü bir ülke 
olmamız; petrolümüzün olmamasına rağmen, pek çok tabiî kaynağımızın olmamasına rağmen 
Türkiye'nin bu gücü yakalayabilmesi, Türkiye'nin, iyi yetiştirilmiş, iyi eğitilmiş insan gücü sa
yesinde olmuştur. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımız, çok anlamlı bir günün anlamını 
bir kere daha, belki sırf teyit için ifade buyuruyorlar; lütfen dinleyelim efendim. 
' Buyurun Sayın Bakanım. 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türk
iye, bu gücü -demin ifade ettiğim gibi- çok iyi yetiştirilmiş insan gücüne borçludur. Bu iyi yeti
şen insan gücünü de Türkiye'nin önüne koyan, öğretmenlerimizdir. Hem geleneğimizin hem 
dinimizin gereği bize bir şeyler öğreten öğretmenlerimize karşı duymuş olduğumuz engin sevgi 
ve saygının yanında, Türkiye'nin geleceğine karşı duyarlı olan toplumumuzun, gerçekten de, 
Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızı yetiştiren, eğiten öğretmenlerimize, bu duyguyu, bu 
güveni haklı olarak koruduğu, koruması gerektiği gerçeğini önümüze sermektedir. 

Bu noktadan hareketle, şimdiye kadar hükümetlerimiz, devletimiz, kıt imkânlarına, dar 
imkânlarına rağmen, öğretmenlerine, hep, mümkün olan en fazlayı vermeye çalışmış, onu top
lumun en saygın yerinde tutmayı her zaman becerebilmiş. Çünkü, ülkenin geleceğinin, onlar 
elinde büyüyeceğine inanmıştır. Biz de Hükümet olarak, geçen bir sene içerisinde bu doğruyu 
yakalayarak, öğretmenlerimizin, ekonomik ve sosyal alanda biraz daha rahatlayabilmelerine 
imkân sağlayacak yeni düzenlemeler yapmaya çalıştık'. Yüce Meclisin büyük katkılarıyla, gay
retleriyle -şükranla ifade etmek istiyorum- bütün partilerimizin işbirliğiyle çıkarılan çok önemli 
bazı yasalar, öğretmenlerimize kolaylıklar sağlamıştır. Bunların başında, teknik eğitimde çalı
şan öğretmen arkadaşlarımızın unvan sorunu gelmektedir; bunların başında, uzun bir süreden 
beri çıkarılmasına uğraşılan, ek ders ücretlerinin katsayıya bağlanmasıyla ilgili yasa gelmektedir. 

Bunun dışında, bu sene, öğretmen sıkıntısının yoğun olarak çekildiği Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgelerindeki 18 ilin öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla, bu illeri
mizdeki öğretmenlerimiz için özendirici birtakım önlemleri alarak yürürlüğe koyduk. Nitekim, 
bu illerimizde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızdan üç sene burada kalanının istediği ite iki 
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sene kalanının istediği coğrafî bölgeye atanmasını sağladıktan başka, buralarda görev yapan 
öğretmen arkadaşlarımızın ortaöğrenimdeki bütün çocuklarına devlet parasız yatılı bursların
dan yararlanma, yükseköğrenimdeki bütün çocuklarına hiçbir karşılık beklemeksizin, başka
ca şart aramaksızın, kredi ve yurt imkânlarını getirdik. Ayrıca, Türkiye'nin genelinde bütün 
öğretmenlerimizin yükseköğrenimdeki çocuklarının yurt imkânlarından yararlanabilmesi ora
nını yüzde 90'lar civarına çıkardık. Önümüzdeki yıl, Yüce Meclisin de gayretiyle, ilgisi ve des
teğiyle, sanıyorum ki, öğretmen çocuklarıyla ilgili yeni birtakım tedbirleri almak ve öğretmen
lerin hiç olmazsa bu alandaki yükünü biraz daha hafifletmek mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu sene "yılın öğretmeni" uygulamasını kaldırdık. Türk-
' iye'nin 45 iline geçen bir sene içerisinde yaptığım gezilerde öğretmenlerle yaptığım ikili görüş
melerde aldığım izlenim, yılın öğretmeni uygulamasının yılın öğretmeni seçilen öğretmen ar
kadaşlarımızı bile üzdüğü, onları tatmin etmediği noktasında olmuştur. Bu nedenle, bize göre, 
yılın öğretmeni uygulamasının bu şekliyle devam ettirilmesi doğru değildir. Bize göre, bütün 
öğretmenlerimiz yılın öğretmenidir. Çünkü, bugün değişik yerlerde yapmış olduğum konuş
malarda da ifade etmiş olduğum gibi, şu anda Ahadolumuzun çeşitli yerlerinde, kardan yolları 
kapanan bir köyde öğretmenlik yapan ve oradaki çocuklarımıza bir şeyler vermeye çalışan, ora
daki köylünün tek müracaat kapısı olan öğretmenimiz^ Ankara'da, istanbul'da, 100 -120 kişi
lik sınıflarda bizim çocuklarımıza bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışan öğretmenimiz yılın 
öğretmeni olmalıdır ve şunu huzurunuzda vurgulamak istiyorum : 1987 Mayısından' bugüne 
kadar geçen beşbuçuk senelik süre içerisinde şehit olan 40 tane öğretmen arkadaşım, yılın öğ
retmenidir, yılların öğretmenidir. Huzurunuzda, bu şehit arkadaşlarımızı, aramızdan diğer se
beplerle ayrılan öğretmen arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1993 senesinde, Öğretmenlerimiz için, öğ
retmenlerin yetiştirilmesinden başlayarak, yeni birtakım iyileştirici önlemler almaya çalışaca
ğız. öğretmen yetiştirmede, öğretmen liselerimizde okuyan çocuklarımızın çok rahat bir geçiş
le eğitim fakültelerine geçmelerini, eğitim fakültelerini bitirdikten sonra, ihtiyaç duyulan alan
larda başka fakülte mezunlarına da müracaat etmek suretiyle, en az bir yıllık bir akademik 
kariyerden onları geçirmek ve ondan sonra eğitimin içerisine öğretmen olarak sokma şeklinde, 
kaba hatlarıyla özetleyebileceğim, bir model üzerinde çalışmaktayız. . 

Yine, hizmet içi eğitime yeni bir boyut kazandırmak ve televizyondan, kitaplardan yarar
lanmak suretiyle hizmet içi eğitime yeni bir anlayışla yaklaşmak ve öğretmenlerimizin tamamı
nı, hiç olmazsa bir iki yıl içerisinde, çağın değişen şartlarına, eğitim şartlarına vardırmak is
tiyoruz. 

Yine, çok önem verdiğimiz Türkiye Öğretmenler Yardımlaşma Kurumunu önümüzdeki ya
sama yılında huzurunuza getirmek ve katkınızla, eleştirinizle, desteğinizle onu da çıkarmak 
ve bütün eğitim çalışanlarını bir tek sosyal kurum altında toplamak istiyoruz. 

Yine, önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyacağımız birtakım idarî kararlarla, Bakanlık mer
kez teşkilatında toplanmış ve öğretmenlerimizi sürekli, Bakanlık merkez teşkilatıyla karşı kar
şıya getirme sonucunu doğuran karar ve uygulamaların bir kısmını yeniden gözden geçirecek 
ve bürokratik işlemleri azaltacağız. 

Eleman yetiştirebildiğimiz illerden başlamak suretiyle emeklilik işlemlerinin iller tarafın
dan yapılması için birtakım yeni hazırlıklar içerisine girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl içe
risinde, bunları, Türkiye'nin her tarafına, yaygın hale getirmeye çalışacağız. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçen bir yıl içerisinde, eğitim ve öğretmenin sorunları
nı çözümde hepinizden, bütün arkadaşlarımdan büyük bir anlayış ve destek gördüm, önü
müzdeki yıl bu yaklaşım içerisinde, bu anlayış içerisinde öğretmenin ve eğitimin sorunlarını 
beraberce götürebileceğime olan inancımı ifade etmek istiyorum. 

Bugün, önce ben konuşmak suretiyle, sadece gündem dışı konuşacak üç arkadaşımıza de7 

ğil, bütün gruplara söz hakkı düşsün istedim. O nedenle, bütün arkadaşlarımızın bugün için 
söyleyecekleri bizim için önemlidir. Ancak, üzülerek bir hususu ifade etmek istiyorum : Saat 
16.00'da, Sayın Cumhurbaşkanına, bir grup öğretmenle çıkmak durumunda olduğumuz için, > 
bütün arkadaşlarımın konuşmalarını dinleme imkânına sahip değilim; fakat her söylenenin... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ama burası daha mühim Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Kuşkusuz, burası daha mü

him; ama bir protokol görevini yerine getirmem gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, müsaade buyurur musunuz... 
Sayın Ergüder, Hükümeti temsilen sayın bakanlarımız var, zannediyorum Sayın Toptan'a 

ileteceklerdir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Parlamento daha mühim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ben onu biliyorum, hatır

latmanıza gerek yok. Geçen sene bu hassasiyetiniz yoktu, bu noktaya gelmiş olmanızdan dola
yı da çok büyük bir mutluluk duyduk. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bütün arkadaşlarımın söylediklerinin, zabıtlar alınmak suretiyle tarafımdan tek tek oku
nacağını herkesin bilmesini istiyorum; çünkü, şimdiye kadar, eğitim ve öğretimle ilgili değerli 
arkadaşlarım ne söylediyse, hepsinden yararlandım, bundan sonra da yararlanmaya devam 
edeceğim. 

24 Kasım öğretmenler Gününe, arkadaşlarımızın ve Sayın Başkanlık Divanının gösterdiği 
yakın ilgi için Türk Millî Eğitimi adına, bütün öğretmenlerimiz adına hepinize sevgilerimi ve 
saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) -

BAŞKAN — Sayın Bakan, biz de teşekkür ediyoruz efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mukadder Başeğmez, buyurun efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; öğretmenler Günü münasebetiyle Refah Partisi Grubu adına huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi, Türkiye'deki bütün meslektaşlarımı, bütün öğretmen ar
kadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Bundan tam bir yıl evvel, 25 Kasımda, Refah Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, ilk defa, öğretmenlerin konumuyla ilgili bir araştırma önergesi vermiştik. Bugün de, bu 
önergenin gerekçesindeki ifadelerden hiçbir şey güncelliğini yitirmedi. Bu sebeple, huzurunuz
da, bu önergenin gerekçesini bir defa daha okumak istiyorum : "Millet hayatında ve toplu
mun gelişmesinde eğitimin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğu izahtan varestedir. Beşikten 
mezara kadar bilgi tahsil etmek ve ilim öğrenmek de hiç şüphesiz, insan olmanın gereğidir. 
Eğitim ve öğretimin en önemli hususu ise öğretmenlerdir. Bizi 2000'li yıllara, daha gejecek ku
şaklara hazırlayacak, geleceğimizi inşa edecek olan onlardır, geleceğin teminatı da onlardır. 
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Geçmişle gelecek arasında sağlam köprü onların marifetiyle gerçekleşecektir. Millî birlik 
ve beraberliğimizin temininde, millî birliğimizin korunmasında, kültürümüzün nesilden nesile 
aktarılmasında en büyük görev ve sorumluluk öğretmenlerdedir. Çağı doğru anlamada ve doğru 
yorumlamada öğretmen rehberdir. Millî ve insanî değerlerin kazanılmasında ve yaşatılmasında 
Öğretmen model insandır ve öyle olması gerekir. 

tşte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, öğretmenlerin toplumda layık oldukları statüye 
kavuşturulmaları şarttır. Ancak, bugün için öğretmenler, sadece, bir defaya mahsus olmak üzere, 
24 Kasım gibi günlerde hatırlanan, eline bir demet çiçek tutuşturularak savılan bir insan ve 
meslek konumuna getirilmiştir. Dağbaşlarındaki mezarlara kadar giderek devleti temsil eden, 
devlet hizmetini büyük bir fedakârlıkla sürdüren bu kutlu mesleğin insanlarına, devlet ve mil
let olarak, minnet ve şükran borçluyuz. Onların hayat şartlarını yükseltmek, onları bugün çek
tikleri sıkıntılardan kurtarmak, onlardan azamî verimi almak, ülkeyi yönetenlerin eh başta ge
len görevleri arasındadır. Ne yazık ki bu, bugüne kadar yeterince yerine getirilememiştir. Sayı
ları yarım milyona varan bu insanlar geçim sıkıntısı içindedirler. Enflasyonun en fazla mağdur 
ettiği kesimlerin başında öğretmenler gelmektedir. Hayat standartları fevkalade düşüktür. Ye
terli sosyal hakları yoktur. Kendini yenileme, geliştirme ve yeni bilgiler edinme imkânlarından 
mahrumdur. Yine bugün için öğretmenlik, âdeta çaresizlik mesleği haline gelmiştir. Ağırlaşan 
hayat şartları içinde öğretmen ezilmekte ve kendisine başka çıkış yolları aramaktadır. Birçok 
seçkin öğretmen, özel dersanelerin kapısını aşındırmakta veyahut da, cumartesi pazar günle
rinde, büyük kentlerde işportacılığa zorlanmaktadır. 

önümüzde bütün vahameti ve boyutlarıyla duran bu sorun, bir parti sorunu değildir, bir 
devlet ve millet sorunudur; partiler üstü ve partiler arasında milletçe üzerinde ittifak edeceği
miz belki de tek sorundur." ' - • . 

BAŞKAN — Sayın Başeğmez, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, konu, gerçekten önemli bir konu ve değerli grup sözcüleri, grupları

nın görüşlerini ifade buyuruyorlar. Lütfen sükûnetle dinleyelim. Her ne kadar zabıtlardan ta
kip imkânımız varsa da, Genel Kurulda takibe de herhalde zorunluyuz. 

Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Başeğmez. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — "Önümüzde bütün vahameti ve boyutlarıyla 
duran bu sorun, sadece bir parti sorunu değildir. Millî varlığımızın korunması ve sağlam bir 
gelecek kurmamız, bu soruna elbirliğiyle eğilmemize ve konuyu kökten halletmemize bağlıdır. 
Vakit geçmeden konuyu bütün yönleriyle ortaya koymak ve çareler bulmak, bu Meclisin ve 
Heyetin görevidir. Türk öğretmeni, kendisine sağlanacak her imkânı büyük bir katma değer 
olarak ve katlayarak millete geri iade edecektir. 

Böylesine önemli bir konuyu bir araştırma konusu yapmakta ve her yönüyle sorgulamak
ta fayda vardır. Açılacak bir Meclis araştırması, Hükümete ışık tutacak, yol gösterecektir, öğ
retmenlerin içinde bulunduğu sıkıntılara çare bulabilirsek, önemli bir sosyal problemi çözmüş 
olacağız. Onları daha mutlu ve müreffeh kılmak, toplumda daha itibarlı bir hale getirmek he
pimiz için bir vicdanî borçtur. Neticede öğretmene saygı, hepimize saygıdır." 

O günden bugüne Meclis komisyonu çalışıyor. Konu, Meclisin sahipliğindedir; ancak, ta
bir caizse, orta yere bir şey çıkmamıştır, sürekli ek süreler istenmektedir ve bu gerçekler de orta 
yerde durmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, öğretmenler Günü münasebetiyle söylenecek, elbette, öğretmenle
rimiz hakkında, toplumumuz ve kültürümüz, eğitimimiz hakkında güzel şeyler var. Böyle bir 
günde, nezaket çerçevesi içinde, söylenmesi gereken şeyleri elbette Refah Partisi Grubu adına 
biz de söyleyeceğiz. 

Millî birlik ve bütünlüğümüzden hep söz ederiz, ülke birliğinden, bütünlüğünden söz ederiz; 
ama kültür birliğini ve bütünlüğünü, tarih birliğini ve bütünlüğünü gelecek kuşaklara taşıya
cak olan öğretmenlerimizdir. öğretmenlerimizin önemi, işte.burada orta yere çıkmaktadır. Sa
dece coğrafya bütünlüğü, sadece insanların bir ve beraber olması yerine, ileride çatışmalar çık
maması için mutlaka tarih bütünlüğünü de göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Ya-
zık ki, kültür ve eğitim politikalarımız, tarih bütünlüğünü şimdiye kadar bozmuştur. Daha dün, 
öğretmenler Günü münasebetiyle televizyonda verilen bir programda, işte, Osmanlı dönemin
de bir okul gösterilmekte; karşıda kavuklu bir hoca, çocuklar Arapça bir şeyler okuyorlar... 
Onunla alay edilmekte; o sayfa kapanmakta, arkasından bir sınıf gösterilmektedir. 

Bu ne akıldır, bu ne mantıktır!.. Bir zamanlar, "12 Eylül öncesi, 12 Eylül sonrası" denir
di, Milattan Önce, Milattan Sonra der gibi, bu millet, sanki daha dün meydana gelmiş gibi!.. 
"işte, osmanh döneminde şöyleydi, bu dönemde böyle" şeklinde laflar... 

Bir milletin tarihinin bir dönemi hep karanlık ve kötü değildir; bir dönemi de, hep iyi ve 
aydınlık değildir. (RP sıralarından alkışlar) Bugün de, sınıflara baktığımızda, böyle bir eğitim 
politikası izlenmektedir. Değerli arkadaşlar, yani, Arap harfi kötü, Latin harfi iyi!.. Böyle bir 
ikilemde, böyle bir basitlikte Türk aydınını tutmanın anlamı yoktur. Arap Alfabesi de kullanı
lır, insanın meramını ifade etmesi anlamında, Kril Alfabesi de kullanılır, Latin Alfabesi de kul
lanılır; o harflerle de, sayısız, değerli ilim kitapları yazılmıştır, sayısız âlimler yetişmiştir. O 
beğenmediğiniz mahalle mektebinden, Osmanlı rüştiyesinden Mustafa Kemal yetişmiştir; şim
di de okullarınızda yetiştirin bakayım! (RP sıralarından* alkışlar) 

Böyle, tarihin bir tarafını karanlık göstermek, kültürün bir tarafına "tu kaka" demek; 
ama Batıdan gelen her şeye, modernizasyona uğrayan her şeye "işte budur iyi olan" demek, 
milleti kökünden koparmak olur; kültür çelişkilerine ve kavgalara gireriz. İşte bu bakımdan, 
vatan birliğini, millet birliğini müdafaa ettiğimiz kadar, tarih birliğini de müdafaa etmek, kül
tür birliğini de müdafaa etmek mecburiyetimiz vardır; bunu da yapacak olan öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerimizin, hukuku müdafaa edilmelidir. Yazık ki, bu ülkede, sürgün öğretmen 
romanları yazılmıştır, öğretmenler, iktidarlara göre... Hâlâ bugün de var millî eğitimde, parti
zan tayinler ve kıyımlar, öğretmeni, mutlaka hür kafasıyla, hür vicdanıyla baş başa bırakmak 
mecburiyetindeyiz, öğretmenimiz, komünist zamandaki, komünist bloktaki bir Bulgaristan öğ
retmeni gibi hissetmemeli kendisini, öğretmenimiz, cebinde taşıdığı gazeteye, okuduğu kita
bın kapağına ve yazarına göre değeriendirilmemeli. öğretmenimiz, vicdanıyla ve bilgisiyle, öğ
rencisiyle ve eğitimiyle baş başa kalmalıdır. 

Biz, bunları ifade ediyoruz. 

Ekonomik problemler herkesin var. Ekonomik problemleri çözebilir miyiz? "Bu gidişle 
belki çözeriz. Türkiye'nin imkânları yetersizdir, Türkiye'nin kaynakları yetersizdir" Karşımıza 
çıkan cevap budur. Türkiye'nin kaynaklan niye yetersiz; Türkiye'nin imkânları niye yetersiz; 
Türkiye, niye geri kalmış; Türkiye, niye az gelişmiş; Türkiye, niye bir Japonya, bir Almanya 
gibi değil de, böyle geri kalmışlığın acısını çeker, öğretmenleri sürgüne uğrar, ülkenin bir tarafı 
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boşalır batıya yönelir; Türkiye niye fakirdir? Kimse, bunun araştırmasını yapmaz da "işte ne 
yapalım, öğretmene yeterli maaş veremiyoruz, imkânlarımız budur" denir. 

Şurada, Altındağ'da bir ilkokula gittim arkadaşlar, öğretmenler, evlerinden getirdikleri 
sandalyelerde oturuyorlar öğretmenler odasında, tnsan utanıyor... Vaziyet, köylerde daha va
him... 21 inci yüzyıldan söz ediyoruz, 2000'Ii yıllardan söz ediyoruz, olimpiyatlara hazırlan
maktan söz ediyoruz; ama çocuklarımız 70'er, 80'er kişilik sınıflarda ders görmeye çalışıyor, 
öğretmenlerimiz hâlâ sıkıntılar içinde, işçimiz, memurumuz hepsi öyle; fakat geri kalmışlığın 
kara damgasını, şerefli alınlarımızdan bir türlü silemiyoruz. 

Adaletsizlikler vardır... Size bir örnek vermek istiyorum; kocası subay veya doktor, kendi
si öğretmen bir hanımefendi, şark görevi, garp görevi diye kocasıyla birlikte bütün Türkiye'yi 
dolaşıyor, çok başarılı öğretmenlik yapıyor; ama Ankara'ya veya İstanbul'a geldiği zaman, ce
zasını çekiyor "iki sene bekle, ondan sonra merkeze alalım seni" deniyor, bir sıralamaya tabi 
tutuluyor. Bu öğretmen "benim suçum, eşimle birlikte şarkta görev yapmak mıdır; niye puan
lamaya, liyakate bakılmıyor?" diyor. Bu tür hususları sizin huzurunuzda dile getirmek istiyo
rum. Merkez sıralaması yerine, yani yıl sıralaması yerine, puantaj ön plana .getirilsin, İş teknik 
öğretmenleri, ev ekonomisi öğretmenleri, haftada 4 saat ek ders almakta, ilkokul öğretmenle
rimiz 6 saat ek ders almaktadır; böyle olduğu halde, birine 2,5 milyon lira ek ders ücreti, diğe
rine -daha fazla çalıştığı halde- 790 bin lira ek ders ücreti verilmektedir. Bunlar için de illa 
kaynak gerekmez. Adalet istiyoruz öğretmenlerimiz arasında. 

Değerli arkadaşlar, öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek, Cenabı Hak'kın bir ismi de 
öğretmendir, alîmdir, alîmdir, muallimdir; yani, bir anlamda öğretmen, Allah'ın sıfatını taşı
yor. Peygamberler, rehber öğretmenlerdir. Dinimizin ilk emri "oku" diye başlamıştır. Okuya
cak ve okutacak olan öğretmenlerdir. Hepimiz, bir öğretmenin tezgâhından geçtik geliyoruz 
buraya. 

Gerçekten, öğretmenimizi layık olduğu sosyal statüye kavuşturmalıyız, onu işportacılık 
yapmaktan kurtarmalıyız, maddî ve manevî bakımdan teçhiz etmeliyiz, en azından günde bir 
gazete, bir mecmua okuyacak imkânı Sağlamalıyız. 

Bugün, bilhassa büyük kentlerde, talebeler okulun kapısına otomobille geliyor; ama öğ
retmenler sıkıntı içinde yaşıyorlar. 

Bir de, Sayın Bakanlarımız, her sene çıkarlar, "velilerden para toplanmayacak, okul aile 
birlikleri zoraki kimseden para almayacak" derler; ama el altından "okulun araç ve gereçleri, 
sırası, tahtası, tebeşiri, okul aile birlikleri tarafından karşılanacak" denir. 

Gelin, şu işi iyice özelleştirelim, veliler ciddî anlamda katkıda bulunsun, hatta eğitim prog
ramlarına kadar özelîeştirilsin. 

İnşallah 21 inci yüzyıla, daha hür, daha özgür bir Türkiye olarak gireriz; öğretmenlerimiz 
ışığın ve aydınlığın izinde yürürler. ~ , 

Hepinize saygılarımı, selamlarımı sunmak sözlerimi tamamlıyorum. (RP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başeğmez, teşekkür ediyorum efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Avni Akyol. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA AVNI AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanımız Sayın Toptan'a, öğretmenler Günü vesilesiyle yaptıkla
rı konuşmaları, açıklamaları ve ümitlendirici, ümit verici sözleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 

özellikle iki kanunun çıkarılmasında vefalı, kadirbilir davranarak, işbirliğimizden söz et
miş olmasını şükranla karşılıyorum. Bunlardan biri, iktidarımız döneminde hazırlayıp sundu
ğumuz unvan kanunu; diğeri, ek ders ücretlerinin katsayıya bağlanması hususundaki kanun
du. Bunlarla ilgili olarak, bütün milletvekillerinin, partilerin işbirliğine değindiler, teşekkür ettiler. 

Tabiî, tamamlanması için arz ediyorum, aynı şeyi üniversiteler kanununun çıkarılmasında 
da yaptık -bu kanun teklifi bizim Meclise sunduğumuz kanun teklifi idi- ayrıca 55 arkadaşı
mızla birlikte, 179 sayılı, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu teklifinde bulunduk; bütün 
milletvekilleri benimsedi. Tabiî bu kanun teklifi de, bizim Meclise gönderdiğimiz, Hükümetin 
sevk etmediği, burada bulunan bir kanun teklifi idi; bunda da aynı işbirliğini yaptık. 

Bunları niçin arz ediyorum? Eğitim millîdir, eğitim toplumun geleceğidir ve en önde gel
mesi gereken bir devlet konusu ve sorunudur. Bu konuda, her zaman, "Türkiye Cumhuriyeti
nin evlatlarının kurduğu hükümetleri desteklemek, siyasetin üstünde millî bir görevdir" anla
yışında olduğumuz için, bunu yapmaya mecbur ve mahkûm olduğumuzu arz açısından belirt
mek ihtiyacını duydum. 

Eğitim ve eğitimci sorunlarının her fırsatta dile getirilmesinden, özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündeminde daima canlı tutulmasından, ANAP Grubu olarak duyduğumuz mut
luluğu bu vesileyle tekrar arz ediyorum. 

Ben de Grubum adına, görüş ve düşüncelerimi, zamanın elverdiği sınır içinde kalarak, 
belirtmek,istiyorum. Sözlerimin başında, öğretmenler Gününün, başta bütün öğretmenleri
miz olmak üzere, emekli öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelerine, milletimize ve devleti
mize hayırlı, uğurlu ve kutlu olmasını diliyorum. 

Hemen bunu takiben, ebediyete intikal etmiş olan, görevi başında ve görevi uğrunda, bu 
vatan için, bu millet için, bu bayrak için, hunharca, barbarca, insanlık ve İslamlıkla bağdaş
mayan bir şekilde katledilen, katledilmeye de devam edilen, şehitlik mertebesine ulaşan öğret
menlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, sabırlar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, milletçe eğitimin vazgeçilmez gereği, önemi ve değeri üzerinde mu
tabakat halinde oluşumuz, toplumumuzun en sevinilinccek, gelecek açısından ümit ve güven 
duyulacak çağdaş ve dinamik bir yanı, bir özelliği, bir güzelliği, bir göstergesidir. Ancak, aynı 
şeyi, maalesef, eğitimci için söyleyemeyiz, söyleyemiyoruz. Daha açık bir ifadeyle, eğitime ver
diğimiz önemi, değeri, öğretmenler ve bütün öğretim elemanları için gösterebildiğimizi, değe
rinin karşılığını verebildiğimizi rahatlıkla söyleyemiyoruz, söyleyemeyiz. 

Oysa öğretmen, öğretim elemanları, eğitim yöneticileri, eğitim uzmanları, Türk millî eği
tim sisteminin temel unsurlarıdır; unsurudur, odak noktasıdır. Sistemsiz, kurumsuz, kitapsız, 
araçsız, gereçsiz eğitim ve öğretim yapabilirsiniz, yapabiliriz; ancak, öğretmensiz okul, öğre
tim elemansız üniversite, yükseköğretim kurumu açamazsınız ve eğitim ve öğretimi yapamaz
sınız. Onun içindir ki, Atatürk, "öğretmensiz millet olunamaz" diyor. 

Bu inanç ve amaçladır ki, biz, ANAP İktidarı olarak, ANAP hükümetleri olarak, ANAP 
bakanları olarak, birbirini tamamlayan, birbirini bütünleştiren ve birbirini geliştiren hizmet 
ve yatırımları gerçekleştirmeye çalıştık. Hepsini yaptık mı? Hayır; ama çoğunu yaptığımızı arz 
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etmek istiyorum. Tamamlayamadıklanmızı proje halinde, yazılı olarak, yeni Hükümetimize 
ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Toptan'a bizzat ben arz ettim, sundum, verdim. 

Bundan da önemlisi, "Öğretmen önemlidir, eğitim çok değerlidir" demenin de ötesinde, 
bu düşünceleri icraatla ortaya koymak lazımdır, lafla değil. Artık, öğretmen lafa bıktt^Bu ne
denle ben, icraattan pasajlar arz ediyorum : 

Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 4 yıllık İngilizce eğitim veren 61 adet Ana
dolu öğretmen Lisesi açılmıştır. 

İlkokul öğretmenleri de ilk defa, İktidarımız zamanında, ortaokul ve lise öğretmenleri gi
bi 4 yıllık bir yükseköğretime kavuşturulmuşlardır. 

Yine, 15 Haziran 1989 tarihinde ilk defa 3580 sayılı Yatılılık ve Bursluluk Kanunu çıkarıl
mıştır. Şimdi bu şekilde okuyan 16 -17 bin çocuğumuz olsa gerek. İktidarı bıraktığımızda 450 
bin lira ücret alıyorlardı, şimdi galiba 600 bin lira oldu; kesin rakamı bilmiyorum. 

Yine ilk defa, Millî Eğitim Akademisinin temeli atılmış ve kanunla teminata bağlanmıştır. 
Sayın Bakan burada olsaydı, bü konuyu arz edecektim. Olması gerekirdi burada; çünkü ba
kanların okumaya vakitleri yoktur, biliyorum; hele, Millî Eğitim Bakanlarının vakti hiç yok
tur. Onun için, Sayın Bakanımız, o görev olmasaydı, şimdi beni dinleyeceklerdi. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Pazar günü evinde okur artık. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Millî Eğitim Bakanlarının pazar günleri de boş olmaz; hep 
açılışlardadırlar. Onun için Sayın Bakanın huzurunda ifade etmek istiyordum. 

İşbirliğinden sonra, Sayın Bakan eleştirilerimizi istedi. 

Millî Eğitim Akademisi konusu anlaşılamamıştır. Millî Eğitim Akademisi konusu, eğer 
bu Hükümetin getirdiği biçimde önümüze gelirse, üniversite gençliği ve öğretim elemanları yü
rüyüşe çıkar. Millî Eğitim Akademisi, askeriyede olduğu gibi, Harbiyenin üstünde, fakültenin 
üstünde bir akademidir. Siz, onu daha alta indirirseniz, 1980 öncesinin çatışmalı ortamına gö
türürsünüz konuyu. Eğitim fakülteleri, dekanlıkları, şimdiden protesto kararı almışlardır. Mu
amele yapın... Yapamazsınız. Konusu geldiğinde onu da arz edeceğim. 

Meseleleri iyi anlamak lazım; ama makro meseleleri, mikro adamlarla yapamazsınız. 

BESTAMİ TEKE (Hatay) — Ne demek o? 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Ne demek istediğimi bir münasip zamanda açıklarım; za
manımı çalmayın. Bugün öğretmenin bayram günüdür. Makro ile mikro eğitimi, bütçe görüş
melerinde anlatırım. 

2 yıllık önlisanslı adamla lisansüstü eğitimi planlarsanız, ormanda kalan adama benzersi
niz. Türkiye, yanıyor mu, uçuyor mu diye tepeden göremezsiniz ormanı. Bunu arz edeceğim 
ve Sayın Bakan da, sanıyorum görüşümü benimseyecektir. 

Eğitim ve öğretim tazminatı, ilk defa, ANAP İktidarları zamanında çıkarılmıştır, özel 
hizmet tazminatı,'ANAP iktidarları döneminde çıkarılmıştır. Doğu ve güneydoğudakilere, iki 
yıl başarılı hizmet verdikleri takdirde bir kademe verilmesi, iktidarımız tarafından çıkarılmış
tır. Yükseköğretimdeki elemanların tümüne geliştirme ödeneği verilmesi sağlanmıştır. lisansüstü 
eğitim yapanların tümüne, nerede lisansüstü sınavı kazanmışsa -isterse yeni mezun olsun- ora
da görevlendirilme hakkı tanınmıştır, öğretmen evleri, öğretmen merkezleri, tatil köyleri... 
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Atamalarla ilgili şikâyetler oldu. Sayın Mukadder bey arkadaşım, kardeşim çok güzel ifa
de ettiler; partizanlıkları giderecek tedbirler getirmiştik; standart kadro, hizmet puanı esası, 
okul ve kurum yöneticilerinin ehliyet, liyakat, kariyer esaslarına göre atanması vesaire... 

1991 yılının sonunda, bütün öğretmenlere, 439 635 birinci derece kadro verilmiş ve böyle
ce bir huzursuzluk giderilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenin statüsünü yükseltmek, toplumda layık oldukları yere ka
vuşturmak için, öğretmenlik mesleğini yükseltmek gerekir. Ziya Gökalp'in görüşüdür bu mes
leği yükseltirseniz, o yükselir. Ancak, bu yıl, nitelik açısından, bazı sapma, kaliteyi zedeleme 
eğilimleri görmekten üzüntü duyduğumu üzülerek arz etmek istiyorum. Bu mutlu günde, bu 
mutlu günün havasına, sıcaklığına, olumlu yaklaşımına uygun tarzda görüşlerimi arza özen 
gösterdiğimin farkındasınız. 

Bunların birincisi, az önce arz ettiğim öğretmen Akademisidir. Biz, Millî Eğitim Akade
milisi kurduk ya; fakültelerin üstünde hizmet içi eğitimi veren; geliştikçe, lisansüstü eğitimi ver
mesi öngörülen; üniversitelerle işbirliği halinde. 

Biz yaptığımız için sildiler onu; daha ilk ay içinde bürokratlar Sayın Bakanı kandırdılar, 
yanılttılar, "öğretmen Akademisi olsun efendim" dediler; Sayın Bakan da sorunu bilmeyince, 
"Olur" dedi; daha sonra Sayın Bakan Bartın'a giderek temel attı... Ne proje var, ne plan var, 
ne de hava var... Orada profesör mü var? Bartın'a temel mi atılır? öğretmen Akademisinin 
temeli Bartın'a mı atılır? 

Burada, öğretmenlik için güzel sözler söylemenin anlamı, gereğini yapmaktır. Gereğini ni
teliği yükselterek yapmaktır. Küçülterek değil; seçim için değil, gelecek seçimler için hiç değil... 

Biz, temelini nerede attık? Hasanoğlan'da. Yerimiz var, parasız, koskoca yer ve orası üni
versite şehrinin içi... Onun bir anlamı var; sorarsanız anlatırız. Bize sormazsınız da bilim adam
larına sorarsınız. 

öğretmen Akademisi olursa ne olacak? Çok değerli arkadaşlarım, çok samimi arz ediyo
rum, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığının, "böyle şey yapamazsınız, 
küçültemezsiniz" diye kararı var, bakıyorum, oraya gidiyorlar, -Bakan mesleği dolayısıyla 
bilmeyebilir- en yakın danışmanları gidiyor; "buradan çok güzel öğretmenler yetişiyor, kutla
rım sizi" dendiği zaman -alkış gelmesi lazım değil mi- homurtu geliyor. Çünkü, orası öğret
men yetiştirmez; ama onun atadığı kadro bunu bilmez. 

Siz böyle, "bilgi toplumu" gibi çok güzel sözler, çok güzel laflar söylüyorsunuz... Demo-
goji, temelsiz laflar; bilgi, beceri... Nerede, eğitimin diğer vasıfları? Bilgiyle beceriyle ne yeti
şir? Davranış kazanılır mı? Kazanılmaz. Bunları anlata anlata bıktık... Siyaset olduğu için de, 
söyleyemiyoruz. Bu güzel günde de, heyecanı ve tansiyonu artırmak istemiyorum; ama bir meslek 
mensubu olarak üzülüyorum. 

Bu görüşlerimi, inanın ki, ANAP'Iı siyasetçi Avni Akyol olarak söylüyorsam... Sadece 
onları söyleyenleri çok duyduğumuz için, meslek aşkına üzülüyorum, öğretmenlik mesleğin
den gelen arkadaşlarım beni anlıyor. 

Yüceltmek, yükseltmek istiyoruz... Ne bilgi toplumuymuş canım; uzmanlar, yeni görüşler 
versinler... Bilgi toplumu aşılıyor; bilim toplumuna geliniyor. Sen hâlâ bilgi toplumunda kalır
san, ezberlersin bu işleri, hafız olursun!.. 

— 226 — 



T.B.M.M. B :30 24.11.1992 0 : 1 

İkincisi : 90 tane üniversite var. Yeni üniversiteler açmadık mı arkadaşlarım? Açtık. Az 
önceki konuşmasında Sayın Bakan diyor ki: "Artık bundan sonra, öğretmeni, eğitim fakülte
lerinden, öğretmen okullarından geçireceğiz." 

Yapmayın Allah aşkına... Osmanlıdan beri, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi var mı? Var. 
57 tane fen ve edebiyat fakültesi var mı? Var. Bunlar nereye gidecek?.. Siz, siyaseti dahi tam 
bilmiyorsunuz demektir o zaman. 90 tane fakülteden yetişen adamlar nereye gidecek? Onlar 
öğretmen oluyor. Çünkü, kadro, kurmay heyeti, bu düzeyde değil; anlatamıyor... Oradaki ço
cuklar şimdi farkında değil; kanun buraya gelsin, bu Meclisi basarlar... Olayın farkında değil
ler... Kanun taslağı hazırladılar, gönderdiler, tepki geldi; "Yapmayın... Yapmayın... Siyaset uğ
runa yapmayın..." dedim; şimdi durdurdular. O kanun tasarısı buraya gelemez. Gelirse de o 
tasarıyı buradan geçirtmemek, bu milletin, bu milletvekillerinin sorumluluğudur, vebalidir. 

Üçüncüsü : Sınıf öğretmenliği. Öğretmenliğe değer mi veriyorsunuz efendim? Güzel laf
lar söylemek hüner değil, doğru olanı yapmak hüner. Kimya, fizik, Fransızca, Almanca öğret
menini, sınıf öğretmeni yapma hakkını, siyaset gücünden başka nereden aldınız? Ayıptır... 

öğretmenlik mesleği, sistemde en değerli, en önemli, çocuk psikolojisi, çocuk pedagojisi 
açısından, kişilik ve karakter gelişimini sağlayan, onu insan yapan, anneden, babadan sonra, 
anneyle, babayla bütünleşen nitelikleri, özellikleri, güzellikleri isteyen bir meslektir. Çok önem
lidir. ilkokul öğretmenini hiç unutamazsınız; ama, üniversitedeki hocalarin, çarpıcı olanları
nın dıştndakileri hatırlamazsınız dahi... 

Allah Allah!.. "Herkesi alacağız" dendi ya siyaset uğruna; dendi, güzel; ama, mesleğin 
kalitesini, mesleğin haysiyetini sıfıra indirin demedik ki!.. Bunları antalacağız millete... 

Fransızca öğretmeni ilkokul hocalığı yapamaz, kimya öğretmeni de yapamaz. Ağlıyorlar, 
sızlıyorlar... Niye girdiniz? "Kadroyu bir alalım da, sonra politikacı buluruz, peşlerine gideriz, 
kendimizi oradan kurtarırız..." 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Boşta kalsalar daha mı iyi olurdu? 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Bunu size anlatamam. Siz sadece orada oturursunuz. Siz, 

Millî Eğitim Bakanının vekili değilsiniz. Sürekli oradan sataşıyorsunuz... 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Sataşmıyorum Sayın Bakan, boşta kalmaları daha mı 
iyi olurdu? 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Boşta kalmaları iyi değil, katılıyorum. O zaman, ö tip kadro 
alırsınız; Hükümet sizde değil mi; alırsınız kadroları. Onlar öğretmen; ama, nereye gidecek? 
Fransızca öğretmeni, Türkçe öğretmeni, lisan öğretmeni boş değil mi? Bir yığın açık var. Diyo
rum ki, İlkokul öğretmenini onlardan yapmayın. Giden memnun değil, gelen memnun değil. 
Sadece bir kadro alayım diye, üniversite mezunlarının, odacılığa müracaat ettiğini görmüyor 
muyuz? Her şeye başvurduklarını görmüyor muyuz? Bu, yol mu? Yol değil; onun için bunları 
söylüyorum. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Fransızca öğretmenine ihtiyaç yoksa, boşta kalması 
daha mı iyi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... 
Sayın Akyol, siz buyurun efendim. 
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AVNt AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Konuşmamı bitirmeye az kaldı efendim. 
BAŞKAN — Toparlarsanız iyi olur efendim. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Ben, meselenin özüne değinmek istiyorum, öğretmenlik mes

leğini yüceltmek mi istiyoruz; herkes öğretmen olsun diye hareket ederseniz, yapamazsınız, çifte 
standartlı davranamazsınız. E, davranınız, "Boşta mı gezsin?.." O ayrı bir değerlendirmedir. 

öğretim yılına hazırlık ödeneği konusunda burada çok konuştuğum zaman tahammül ede
mediniz. Sayın Necdet Yazıcı, Millî Eğitim Bakanının vekili olarak oradan "15 gün sonra imti
han yapacağız" dedi. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Öyle bir iddiamız yok. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Hayır efendim. Yoksa, o zaman niye burada avukatlığını 

yapıyorsunuz? "15 gün sonra imtihan olacak" demediniz mi? Şu zabıtlarda var... 15 gün sonra... 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Sayın Bakan, hem öğretmenleri müdafaa ediyorsunuz, 
hem de boşta kalsın diyorsunuz. 

AVNt AKYOL (Devamla) — Sizin öğrenmeye daha çok ihtiyacınız var. Size şunu söylü
yorum. Burada bana sataştınız. "15 gün sonra dil, fen ve edebiyat fakültelerinde imtihan 
açacağız" dediniz. Ben 8 Eylülde konuştum, bugün ayın 24'ü... 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Açılacak efendim) Maliye Bakanlığından kadro bekli
yoruz, 10 bin öğretmen alınacak. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, bir dakikanızı rica edebilir miyim efendim. 
Sayın milletvekilleri, bölgenizi, isminizi ve soyisminizi zikretmek istemiyorum. Lütfen, Sayın 

Akyol'a fırsat verelim, konuşmasını tamamlasın. Rica ediyorum... , 
Sayın Akyol, siz de toparlayın lütfen. 

AVNt AKYOL (Devamla) -— Sayın Başkan, bitiyor, iki madde kaldı efendim. Sadece, uya-
- rıcı, yönlendirici görüşlerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, kaç maddeden iki madde kaldı efendim? 
AVNt AKYOL (Devamla) — Hayır, hayır; iki husus kaldı; bir dakikayı ancak alır. 
BAŞKAN — Buyurun, toparlayın efendim. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Öğretim yılına hazırlık ödeneği konusunu buraya getirdiği

mizde, bir aylık gecikme olmuştu. Ayın 14'ünde Resmî Gazetede yayımlandı. Bugün ayın 24'ü, 
bir de geçen ayın şu kadar zamanı... Üç gün önce Adana'da idim; değerli dostum Sayın Uğur 
Beyle beraber döndüm. Adana'nın merkezinde, öğretim yılına hazırlık ödeneğini hâlâ alama
yan Öğretmenler var; ilginize, bilginize sunuyorum. 

Diğer arz edeceğim husus, Ankara öğretmen Evi. İnanınız, geçen yıl bitiyordu; o zaman, 
pek az harcamayla yapılabilecek işi kalmıştı. Bürokratik nedenlerle hâlâ bitirilemediğini görü
yorum. öğretmenler için en büyük hediyedir bu. Geçen yıl için bu olacaktı, yetişemedik; bu 
yıl mutlaka olur diyordum, göremedik. Onun için, Sayın Bakandan istirham ediyorum ve en 
kısa zamanda bunu gerçekleştirmeye davet ediyorum. Niyeti de o; ama, bürokratik nedenler
den dolayı olamıyor. 
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Son sözüm, nice 24 Kasımlar dileğiyle, tüm öğretmenlere, öğretim elemanlarına, en içten, 
en gönülden duygularla, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yüce Meclisi de aynı duygularla say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Necdet Yazıcı, buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Yazıcı, yani bu kadar yakındı kürsü... (Gülüşmeler) 

DYP GRUBU ADINA NECDET YAZICI (Zonguldak) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 24 Kasım öğretmenler Günü münasebetiyle, eğitim ve öğretmenlerimiz hakkında gö
rüşlerimi, Doğru Yol Partisi Grubu adına açıklamak üzere huzurlarınıza geldim. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan evvel şunu belirteyim : Ben, Millî Eğitim Bakanının vekili falan 
değilim. Sayın Akyol'un kızmasının nedenini de anlamak mümkün değil! 

Benden evveli onların, orayı yönettikleri zamanlarda üç tane milletvekili arkadaşımın da 
orada bulunduğunu söylemek istiyorum, bunu, bilginize sunmak istiyorum. Hemen antrpa-
rantez olarak şunu söyleyeyim : öğretmenlerimizi çok müdafaa eden eski Millî Eğitim Bakanı
mız, Fizik öğretmenlerinin, Fransızca öğretmenlerinin, Almanca öğretmenlerinin dışıradı kal
masını, sokakta gezmesini daha mı iyi bulmaktadır? Bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ne güzel, kürsüden söylüyorsun işte!.. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcı, bir dakika müsaade eder misiniz. 
Efendim, Sayın Akyol'un dışarıda kalmalarını arzu ettiği istikametinde hiçbir beyanı sebk 

etmedi; zabıtlarda bellidir. Siz, görüşlerinizi ifade buyurun efendim. 

NECDET YAZICI (Devamla) — Efendim, tabiî, ben öyle anladığımı da söylemedim. An
cak, bugün, Millî Eğitim Bakanlığının, Fransızca, Almanca, Kimya öğretmenine ihtiyacı yok
sa, onlar başka türlü nasıl değerlendirilecekti? İşte, sınıf öğretmeni olarak değerlendirilmiştir. 
Ben fazla tartışmaya girmeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, dün, Almanya'da, ırkçı Almanlar tarafından üç vatandaşımız hun
harca katledilmiştir. Bunu, Doğru Yol Partisi Grubu adına nefretle ve üzüntüyle kınıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, insanlık artık bilgi çağına girmiş bulunuyor. Top
lumsal yapısını bilimsel temellere oturtan ülkeler, dünyamızın en güçlü ve en önde devletlerini 
oluşturmaktadırlar. Günümüzde ekonomik ve sosyal refahın sırrı da burada gizlidir. Millî de
ğerlerini ilmî düşünceyle birleştiren ülkelerin, aynı zamanda sosyal adaleti de kendi ölçekleri 
içinde gerçekleştirdiklerini görürüz. 

Sayın milletvekilleri, işte, eğitim meselesini bu gerçek zeminde ele almak durumundayız. 
Hangisini baz kabul ederseniz ediniz, 1839 veya cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gelip ge
çen tüm iktidarlar" ve yöneticiler, çağın bu gerçeğini yakalayabilmek, için büyük gayret sarf et
mişlerdir. Geçen 60 veya 153 yılda ülkemiz, eğitim konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir; 
ancak, buna rağmen, bu geldiğimiz nokta ve ulaştığımız kalitenin yeterli olduğunu maalesef 
söyleyemiyoruz. Çünkü, dünya korkunç bir süratle gelişmekte ve her bilim dalında, her gün 
onlarca yeni buluş gerçekleştirilmektedir. Artık, Türkiye bu evrensel düşünce ve bilime katkı 
sağlayarak ayakta durabilecektir ve Türk toplumu, kendi gerçeğini tam olarak yakalayabildiği 
gün, sorunlarını çözmüş ve refaha ulaşmış olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizin eğitim meselesine de bu açıdan yaklaşmak zorundayız. Genç 
nüfusu en fazla olan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu itibarla, çocuklarımıza, çağımızın en 
ileri eğitim imkânlarını sunmak gibi son derece ciddî bir mesuliyetimiz vardır. Türkiyemizin, 
refah toplumlarıyla yarışması, ancak böyle mümkündür ve Hükümetimizin gayretleri de bu 
yöndedir. 

Değerli milletvekilleri, burada, son derece önemli gördüğüm bir konuya daha işaret et
mek istiyorum : Bir eğitim sisteminde, çağdaş normları yaklayan fizikî şartların tesisi oldukça 
önemlidir. Mesala, bilgisayarın veya laboratuvarın, eğitim hizmetine sunulması gibi... Ancak, 
bunun yanında, çok daha önemli olan ve eğitimin de temel hedefini ortaya koyan bir nokta 
vardır ki, o da, eğitim sisteminin, fertlere ne vereceği veya ne vermesi gerektiğidir. Bu sorunun 
cevabını her toplum, kendi temel yargıları içinde cevaplandırır ve hayata geçirir. Buradan hare
ketle diyebiliriz ki, örgün ve yaygın eğitimin, bizde de yönelmesi gereken iki temel hedefi olma
lıdır. Bunların birincisi, milletimizin tüm fertlerini, tarihimizle oluşmuş öz kültürümüzle yo
ğurmak ve millî şahsiyetimizin oluşmasını sağlamaktır. Bu zaten, milletimizin ve devletimizin 
varlığı ve bekası için kaçınılmaz bir gerçektir. 

ikinci hedef ise, toplumun bütün fertlerini genel bilgi ve ilini alanında yükseltmek ve çağ
da bütünleştirmektir. 

Sayın milletvekilleri, burada, Japonya örneğine dikkatinizi çekmek istiyorum : 1865'li yıl
larda başlattığı reform sayesinde ve sabırla geçen bir yüz yılda Japonya, bugünkü mucizeyi 
gerçekleştirmiştir. Benzeri gelişmeleri Tayland ve Güney Kore'de de görüyoruz. 

Kısacası, güçlü devlet, güçlü ekonomi ve güçlü sosyal yapı, ilmî temellere dayandırılmış 
millî eğitimle mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, ilgili Bakanlığımızın, bu konularda önemli ve ciddî çalışmaları oldu
ğu malumlarınızdır, özellikle orta ve yükseköğretimde, bir kısmı reform sayılabilecek değerli 
projeler ve sistemler hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanımız 
Sayın Koksal Toptan'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu gayretlere rağmen, 
mevcut çalışmaların yeterli olduğunu söylemek de mümkün değildir; çünkü, Türkiye, emsalle
rinden daha iyisini yapmak mecburiyetindedir. Bilhassa, dünyamızdaki son gelişmeler ve yak
laşık 10 milyon metrekareye dağılmış Türk dünyasının ülkemize yüklediği özel ve önemli gö
revler vardır. Buna da çok dikkat etmeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, eğitimimizin temel unsurlarından birisi de, öğretmenlerimizdir. On
ların bütün kapasitelerini eğitime yönlendirmek zorundayız, öğretmenlerimizin ekonomik so
runlarını, bütçeden, gerekirse daha çok özveride bulunarak, en kısa zamanda çözmeliyiz, öğ
retmen, ekmeği değil, eğitimi düşünür hale getirilmelidir. Ülkemizde, öğretmenlerimiz, "pa
zarlamacı öğretmen" utancından kurtarılmalıdır artık. Öğretmenlere tam anlamıyla eğitim vasfı 
kazandırılmalıdır. Bu itibarla, Yüce Meclisimizin, Eğitim Bakanlığımızın bu konularda yaptı
ğı son derece önemli çalışmalara ve getirdiği yeni düzenlemelere katkı sağlamasını, maddî ve 
manevî destek vermesini diliyorum. 

24 Kasım öğretmenler Günü, sadece öğretmenlerimizin değil, bu ülkede yaşayan 60 mil
yonun günüdür ve bu bakımdan, öğretmenlerin her sorunu, bence millî bir sorundur ve ülke
mizin de geleceği ile ilgilidir. 
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Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; bu duygu ve düşüncelerle, 24 Kasım öğ
retmenler Gününün tüm eğitim camiamıza, milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan ni
yaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP, CHP, RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN.— Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcı. 
SHP Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yü
ce Heyeti saygıyla selamlarım. 

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle, Grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepini
zin de bildiği gibi, öğretmenlerimizi, 24 Kasımda sadece bir gün için anmak değil, tüm yaşam 
boyunca hiçbir zaman yüreğimizden çıkarmıyoruz ve onlara her zaman için saygı duyuyoruz. 

Öğretmen-Gününde, öğretmen sorunlarının yanında, eğitim sorunlarını da konuşmak, el
bette ki, kaçınılmaz olmaktadır. Bu açıdan, ben iki konu üzerinde konuşmak isteyeceğim. 

Evet, nasıl bir öğretim, nasıl bir eğitim verelim ki, yeni nesillerimizi daha zeki, daha yara
tıcı kılalım, insanlığı daha ileriye götürücü kültür ve kabiliyetler kazandıralım? 

Değerli arkadaşlarım, aklın yolu birdir; insanlık tarihinde, kalkınmalarını ve medeniyet
lerini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmekte olan toplumlarda tek anahtar, çağdaş demok
rasi olmaktadır. 

Günümüzde demokrasiyi ayakta tutan ilkeler, tüm dünyaca belirlenmiştir; Amerika'yı ye
niden keşfetmenin gereği yoktur. Artık, insanlık, baskıya dayalı yöntemlerden, ne yararına, 
kimin yararına olursa olsun, kurtulmak istemektedir. Demokratik ilkeler, insan hakları, eşit
lik, fikir ve düşünce özgürlüğü, ona denk olan laikliktir. Toplum yaşamının her kesiminde iler-
Ieyebilmenin, serpilip gelişebilmenin tek yolu olan çağdaş demokrasi, tüm insanlık tarafından 
kabullenilmiştir. Bizler de toplumsal yaşantımızın can damarı olan öğretim ve eğitimimizin yön
temini, çağdaş demokrasi ve onun ilkeleriyle yaşatmak zorundayız. Bu ilkeleri hayata geçir
mekle, eğitimimizin çıkış yolunu bulup, rayına oturtmuş olacağız. O halde, bu ilkeler ışığında 
öğretim ve eğitim, bir haktır, bir fırsat eşitliğidir, bir fikirve düşünce özgürlüğüdür. Cumhuri
yet tarihi boyunca, öğretim ve eğitimimizi bu ilkeler ışığında tam anlamıyla hayata geçirebildi
ğimizi söylemek mümkün değildir. 

öğretim ve eğitim sorunlarının halledilmesinde başrolü oynayacak olan kesim, öğretim 
ve eğitimimizin ustaları olan öğretmenlerimizdir. Onun için, her şeyden önce, fikri hür, vicda
nı hür, irfanı hür, çağdaş demokrasiye ve onun ilkelerine gönül vermiş, bilgili ve hünerli öğret
menler yetiştirmeliyiz. Bu açıdan, öğretmen yetiştiren okullarımızı, enstitülerimizi ve eğitim 
fakültelerimizi en etkin şekilde donatıp, hayata geçirmeliyiz. 

Müfredat programlan, eğitim araç ve gereçleriyle en çağdaş ve en teknik imkânları, acı
madan bu okullarımıza seferber etmeliyiz. Bu okullarımıza alınacak olan öğretmen adayları
nın, laiklik ve demokrasi derslerinin verildiği temel eğitim okullarından, kabiliyetleri ve zekâ 
düzeyleri açısından itinayla seçilmelerine gayret göstermeliyiz. 

Öğretmenlik mesleğine layık olduğu değer verildiği takdirde, bu mesleği seçmek isteyenle
rin meyilleri küçük yaşlarda başlayacaktır; öğretmen olmaya Özenenlerin sayısı, isteyerek ve 

- arzulayarak her geçen gün artacaktır. Böyle bir eğitim sayesinde, çok değerli, pedagojik for
masyonu almış, insan ve toplum psikolojisini bilen, yaratıcı ve bilgili, kendi eğitim sorunları
mızı çözmeye yatkın öğretmenlere sahip olacağız. 
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Burada, şu husus sakın yanlış anlaşılmasın : Şu an görev yapmakta olan öğretmenlerimi
zin düzeylerinin düşük olduğunu söylemek istemiyorum; ama, geçtiğimiz zamanlar içerisinde, 
öğretmen yetiştiren okul ve enstitülerimizin kapatılmasıyla, öğretmen yetiştirilmesinde göste
rilmesi gereken özen yok olmuştur. O değerli öğretmenlerimizi yetiştiren okullarımızın kapa
tılmasında fayda gören zihniyetlerin kimlere hizmet ettiklerine akıl erdirmek mümkün değil
dir. Bu okullarımızın kapatılmasından dolayı, vasıflı öğretmenlerimizin sayısı azalmıştır, öğ
retmenlikle alakası olmayan okullardan mezun olanları öğretmen yapmışızdır; buna dayalı olarak 
da, eğitimin kalitesi düşmüş, başarı azalmış ve giderek, öğretmene gösterilen saygı ve değer 
zaafa uğramıştır; "hayatta hiçbir şey olamıyorsan öğretmen de mi olamıyorsun!.. Diye halk 
arasında söylenmeye başlanmıştır. 

öğretmenlik mesleğini ve öğretmenlerimizi hor görme ve zaafa uğratmanın temelinde, öğ
retmen yetiştiren okuların kapanmasından başka etkenler de bulunmaktadır, öğretmenler, ilk 
başta, bir toplumun en bilgili motorize güçleridir. Cumhuriyet tarihimizde, bilgili olmanın suç 
sayıldığı ara dönemlerde, fikir ve düşünce özgürlüğüne atılan tokattan en büyük nasibi öğret
menler almıştır. 

öğretmenin, mevcut olan sendikaları, dernekleri kapatılmış, bu sendika ve dernekleri yö
netenler, üye olanlar, suçlu gibi görülerek, cezaî kovuşturmalara tabi tutulmuşlardır; birçok 
öğretmen (süçlu-suçsuz) çeşitli işkencelere maruz kalmıştır. Kaliteli, akıllı, bilgili, atak, toplu
mun menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen, "evet efendimci" olmayan, bulunduğu çev
renin, kasabanın veya köyünün siyasî nüfuzlu kişilerine yaltaklık yapmayan değerli öğretmen
lerin, mesleklerini devam ettirmeleri mümkün olmamıştır. Kimileri mesleklerinden alınmış, ki
mileri sürgüne gönderilmiş, kimileri de eşlerinden ayrı yerlerde görevlendirilmişlerdir. Sanki, 
bu tür uygulamalarla, öğretmenler bir suçluluk psikozuna sokularak aşağılandırılmaya çalışıl
mıştır. 

Bu siyasî baskıların ötesinde, öğretmenlere verilen maaş ve ücretler de çok düşük tutula
rak, öğretmen, ikinci bir iş yapmaya zorlanmıştır. Hal böyle olunca, daha önce, oturduğu kalktığı 
yerde kendisinden bilgilenmek isteyen bir insan çemberiyle etrafta dolaşan öğretmen, daha sonra, 
sokaktan geçen talebesine simit satmak zorunda kalmıştır. 

tşte, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde öğretmene reva görülen bu uygulamalar nedeniyle 
yetişen nesillerimiz, çağdaş, sağlıklı bir öğretim ve eğitimi verecek olan öğretmenlerinden mahrum 
olmuşlardır; bu sebeple, eğitimimiz tahribata uğramıştır. 

öğretim ve eğitimimizi, öğrencisi, öğretmeni, velisi ve toplumuyla bir bütün olarak dü
şündüğümüzde, eğitim ve öğretim, kaptanı elinden alınmış bir gemi gibi karaya oturmuştur. 
Şimdi bu gemiyi yürütmeye ve rotasına oturtmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tarih bize birtakım tecrübeler kazandırdıysa, lütfen, gemiyi kurta
racak kaptanlarımızı yetiştirelim; onlara layık olduğu değeri verip, kendilerine sahip çıkalım. 

Neticede, bu durumun tez elden iyileştirilmesi için, daha örice bahsettiğim gibi, öğretmen 
yetiştiren okullarımızın, enstitülerimizin ve eğitim fakültelerimizin, en etkin bir biçimde haya
ta geçirilmesi gerekmektedir, öğretmenlerimizin, mesleklerini daha etkin ve yeteneklerini da
ha zengin kılabilmeleri, engin tecrübelerini birleştirerek, eğitimize bir çıkış yolu bulabilmeleri 
için, dünya standartlarına uygun, meslekî örgütlerini ve sendikalarını kurmalarına imkân ta
nıyalım. 

— 232 — 



T.B.M.M. B : 30 24 . 11 . 1992 0 : 1 

Bu eğitim ustalarımızın, daha yaratıcı, daha özgür, daha belirleyici olabilmeleri için, de
mokratik ilkeleri hayata geçirelim. Mademki demokrasi, kendi kendini yönetme anlamında bir 
erdemli yaşam tarzıdır, bırakalım, öğretmenler kendi atamalarını, içlerinden seçecekleri bir yük
sek eğitim kurulu örgütlenmesiyle yapsınlar. 

Öğretmenlerimizin, kendi içlerinde demokrasiyi hayata geçirebilecek bilgi ve beceride ol
duğunu kabul etmeliyiz. Çünkü, toplumumuzun en erdemli motorize gücü onlardır. Onlar bu 
demokrasiyi yaşatâmazlarsa, hiç kimse yaşatamaz. Eğer onlar yaşatırlarsa, demokrasimizin 
öncüleri ve temel taşları olacaklardır. Bu vesileyle, her hükümet değişikliğinde, artık, siyasîler, 
öğretmenin atanmasında ve terfiinde keyfî işlem yapamayacaklardır, öğretmenlerimiz, bu meslek 
örgütü sayesinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda olduğu gibi, bir statüye ulaşacak
lardır. Böyle bir demokratik yapılanmanın örneğini veren öğretmenler, bu demokratik yaşam 
tarzını, yalnız öğretmenler arasında değil, bulundukları okulda da hayata geçireceklerdir. Ar
tık, okullar, kendilerine has bölgesel sorunlarını aşmak için, öğretmeniyle, idarecisiyle, öğren
cisiyle, memuruyla, hizmetlisiyle, okul aile birlikleriyle ortak çözümler üretip, bir aile yaşamı 
sergileyeceklerdir. Bu tür uygulamalarla, eğitimde de yerel yönetimlere ağırlık verilmiş olacaktır. 

Okullarımızda bu tür yaşamı hayata geçirdiğimizde, okullararası eşgüdüm ilişkileri zinciri 
de aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya işleyecektir. 

öğretmenlik mesleğini diğer devlet memurlarının işlevleriyle aynı görmek, bizleri yanlış 
izlenimlere düşürmektedir. Her şeyden önce, öğretmen, bir devlet memuru olmaktan daha faz
la yetenekler ve bilgiler taşımak zorundadır. Eskiden de olduğu gibi, öğretmenlerimiz, birer 
ayaklı kütüphane olarak dolaşmak zorundadır. Yani, öğretmen, bilgili, görgülü, kılık ve kıya
fetiyle çok saygın olmak zorundadır. Bilgili olabilmenin yolu, bilgi satın almakla olur. Öğret
men, her gün evine gazete alacaktır, yayınları takip edecektir, evinde ve sınıfında bir kütüpha
ne kuracaktır. Bu tarzda bilgi satın almak zorundadır. Ayrıca, bu bilgilerin hazmedilmesi için, 
geceleri evinde okumak ve ders çalışmak zorundadır; bu da, öğretmenin 15 saat çalışmasını 
gerektirir. 

Eğitim sorunlarını çözümlemiş ülkelerin öğretmenlerinde olduğu gibi, bizim öğretmenle
rimizin de, bilgi ve görgüsünü artırmak için, seyahat etme ve dinlenmeye ihtiyacı vardır. 

öğretmenlerimizi diğer devlet memurlarından ayrı bir statüde değerlendirmek zorunda
yız. Öğretmen maaş ve ücretlerini, ayrı bir personel yasası içinde değerlendirmeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24 Kasım öğretmenler Günü sebebiyle Grubum adına 
söz almış bulunuyorum. Hepimizin de bildiği gibi, 24 Kasım, Atatürk'ün, millet mekteplerin-
ni başöğretmenliğini kabul etmesi bakımından anlamlıdır. Bu anlamlı günün öğretmenler Gü
nü olarak saptanmasındaki otorite ise, halkın ve öğretmenlerin iradesine dayalı bir otorite ol
mamasından öte, öğretmenlerin vatan haini imiş gibi muamele gördüğü, sürgünlere ve işken
celere maruz bırakıldığı, 12 Eylül generallerinin ve onların yandaşlarının otoritesidir, işte, öğ
retmenlerimizin gücüne giden de budur. 

öğretmenlerimiz, kendi iradeleriyle bir öğretmenler gününün belirlenmesini elbette sağla
yacaklardır. Bu tarih, 24 Kasım veya başka bir gün de olabilir. Dünyanın diğer ülkelerinde ol
duğu gibi, bizim ülkemizde de, gerek mesleğinden dolayı, gerek insanlığından dolayı ve gerek
se çalışmasından dolayı öğretmenlerimiz layık olduğu saygınlığa ve etkinliğe kavuşturulmalı
dır. îstakbalimizin temel taşı ve mayası olan öğretmenler, ne kadar etkin, bilgili ve yaratıcı olur-
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larsa, onların yetiştirdiği nesiller de kendileri gibi olacaktır. Eğer Türkiye Cumhuriyetini, her 
yönüyle ilerlemiş, kalkınmış, çağdaş demokrasiyi yerleştirmiş, tüm toplumsal sorunlarını dün
ya standartlarında en asgarî seviyeye indirmiş payidar bir cumhuriyet olarak görmek istiyor
sak, istikbalimizin temel taşları olan öğretmenlerimize daha çok özgürlük, daha çok demok
rasi, daha çok katılımcılık tanımak, eşyanın tabiatı kadar elzemdir; çünkü, onlar insanlığın 
mimarıdırlar. 

insan sevgisi taşımayan; insanları, dil, din, ırk yönünden ayıran, insan haklarına inanma
yan; çağdaş bilime, yeniliklere, araştırmaya yönelmeyen ve düşünce özgürlüğü tanımayan zih
niyetten öğretmen olmaz. 

İstikbalimizi sağlıklı ve çağdaş kılmak istiyorsak, toplumumuzun ileriye gitmesinin ve kal
kınmasının motoru olan öğretmenlerimizi etkin kılmak zorundayız: Bu etkinliğe ulaşabilme
nin yolu ise, katılımcılığım ve kişiliğini bulabileceği öğretmen örgütlerinin ve sendikalarının 
önündeki yasal engellerin asılmasıyla mümkündür. 

19 uncu Yasama Dönemini teşkil eden bu Meclisimizin, bu engellerin aşılmasında, hiçbir 
çıkar beklemeksizin, kendine düşen görevi yapacağına inanıyorum; çünkü, Yüce Meclisimizin 
her üyesi öğretmenlerimizin birer eseridir. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Köklü. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak, buyu

run efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; hepimizin bildiği gibi, 24 Kasım, Ulu önder Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul etmesi
nin yıldönümü ve öğretmenler Günü. Her yönüyle anlamlı ve mutlu bir gün olan bu günde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözle
rime başlamadan önce hepinize saygılar sunarım. 

Bu arada, biliyorsunuz, Almanya'da yabancı düşmanı ırkçı güçler tarafından çıkarılan bir 
olayda 3 yurttaşımız vefat etmiştir. Bunlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı di
liyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ülkemizin eğitim sorunlarının da dile getirilmesine ve yıllardır azal
mayan, hatta artarak devam eden sorunlarının tartışılmasına vesile teşkil eden öğretmenler 
Günü nedeniyle Partimizin görüşlerini aktarmak istiyorum. Umuyorum ve diliyorum ki, bura
da yapılan eleştiri ve değerlendirmelerden Hükümet de yararlanır -ki, bu konuda Sayın Baka
nımız taahhütte de bulunmuştu- böylece, bu çok önemli konuda, çağın gereklerine uygun çö
zümler üretilir ve bir nebze de olsa, sorunların azalmasına katkıda bulunulmuş olunur. 

Değerli milletvekilleri, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde sürekli olan tek şey, değişim ve 
gelişimdir. Eğitimin, toplumun gelişiminde ve değişimihdeki önemi, Cumhuriyetin kuruluşuy
la birlikte o büyük insan, Başöğretmen Atatürk tarafından da kavranmıştır. Bu nedenle, de
mokratik toplumun oluşturulmasında, korunmasında, eğitim düzeyi yüksek, kültürlü, oku
duğunu anlayan insanların çokluğu son derecede önemlidir ve bunun yolu da eğitimden geç
mektedir. Yani, kültürlü insanların oluşturulması ve bunların sayılarının çoğaltılmasının yolu 
eğitimdir. 
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Bu bakımdan, o yıllarda da bu ulusal sorunun bir an önce çözümü için eğitimde ulusal 
seferberlikler ilan edilmiş ve tüm ülke çapında, yıllar boyu, okuma-yazma kursları açılmıştır. 
Halkevlerinin açılması bunun bir örneği ve kanıtıdır. Gene, köy enstitüleri de, halkımızın ve 
toplumumuzun eğitiminin geliştirilmesinde son derece önemli hizmetleri olmuş bir kuruluş
tur. Eğitim yoluyla yeni bir toplum oluşturulmasına dünyada ilk örneği, gene o yıllarda bizim 
toplumumuz vermiştir. 

Eğitimin vazgeçilmez öğelerinden birisi, hatta birincisi öğretmenlerdir. Öğretmene verile
cek önemi "öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır" özdeyişiyle Atatürk çok güzel 
bir şekilde dile getirmiştir. Öğretmene verilecek değer, sadece sözle değil, fiilen de o dönemler
de yerine getirilmiştir. Öğretmenlik mesleğinin toplumda en saygın mesleklerin başında gelme
si gerekir. . 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizin en önemli sorunlarının başında teknoloji, bilgi 
ve yetişmiş insan darboğazı gelmektedir. Bunun aşılmasının yolu da, eğitime ayrılan kaynakla
rın artırılmasından geçmektedir. Son yıllarda eğitime ayrılan kaynaklar, nüfus artışına parelel 
olarak maalesef artınlamamış; tam tersine azaltılmıştır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle, eğitim sistemimiz de, öğretmenlik mesle
ğimiz de erozyona uğramıştır. Bugün, boş geçen derslerle, okulsuz köylerle, öğretmenlerin maddî 
ve manevî sıkıntılarıyla, öğretmenlerin ve velilerin üstesinden gelemeyecekleri kadar pahalı ha
le gelmiş olan eğitim giderleriyle, eğitimde tam bir darboğaz ve bunalım vardır. Bu, maalesef, 
öğretmene, öğrenciye ve veliye de yansıyor. Bugün, eğitimi yeniden keşfetme zorunluluğuyla 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Hepimizin bildiği gibi, eğitime yapılan yatırım, en verimli yatırımdır. Hiçbir alana ve hiç
bir dala yapılan yatırım, eğitime yapılan yatırım kadar verimli değildir. Ülkemizde 230 bin do
layında ilkokul öğretmeni ve ilkokul çağına gelmiş 6 milyondan fazla öğrencimiz bulunmakta
dır. Bu öğrenci sayısına her yıl 1 milyona yakın ilave olmaktadır. Buna karşılık, öğretmen sayı
sına yapılan ilave, 1991 - 1992 öğretim döneminde 400 - 450 dolayındadır; dolayısıyla, artan 
öğrenci sayısını, bu öğretmen artışıyla karşılamak, maalesef, mümkün değildir. Bu, ilkokul 
düzeyinden tutun, yüksekokul düzeyine kadar ulaşan ve bugün de son derece önemli sorunları 
bulunan eğitim sistemimizin içinde bulunduğu çıkmazı, açmazı gösteren son derece önemli bir 
göstergedir. 

Eğitim sorunlarımızın çözümünün başında, öğretmenlerimizin sorunlarının çözümü de 
gelmektedir, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu maddî ve manevî sorunlar bugün herkesçe 
malumdur. Köy öğretmenlerimizin durumu ortadadır; kendi sorunlarının kendileri tarafından 
çözümlenmesi istenmektedir. Özellikle ilkokullara, okulda yapılan masraflar için yeteri kadar 
kaynak ayrılmamaktadır; sadece maaş vermekle yetinilmektedir. Bu sorunun mutlaka düzel
tilmesi, bütçeden yeteri kadar kaynak ayrılması gerekir. 

Bu arada, bir konuyu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu Hükümet döneminde, fazla ders 
ücretlerinin katsayıya bağlanması anlamlı ve son derece güzel bir uygulamadır; ancak, her şey
de yapılanın tersine, bu kanunun mart ayında çıkmasına karşılık, ödemelerin daha sonraki dö
neme bırakılmasını anlamak pek mümkün değildir. 

öğretmenlerimizi geçim sıkıntısından kurtarmamız gerekir. Fazla ders ücretlerinin yeterli 
hale getirilmesinde zaruret vardır; yine, fazla mesai ücretlerinin artırılması gerekir. 

— 235 — 



T.B.M.M. B : 30 24 . 11 . 1992 0 : 1 

öğretmenler mesleğinin gerçek saygınlığa ve eğitim sistemimizin, ihtiyaçlarımızı karşıla
yacak düzeye kavuşturulması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oymak, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, gündem dışı, şahısları adına söz talepleri vardır; şimdi, sırasıyla, 

talep sahiplerine söz vereceğim. 
Öğretmenler Günü dolayısıyla,'Sayın Ural Köklü?.. Yoklar. 

, Sayın Köklü, gündem dışı konuşmalar bitinceye kadar salona teşrif ederlerse, kendilerine 
bu imkânı yine vereceğim. 

2. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Almanya'nın Mölln Kasabasında, neonazile-
rin, Türklerin bulunduğu evlere yaptıkları saldırılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Mölln olaylarıyla ilgili olarak Sayın Engin Güner'e 
söz veriyorum. 

Sayın Güner, buyurun efendim. 

ENGİN GÜNER (istanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken, sizleri 
sayıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, her şeyden önce, bu önemli ve acil konuda bana gündem dışı söz verdiğiniz 
için çok teşekkür ediyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, önceki gece Almanya'da vuku bulan müessif 
olaylar neticesinde, Lübeck kentine bağlı Mölln Kasabasında saat 00.30 sıralarında Almanya'-
daki neonaziler (dazlaklar) orada bulunan Türk yurttaşlarının bulundukları evlere yanıcı madde 
atarak yangın çıkarıyorlar, bunun sonucunda 3 yurttaşımız vefat ediyor. Bunlar, 60 yaşındaki 
Vahide Arslan, 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 15 yaşındaki Ayşe Yılmaz; 7 de ağır yaralı var. Bun
dan 40 dakika sonra, yine Türklerin bulundukları binalara ikinci bir hücumda bulunuyorlar, 
burayı da kundaklıyorlar, yangın çıkarıyorlar; bazı vatandaşlarımız camlardan atlamak sure
tiyle hayatlarını kurtarıyor. Bunun sonucunda, vahşi saldırganlar, büyük bir zafer edası için
de, "Yaşasın Hitler" çığlıkları atabiliyorlar... 

Ben, her şeyden önce, merhumelere, Yüce AHan'tan rahmet Almanya'daki ve Türkiye'de
ki vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, bu gibi olayların da son olmasını temenni ediyorum. 

Ne yazık ki, Almanya'da son bir yıl içinde, Türk konsolosluklarına, Büyükelçiliğine, Türk 
Hava Yolları temsilciliklerine, Türk bankalarına vuku bulan bu tür saldırıların sayısı 150'yi 
aşmıştır. İşin acı tarafı, bu 150 saldırı olayında hiç kimse tutuklanmamış ve hakkında nihaî 
cezaî hüküm verilmemiştir. Bu, Almanya gibi, zaman zaman insan hakları şampiyonluğu ya
pan bir ülke için utanç vericidir. 

Ben burada, Türk - Alman dostluğuna her zamanki gibi inanmamız gerektiğini belirtmek 
istiyorum. Bu, her şeyden önce Almanya'nın ayıbıdır, Almanya'nın bir sorunudur ve ileride, 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında olduğu gibi, başlarına büyük işler açabilecek bir sorundur. 

AHMET ÂRIKAN (Sivas) — Kâfirden, başka ne beklenir ki!.. 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Çok haklısınız. 
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Şunu da unutmamalıyız ki, Almanya'da en büyük yabancı topluluğunu bizim vatandaşla
rımız oluşturmaktadır. Bugün, Almanya'daki 5 milyon yabancının 1 milyon 700 bini Türk va
tandaşıdır. 

Her şeyden önce, bu vahşetin nedenleri üstünde durmak istiyorum. Ben, olayların olduğu 
gün Almanya'daydım. Garip bir tecelli eseri, Türk - Alman dostluk derneklerinin şeref konu
ğu olarak Almanya'ya davet edilmiştim. 

Türk- Alman ilişkileri, tarihten kaynaklanan iyi ilişkiler içinde olmuştur. Bu ilişkilerin 
ileride de iyi olmasını temenni ediyorum. 

Türk - Alman ilişkileri, aslında, lafta iyi değildir. Türk - Alman ilişkilerinin iyi olmasını 
gerektiren bazı ekonomik sebepler vardır. Almanya'nın Türkiye'deki mevcudiyetine bir göz atacak 
olursak : Bu ülkeyle ticaret hacmimiz 6 milyar dolardır. Bu, hiç de küçümsenecek bir rakam 
değildir. Almanya, sermaye yatırımlarında, Türkiye'de üçüncü ülke durumundadır. Türkiye'de 
167 Alman firması faaliyettedir; birçok müşterek projeler vardır -konut projeleri gibi- Türki
ye'ye gelen turistlerin yüzde 30'u Alman'dır ve bu rakam 1 milyonu aşmıştır. 

Almanya'daki Türkiye'nin mevcudiyetine göz atarsak : Her şeyden evvel, serbest dolaşım 
olmamasına rağmen, Almanya'daki en büyük yabancı topluluğu Türk yurttaşları teşkil etmek
tedir. Öyle ki, serbest dolaşımdan istifade eden Yunanlı, İtalyan, Portekizli gibi, Ortak Pazar 
ülkeleri vatandaşlarından birbuçuk misli büyüklükte bir Türk toplumu orada mevcuttur. De
mek ki, bazı gerçekler vardır; serbest dolaşım da Türkiye engellenmesine rağmen, orada kuv
vetli bir yurttaş topluluğumuz vardır. Buna mukabil, 200 bin de iltica talebi vardır. 

Buradaki Türk nüfusunun yüzde 64'ü, 10 yıldan fazla süredir Almanya'da yaşamaktadır 
ve genel eğilim, gittikçe artan Türk vatandaş topluluğunun Almanya'da daha uzun süre kal
ması şeklindedir. Bunlardan sadece yüzde 16'sının güvencesi vardır, yüzde 45'i ev sahibidir. 
Ayrıca, burada 450 bin gencimiz yaşamaktadır ki, ikinci kuşak olarak adlandırılan bu gençle
rimizin sorunları Üzerinde dikkatle durulması gerekir. Burada 2 800 kadar Türk öğretmen var
dır; fakat, bunların sadece dörtte biri Türkiye tarafından gönderilmekte, dörtte üçü ise Alman 
makamları tarafından, Türkler arasından seçilmektedir. Ayrıca, 33 bin müteşebbisimiz, 1 000'den 
fazla Türk derneği vardır. Bunlar arasında arzu edilen koordinasyon maalesef sağlanamamış
tır; bu da birçok sorunu beraberinde getirmekte ve ayrı bir konuyu teşkil etmektedir. 

• . J 

Çok değerli arkadaşlarım, Almanlar, Türkleri, oraya iş bulmak için gelmiş insanlar ola
rak görmektedirler; ama, size birkaç rakam vermek istiyorum. Bu rakamlar Türkiye'nin ora
daki ekonomik potansiyelini, ekonomik katkısını göstermesi bakımından çok ilginçtir. 

Türklerin Almanya'daki yatırımları 8 milyar marktır, Alman bankalarındaki tasarrufları 
7 milyar marktır. Bu ülkede Türkler tarafından yapılan harcamalar 8 milyar marktır; ödedik
leri vergiler 5 milyar marktır; sigorta kesintileri 7 milyar marktır; yani, toplam olarak, aşağı 
yukarı 35 milyar mark -bu da bilinen kısmıdır, bundan çok daha fazla olması muhtemeldir-
oradaki Türk toplumunun ekonomik katkısı, ekonomik potansiyelidir. Bu sayede, 275 bin Al
man emeklisinin emeklilik primleri Türkler tarafından ödenmektedir; 50 bin Alman işsizinin 
de işsizlik sigortaları bizim Türk yurttaşlarımız tarafından karşılanmış olmaktadır. Bu da, bi
raz önce belirtmeye çalıştığım gibi, Türk - Alman ilişkilerinin, sözde kalan bir ilişki olmadığı
nı, gerçekçi olduğunu gösterir. 

Ayrıca Almanya, özellikle birleşmeden sonra, dünyada önemli bir lider olma durumuna 
girmiştir, Türkiye de bölgesinde süratle bir lider ülke konumuna gelmektedir. Dünya barışı ve 
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istikrarı için, arzu edilen, bu iki ülkenin, lider konumundaki bu iki ülkenin arasında iyi ilişki
lerin süregelm esidir; ama, ne yazık ki, önceki gün yaşanan olaylar gibi olaylar, Almanya'da 
hızla tırmanmaktadır. 

Almanya'da bulunduğum zaman bana en çok anlatılan bir espri vardı; Almanlar, şaka 
mahiyetinde şöyle soruyorlar ; "Yahudiler ile Türkler arasında ne fark vardır?" Cevap ise şu : 
"Yahudiler o işi yaşadılar, Türkler daha yaşamadılar." Yani; hedef, bundan sonra, Yahudiler 
değil, Türklerdir. Bunun için, Almanya'da şiddetle tırmanan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, hoş
görüsüzlük konusunda en büyük görev Türkiye'ye düşmektedir. Şunu biraz da esefle belirt
mek istiyorum : Bugün, Almanya'da ikinci bir Türkiye yaratılmıştır ve bir Alman sosyoloji 
profesörünün çok yerinde bir tabirle söylediği şudur; "Biz buraya işçi istedik; fakat, buraya 
insanlar geldi." Yani, oraya giden insanlar, bütün problemlerini beraberlerinde götürmüşlerdir. 

Bugün, Almanya'da ikinci bir Türkiye vardır. Maalesef, bu ikinci Türkiye'ye, bizler* ge
rektiği kadar ilgi gösteremiyoruz veyahut o ilgili gösterdiğimizi, oradaki Türk toplumuna his-
settiremiyoruz. Neticede ne oluyor. Orada, bütün sorunları ve bunlara ilaveten yabancı bir toplum 
içinde yaşamanın ek sorunlarıyla karşı karşıya olan Türk toplumu, birçok olumsuz yönleri de 
sergileyebiliyor. 

işte, Almanya'nın yaptığı da, zaman zaman bu toplumun değişik kesitlerini ön plana çı
karmak suretiyle, Türkiye üzerinde bir baskı kurmak veyahut Türkiye'nin politikalarına olum
suz olarak katkı yapabilecek hususları öne sürmek oluyor. Bugün, Türkiye'nin, Avrupa Toplu
luğuna girişi konusunda en büyük engel -altını çizerek söyleyeyim- Almanya'daki Türk toplu
mudur. Almanlar, "işte görüyorsunuz, Türk toplumu burada; bunlar mı Avrupa Topluluğuna 
uyum gösterecek?" diyorlar. 

Gerçekten de, orada^ içinde yaşanılan topluma bir uyumsuzluk, entegre olamama olayı 
vardır. Bunun dışında, zaman zaman oradaki bölücü örgütlerin çalışmalarını ön plana çıkarı
yorlar ve "Türkiye'nin başında bir Kürt sorunu vardır, Güneydoğu sorunu vardır, insan hakla
rı ihlal edilmektedir; bunlar mı Ortak Pazara girecek?!" diyorlar veyahut yaptıkları askerî yar
dımı kesme yoluna gidiyorlar. 

Demek ki, Almanya'nın elinde, oradaki Türk toplumu, maalesef, bizim aleyhimize kulla
nılabilecek potansiyel bir koz haline getirilmiştir. 

Peki, buna karşılık ne yapmışız? Sayın Başkan hatırlayacaklardır, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil eden bir heyet halinde -Sayın Ali Dinçer ve Sayın Tunç Bilget'le beraber- Al
manya'ya -Almanya ile mart ayında yaşanan krizin hemen öncesinde- bir inceleme gezisi yap
mıştık, yetkili Alman makamlarıyla görüşmüştük ve burada da siz değerli üyelere intihaları
mızı anlatmıştık. Şunu üzülerek söyleyeyim : O gün gördüğümüz husus, Almanya'nın, roman
tik bir şekilde, Kürt sorununa sahip çıktığı ve Türkiye'nin önüne bu sorunu her zaman getir
meye hazır olduğuydu; bu izlenimi vermişlerdi. Bugün de Almanya'nın bu tutumunda maale
sef bir değişiklik göremedim. Bugün, Alman televizyonlarında, basın organlarında, sık sık, 
Türkiye aleyhindeki yazılara, yayınlara rastlamak mümkündür; Türkiye'de insan haklarının 
ihlal edildiğini bas bas bağırarak her gün dünya kamuoyuna ilan eden Almanya'dır. Aynı Al
manya, kendi toprakları içinde can güvenliğini korumakla yükümlü olduğu insanlara karşı? 
insan hakları şampiyonluğunu yapmak şöyle dursun, o insanları koruyamamakta, suçluların 
üstüne gitmemektedir. , 
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Peki, ne yapmamız lazım? Ben şu kanaatteyim ; Her şeyden evvel, oradaki Türk toplumu
na sahip çıkmamız lazım. Zaman zaman heyetler gönderiyoruz, sayın bakanlarımız gidiyor, 
konuşuyor... Tabiî, bunlar da faydalı; ama, oradaki Türk toplumu da, neticesiz bu gibi ziyaret
lerden bıkmış durumda; netice bekliyorlar, sorunlarına sahip çıkılmasını istiyorlar. Özellikle, 
oradaki ikinci kuşak gençlerimize sahip çıkmak lazım. Ben, bunlara, üzülerek, "kayıp gençler" 
diyeceğim; çünkü, bunlar, iki kültür arasında bocalamaktadırlar; kendilerini ne Alman ne de 
Türle hissetmektedirler. Bunlara sahip çıkmamız, Türk kültürüyle ilişkilerini kesinlikle kesme
miz lazımdır. 

Diğer taraftan, oradaki, çok küçük olmasına rağmen, organize bir grup olan PKK'nın 
-açıkça söyleyeceğim- siyasî kanadı, maalesef, devletin imkânlarından çok daha büyük imkân
larla çalışmaktadır. Bugünkü gazetelerde var; güneydoğudaki askerî harekâtta 2 trilyonluk har
cama yapmışız; fakat, bir cephe de Almanya'da var, Avrupa'da var. Burada bir Türk Tanıtma 
Vakfımız var. Bu vakfı yönetenlere, Sayın Hükümete sormak istiyorum : Almanya'ya Türki
ye'yi tanıtmak amacıyla yapılan harcama nedir? Diğer tarafta, küçük bir grup, organize bir 
grup -biraz da, basında ve televizyonda menfi şeylerin yer alabilme avantajını kullanarak- ar
kalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından gelen büyük miktarda parayı da alarak, bizim 
devletimizin sağlayabildiği imkânlardan çok daha fazlasıyla, kat kat fazlasıyla, orada, Türkiye 
aleyhine bir hava yaratmaya muvaffak olabilmektedirler ve Türkiye, maalesef bunlarla başa 
çıkamamaktadır. 

Şimdi, bu durumda yapılması gereken nedir diyeceksiniz... Yapılması gereken şey; bugün, 
iki Almanya'nın birleşmesinden sonra, dünyada, çok büyük bir güç olarak ortaya çıkan ve bu- _ 
nu her beynelmilel forumda hissettirmeye çalışan Almanya'ya, bir noktada açıkça "dur" de-
nilmesidir. Bunu, ne Amerika'dan ne İngiltere'den ne Fransa'dan ne Hollanda'dan beklemek 
yerine, bizim yapmamız gerekmektedir; çünkü, orada yaşayan en büyük yabancı topluluğuna 
sahip olan biziz ve bu yabancı düşmanlığından en çok zarar görecek olan, hedef olan da yine 
bizim yurttaşlarımızda. Bunun için, bir kere, olayı şiddetle protesto etmemiz lazım. Yani, nor
mal diplomatik kurallar içinde değil, şiddetle protesto etmemiz, bütün basın ve yayın organla
rıyla bu işin üstüne gitmemiz lazım. Oradaki Büyükelçimizi -ki, kendisi gayet başarılı çalışma
lar yapan bir arkadaşımızdır; ama, biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, bu işler bir kişinin, 
iki kişinin, on kişinin yapacağı işler değildir; Türkiye'nin tanıtımı büyük bir koordinasyon ge
rektiren, büyük maddî imkânlar gerektiren, büyük atılım ve kafa değişikliği gerektiren işlerdir; 
bunları süratle yapmamız lazım- derhal geri çağırıp bilgi almalıyız. 

Ayrıca, biz, burada bir İnsan Hakları Komisyonu kurduk. Bu, însan Hakları Komisyonu
nu, insan haklarını incelemek için iki ayda, bir, her ay, zırt fırt Türkiye'ye gelip giden yabancı 
parlamento .heyetlerine ifade versinler diye kurmadık. Bu komisyonu, oraya gitsinler, orada 
Türklere karşı yapılan insan hakları ihlallerini bizzat yerinde incelesinler ve gelip burada Tür
kiye Büyük Millet Meclisine rapor versinler diye kurduk.'Bu însan Hakları Komisyonu derhal 
harekete geçmeli ve tam heyet halinde, Almanya'da, olayların meydana geldiği bölgelerde ince
leme yaparak, en kısa zamanda Türkiye.Büyük Millet Meclisine bilgi vermelidir. Ayrıca, yine, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin de acilen Almanya'ya gönderilmesi gerekir. Şa
yet, biz bu işlerin üzerine bu anda gitmezsek, bir daha hiçbir zaman gidemeyiz. İkide bir, in
san hakları ihlali konusunda, Türkiye'de, bize, insan hakları şampiyonluğu yapan Almanya'
nın suratına, bu ayıbını en şiddetli şekilde vurabilme cesaretini göstermeliyiz. 
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Bunun dışında, yapılacak olan, bütün uluslararası platformlarda -ki ben bunu yaptım ve 
yabancı düşmanlığı ve ırkçılık konusunda Avrupa Konseyine bir önerge verdim; bu konu Av
rupa Konseyinin gündemine girmiştir ve büyük ihtimalle de raportör olabileceğiz ve bu konu
yu Avrupa Konseyine getireceğiz -AGİK'te, Birleşmiş Milletlerde, insan hakları komisyonla
rında bu konuyu derhal gündeme getirmeliyiz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımıza da büyük 
görevler düşmektedir. 

Yine, biraz önce söylediğim gibi, Türk Tanıtma Vakfının, Avrupa ve Almanya için ayırdı
ğı harcamaların bir listesini Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bilmesinde büyük yarar vardır. 

Bunun dışında, tekrar, Almanya ile ilgili ikinci bir müessif olaya değinmek istiyorum : 
Geçtiğimiz hafta sonu, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Norveç gi
bi ülkelerde, Kürt örgütlerin, ulusal bir meclis kurmak için seçim yaptırdıkları haberlerini ga
zetelerde okuduk. Ben, bunu, emin olun, bir hafta öncesine kadar bilmiyordum ve içinizde 
de bunu fazla bilenlerin olduğunu pek tahmin etmiyorum; fakat, bu benim için büyük bir süp-
riz oldu. Almanya, seçimden bir gün önce, cuma günü, sadece, İçişleri Bakanlığının yayınladı
ğı bir hükümet bildirisiyle güya bu seçimleri yasakladı; ama, gerçek nedir; bugün burada Hü
kümetin bilgi vermesini bekliyorum. Fransa, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde bu 
seçimlerin yapıldığını, Kürtlerin 157 temsilci seçtiğini, bundan sonra 15 milletvekili seçecekle
rini, böylece bir ulusal meclis kurma yolunda olduklarına dair haberler var. Bu bakımdan, 
Hükümetin bu konudaki açıklamasını bekliyoruz; fakat, benim asıl üzerinde duracağım husus 
şudur : Bugün, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan 15 milyon yabancı 
vardır. Bu 15 milyon yabancı, orta büyüklükte, hatta büyük bir Avrupa ülkesi konumundadır. 
Avrupa ülkeleri, bir ülke teşkil edebilecek bu 15 milyonluk nüfusa, kendi topraklarında seçme-
seçilme hakkı tanımamaktadır. Bu hak tanınmadığı sürece, vatandaşlarımızın Avrupa'daki so
runlarının çözülmesi mümkün değildir. Oradaki, Alman vatandaşı olma hakkını alan, Türki
ye aleyhine faaliyette bulunan 5-10 bin ilticacı, oy hakkı olduğu için, sözünü, oradaki Türk 
vatandaşlarımızdan daha çok geçirebilmektedir. Hepimiz politikacıyız, siyasetçiyiz, biliyoruz; 
nerede seçmen varsa hepimiz oraya gideriz, onların sorunlarıyla ilgileniriz. Bu nedenle, yurt 
dışındaki Türklerin sorunlarının kesin çözümü, onlara, bulundukları memleketlerde oy hakkı 
sağlanmasından geçer. Bu da ancak, çifte vatandaşlığın Alman makamlarınca kabul edilme
siyle mümkün olabilir, bu saldırılar ancak bu şekilde önlenebilir. 

Bunu, şu bakımdan arz etmeye çalıştım : Kendi memleketlerindeki seçme-seçilme hakkını 
vermedikleri gibi, bu işçilerin kendi ülkelerinde yapılacak seçimlere katılmaları konusunda da 
şöyle diyorlar : "Efendim, biz Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, sizin memleketinizin iç po
litikasını sokamayız; burada, konsolosluklara, büyükelçiliklere sandıklar koydurup, oradaki 
iç politikayı buraya taşımanıza müsaade edemeyiz." O zaman, sen nasıl Kürtlere sandık koy
duruyorsun da orada seçim organize ediyorsun?.. Buna niçin mani olmuyorsun?.. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın -kendileri burada yoklar, ama vekilleri ümit ederim burada
dırlar; Sayın Hükümet Sözcüsünü görüyorum- bütün bu konularda bize bilgi vermesini, Türki
ye'nin ne gibi girişmde bulunduğunu açıklamasını istiyorum. Bu olayların, Türkiye'ye, Türki
ye'nin toprak bütünlüğüne ve millî egemenliğine indirilmiş bir darbe olduğunu açık bir dille 
bu ülkelere anlatmışlar mıdır ve netice ne olmuştur? Orada seçim yapılmış mıdır; yapılmışsa 
netice ne olmuştur? Yabancı makamların verdikleri cevaplar neler olmuştur? Bunların, bura
da, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bilinmesinde büyük fayda vardır. 
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BAŞKAN — Sayın Güner, tam 20 dakikadır İçtüzüğün 60 inci maddesiyle burada müca
dele ediyorum... Rica edeyim efendim... 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanınızı fazla almamak için sözlerimi burada bi

tiriyorum. Söz verdiği için Sayın Başkana tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına Sayın Gönen; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Engin Güner Beyin gündem dışı yaptığı konuşmaya cevap vermek 
üzere huzurlarınızdayım. . 

Sayın milletvekilleri, 22 Kasım gecesi, Almanya'nın Mölln Şehrinde, "neonazi" diye ad
landırılan aşırı sağcıların insanlık dışı ve vahşiyane saldırısı sonunda 3 vatandaşımız, maale
sef, yanarak ölmüş, 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu, Hükümetimizde büyük endişeye se
bep olmuştur. Bu korkunç cinayetlerin, 2 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı, tarihî bağla
rımız olan Almanya gibi dost bir ülkede olması, bizi özellikle rahatsız etmiş ve yaralamıştır. 

Son zamanlarda süregelen yabancı düşmanlığının Almanya'da büyük boyutlara varacağı 
görülmekteydi. Bu konuda Alman yetkililerini birçok kere uyardık ve meydana gelebilecek olaylar 
için önlem almalarını rica ettik. 

Yurdumuzda olduğu kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da can ve mal güvenli
ğini sağlamak, Hükümetimizin başlıca ödevlerindendir. Bunun bilincinde olarak, bu feci olay
lardan hemen sonra, Ankara'da Alman Büyükelçiliği, Bonn'da da üst düzey Alman makamla
rı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Dışişleri Bakanlığımız, Ankara'daki Alman Bü
yükelçisini çağırarak ciddî uyarılarda bulunmuş ve duygularımızı dile getirmiştir. Buna paralel 
olarak, Bonn Büyükelçimiz de, Alman makamlarının gerekli soruşturmayı derhal başlatması
nı ve suçluların yakalanarak adalete verilmesini istemiştir. 

Bu girişimlerimizi sürdüreceğimizden ve bu barbarca cinayetlerin sorumlularının peşini 
bırakmayacağımızdan emin olmanızı rica ederiz. 

Herkesi aynı derecede üzmüş ve acıya boğmuş olduğunu bildiğimiz bu esef verici olaylar 
hakkında, Yüce Meclisimizin, basınımızın, Almanya'daki vatandaşlarımızın, Türk ve dünya 
kamuoyunun bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Gerçi, Almanya Cumhurbaşkanı bir açıkla
ma yaparak saldırıyı kınamış; Başbakan Kohl, büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş; Alman Hü
kümeti ve Alman siyasî partileri, açıklama yaparak, üzüntü duyduklarını açıklamışlardır. Bu 
tepkiler, ilk aşamada, bizim, duygularımızda yalnız olmadığımızı göstermektedir; ancak, so
mut önlemler alındığını ve Almanya'daki vatandaşlarımızın güvenliğinin daha etkin olarak sağ
landığını görmek istediğimizi sürekli olarak dikkatlerine getireceğiz ve izleyeceğiz. 

Bu korkunç saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın Hamburg'taki cenaze töre
ninde hazır bulunmak üzere, bir grup milletvekilimiz Almanya'ya gidecektir. Ayrıca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun da, bu konuyu görüştüğünü, 
Komisyonun Başkanvekilinden öğrenmiş bulunuyorum. 

Terörizmin ve kaba kuvvetin, hiçbir zaman, görüşlerini uygulama imkânı sağlayamayaca
ğını, bu olaylar, bir kere daha göstermektedir. Umarız, bu gaddar yöntemleri kullananlar, ge
rekli dersleri alacaklardır. 

— 241 — 



T.B.M.M. B : 30 24 . 11 . 1992 0 : 1 

ölen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler; acılı yakınlarının, milletimizin ve 
Meclisimizin acısını paylaşır; ne kadar acı içinde de olsalar, aşırı tepkilerden kaçınmaları için 
halkımızı itidale davet eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gönen,-teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, Almanya'nın insanlık suçu açısından sabıkası herkesçe bilinmekte

dir. Bu konuda, değerli milletvekilleri ve değerli Hükümet Üyemiz beyanda bulundular. Baş
kanlığımız, basına ulaşan bildiriden de anlaşılacağı üzere, grupları temsil edecek olan bir heye
ti gönderecektir. Bunu, Genel Kurulun bu konuda da bilgilenmiş olmasını arzu ettiğim için 
ifade ettim. 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş 'm, Bosna-Hersek için, camilerde toplanan parala
ra ve Sırplar tarafından yapılan katliamlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Orhan Kilercioğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş, Bosna-Hersek 
için toplanan yardımlarla ilgili olmak üzere gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Baş. 

MUSTAIA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millettvekilleri; Bosna-Hersek için, Tür
kiye'de,' Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde toplamış olduğu 12 milyar Türk Lirası yardım
la ilgili söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında hepinizi hürmekle selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Bosna-Hersek'te Sırp katliamları, bir yıldan beri devam etmektedir. Tari
hin en zalimane katliamları yapılmakta; çocuk, büyük, kadın, erkek demeden insanlar katle
dilmekte; bütün dünyanın gözü önünde, kadınların ve kızların ırzına geçilmektedir. Kadınla
rın ve kızların ırzına geçen sırplar, bu zalim tutumdan sonra, bu cani tutumdan sonra "sevi
nin, bir Sırp çocuğunuz olacak" diye nara atmaktadırlar. 150 bin insan şehit olmuştur. Mil
yonlarca ihsan, bu katliamlar neticesinde, bu bölgelerden göçe zorlanmıştır; vatanını, toprak
larını bırakmıştır. Bütün bunlar olurken, Batı ve Birleşmiş Milletler, Balkanlardan Müslüman
ların ve Müslümanlığın kökünü kazımak için, Sırplara zaman kazandırmaktan başka bir şey 
yapmamaktadır. 

Birleşmiş Milletler, Irak'ta, Saddam Hüseyin'in yatak odasını arayabilmektedir; Birleş
miş Milletler, onsekiz seneden beri ilk defa, tarihinde, kan dökülmeden, insanların barış içeri
sinde yaşadığı Kıbrıs'ı masaya oturtup baskı kurmaktadır; ama bu Birleşmiş Milletler, az önce 
arz ettiğim bu cani tutumlar karşısında, Bosna-Hersek'Ie ilgili ciddî tedbirler almamakta, gö
rüntüde birtakım tedbirler aldığım söylemekte ve Sırplara zaman kazandırmaktadır. 

Biz, onlardan başka bir şey beklemiyoruz; ama, onlar bütün bunları yaparken, acaba biz 
ne yapıyoruz, Türkiye ne yapıyor, Türkiye Hükümeti ne yapıyor? 

Miletimiz Müslümandır; Bosna'daki acıyı kendi yüreğinde hissediyor, orada dökülen ka
nı kendi kanı biliyor; dolayısıyla, türlü yollarla, Bosna'daki mücadeleye katkıda bulunmak için, 
ekmeğinden kesiyor para gönderiyor, yardım gönderiyor veya göndermek için gayret içerisin
dedir. 1 600 Müslüman Türk genci, Halid Bin Velid gibi, Sultan Murat gibi, şu anda Bosna'da, 
Hersek'te, cephede savaşmaktadır. 

Bütün bunlar olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı, yedinci ayda, Türkiye'deki bütün cami
lerde bir yardım kampanyası başlatmış ve toplam 12 milyar Türk Lirası -bu yardım 
kampanyasında- toplanmış ve bu paranın çeki de Sayın Başbakana teslim edilmiştir. 
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Bosna'ya bu 12 milyardan, bugüne kadar, sadece 215 milyon 604 bin liralık un ve şeker 
gönderilmiştir. Sümerbank'tan, da 3 089 800 000 Türk Liralık giyecek alınmış; fakat henüz 
Bosna'ya gönderilmemiştir. Geriye kalan 8 milyar Türk Lirası, Vakıflar Bankasının Kızılay Şu
besinde, vadeli hesaba, üzerine basa basa söylüyorum, vadeli hesaba, yüzde 60 faizle yatırılmış 
ve hâlâ beklemektedir; 694 milyon 596 bin Türk Lirası da, yüzde 10 faizle vadesiz hesaba yatı
rılmıştır. 

Şimdi Hükümete sesleniyorum. Siz, emanete ihanet içerisinde misiniz? Dört ay önce, Müs
lümanların camilerde topladığı bu parayı bugüne kadar niçin göndermediniz? Siz bu parayı, 
Bosna-Hersek'lilerin cenazesine kefen parasıolarak mı göndereceksiniz; bunun için mi bekle
tiyorsunuz?! (RP sıralarından atkışlar) 

Dört ayda, bu 12 milyar lirayı bu Hükümetin dörtyüz defa göndermesi gerekiyordu. Kaldı 
ki, Bosna'dan gelen birçok yetkili kardeşimiz, gerek Türkiye'de gerek İslam ülkelerinde, biraz 
önce anlattığım, ırzına geçilen Müslüman kadınların namusunu korumak için, cephane almak 
için, para tedarik etmek için kapı kapı dolaşıyorlar ve siz bu parayı, dört ayda dörtyüz defa 
göndermeniz gerekirken, bankaya faize yatırmışsınız, bekletiyorsunuz, tutuyorsunuz... 

Bunun vebalinden kurtulamazsınız, sadece bunun vebali size yeter; dünyada da yeter, ah
rette de yeter. 

Orada savunma yapan Müslümanlara bir an önce gereken bu cephaneyi tedarik etmemek, 
Müslümanların değil, oradaki Boşnakların değil, Sırpların işine yarayan.bir zihniyettir, bir tu
tumdur. (RP sıralarından alkışlar) 

Doğru Yol Partisi ve SHP'den oluşan iktidar kanadının bütün milletvekilleri, televizyon
dan akşam bu programları izleyip, Bosna'daki zulümleri duydukları zaman, şu anda benim 
kalbimde hissettiğim acıyı duyuyorlar, Bosna'daki insanın kalbindeki acıyı da duyuyorlar. 

Lütfen, Hükümetinizin yakasına yapışın, onları sıkıştırın, bunun hesabını siz sorun. Bu
rada söylenilenler, bir muhalefet partisi milletvekilinin tenkit için söylediği sözler değildir. Doğ
ruyu hep birlikte yapmamız lazımdır. Nitekim, birçok kanun tasarılarını ve tekliflerini, muhalefet-
iktidar, beraberce, destekleyerek çıkarıyoruz. Bu, doğrudur; bundan dolayı da, bizim değil, bir 
an önce, bakanlarınızın, Başbakanınızın, Hükümetinizin yakasına yapışıp, "Niçin, o para, bir 
an önce gitmesi gerekirken, faizde bekletiliyor?" diye, bunun hesabını sizin sormanız gerek
mektedir; ama, Türk dış politikası bir yanlış içerisindedir. Bu yanlış, Tunus'un, Cezayir'in ba
ğımsızlığında Fransızlardan yana tavır koyma yanlışlığıdır. Bu yanlış, İsrail'in bağımsızlığını 
en Önce tanıma yanlışlığıdır. Ne yazık ki, bu yanlış hâlâ devam ediyor ve toplanan para, cepha
ne olsun, savunma masrafı olsun diye Müslümanlara bir an önce gitmesi gerekirken, mazlum 
ve mağdur insanların karşısında Sırpların işine yarayacak şekilde bankada tutuluyor. 

Bugünkü gazete manşetlerinde Sayın Dışişleri Bakanımız, "İslam ülkelerini Bosna-Hersek'e 
sahip çıkmaya davet ediyorum" diyor. Oysa, Bosna'da son cephe olan Travnik şehri, bugün
lerde, televizyonda izlediğimiz gibi, düşmek üzereyken, siz Sayın Dışişleri Bakanı ve Sayın Hü
kümet, kendi sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsunuz, halkın topladığı parayı, zamanında, 
anında yerine ulaştırmıyorsunuz, sonra da "islam ülkeleri Bosna'ya sahip çıksın" diye beya
nat veriyorsunuz.. < 

tşte bu, ikilemdir, çifte standarttır, yanlışlıktır, tutarsızlıktır; bunun mutlaka düzeltilmesi 
lazımdır. 
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Eğer siz, bu parayı yerine ulaştırmakta acz içerisindeyseniz, bizden yardım isteyin; en yet
kili mercilere bir hafta içerisinde ulaştırmak üzere size yardım edelim. 

Hükümetin durumu ortadadır : Her işte beceriksizliği ve basiretsizliği ortada olduğu gibi, 
halkın verdiği hazır parayı göndermekte de acz içerisindedir, gaflet içerisindedir. Eğer acz ve 
gaflet içerisinde değilse, ortada bir ihanet vardır. Hazır parayı gönderemeyen Hükümetin, ulus
lararası birtakım temaslar ve birtakım toplantılar yapması, bir şeyler yapıyorum diye kamuo
yunun gözünü boyamaktan, Batı'ya ve Batı'nın yaptığı gibi Sırplara zaman kazandırmaktan 
başka bir şey değildir. 

Onun için, bugün burada, söz alma ve bu konuyu Parlamentonun gündemine getirme ih
tiyacını duydum; SHP'li ve DYP'li bütün milletvekili arkadaşlarımızın bu konuda Hükümetin 
yakasına yapışmasını buradan haykırma ihtiyacını duydum, inşallah bu konuda bir an önce 
çözüm olur. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. (RP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Hükümet adına cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Kilercioğlu söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Kilercioğlu. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; istanbul Milletvekili Saynı Baş'ın, Bosna-Hersek'le ilgili insanî yardımlar konusun
daki konuşmasına cevap vereceğim, 

Şahsen ben, Sayın Baş'ın kürsüye hazırlıklı çıkmasını, konuyu bütün detaylarıyla günde
me getirmesini ve konuya vakıf olmasını çok isterdim. Zamanı belki az buldular ve her halde 
o bakımdan işin esasına değinemediler. Ben de, bu noktada, Hükümetimizi haksız olarak suç
laması nedeniyle, derin üzüntülerimi bir kere daha gündeme getiriyorum. Şimdi söyleyeceğim 
bilgiler şayet kendilerini tatmin etmezse, istedikleri bilgileri de her bazda vermeye hazırım. 

Sayın milletvekilleri, iktidara geliş tarihimiz olan 30 Kasım 1991 tarihinden itibaren, Türkiye 
Cumhuriyeti olarak, bugüne kadar, Bosna-Hersek'e, 11 küsur milyon dolar bizatihi yardım 
yaptık. 

Dedikleri gibi, 12 milyar lira toplanmış, Sayın Başbakanımıza teslim edilmiştir ve gerekli 
harcamaların Kızılay vasıtasıyla yapılması direktifi de verilmiştir. 

Biz, Hükümet olarak Bosna-Hersek'e 50 milyon dolarlık bir yardım paketi açtık. Kısmet-
se önümüzdeki hafta da 4 milyon dolarlık bir yardım gidecektir; böylece 15 milyon dolarlık 
bir paket kullanılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz bugüne kadar sadece Bosna-Hersek'e yardım yapma
mıştır.'Çünkü, Bosna Hersek'ten, 2 milyona yakın Bosna-Hersekli, komşu ülkelere ve Avru
pa'nın muhtelif ülkelerine göç etmişlerdir. Hırvatistan'da 700 bin, Slovenya'da 70 bin, Make
donya'da 6 bin, Türkiye'de ise 16 bin sığınmacı vardır. 

Biz.-her türlü şefkati, her türlü insanî anlayışı -özellikle Müslüman kardeşlerimize- gös
terdik, benliğimizde duyduğumuz acıyı onlarla birlikte yaşadık. 

Bu sorumlulukları Hükümetim bizatihi bana tevdi ettiği andan itibaren bütün insancıl yak
laşımları, benliğimizde her türlü acıyı da duyarak, yapmaktayız. 
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I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — 8 milyar lira bankada yatıyor mu Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Lütfen... Ben sizi sükûnetle 

dinledim siz de beni sükûnetle dinleyin; eksik kalan bir şey varsa, tekrar tartışalım. 
Biz, 50 milyon dolar ayırdık; 15 milyon dolar yardım tamamlamış olacağız. 
Her türlü yardımın yerlerine ulaşması için de şu tedbirleri aldık : Biz, Bosna-Hersek Hü

kümetiyle muhatabız. Her yaptığımız yardımı, Sayın Cumhurbaşkanlarına ve Hükümetlerine 
ayrıca rapor halinde vermekteyiz. "Bu yardım nereye ulaştırılacaktır?" diye her defasında da 
sormaktayız; onlar da, "Bu yardım şuraya ulaştırılacaktır, şu merhamet teşkilatına * 
ulaştırılacaktır" demektedirler. Bizim Kızılayımız bu yardımları ulaştırmaktadır; ulaşan yar
dımların teslim belgelerini de almaktayız. 

Ayrıca, Hırvatistan'daki Malibor-l ve Malibor-2 Kamplarının da, gıda, yiyecek, giysi ve 
ilâç sorumluluklarını üstümüze aldık. 

Makedonya'ya yaptığımız yardımlar da var ve zannediyorum 3 küsur milyon dolardır. 
Bütün bunlar; hükümet olarak, Bosna-Hersekli kardeşlerimize insanî yardım ulaştınmak-

taki hizmetlerimizi açıklamaktadır. 

Türkiyemizde bugün 16 bin sığınmacı vardır. Bunun büyük bir kısmı Gaziosmanpaşa Kam
pında, diğeri ise Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy misafirhanelerindedir. 

Bu kampları dolaşan, Fransızlar başta olmak üzere, diğer ülkelerin temsilcileri ve bizim 
temsilcilerimiz (muhtelif dernekler) daha sonra bizatihi beni arıyorlar ve "Sayın Bakan, her 
şeyi çok güzel düşünmüşsünüz" diyorlar. 

Bu misafirhaneleri eğer gezmediyseniz, lütfen bir gezin; o insanlara, o yetimlere, Hükü
metimizin nasıl el uzattığını bir görün. 

Biz, yavrularımızı sünnet yaptırdık; doğan çocuklara altınlarını bile takıyoruz. Onların 
eğitimleriyle meşgulüz. Millî Eğitim Bakanlığımız, bugün, 750 yavrunun -bazı gazetelerin ha
berlerine göre de 300 yavrunun- yakın bir zamanda eğitimlerini başlatacaklar. 

Elbette ki, ufak tefek noksanlıklar, hatalar olabilir; ama, işin tümünü bir paket olarak 
ele aldığımızda, Türkiye olarak, insanî yardımların kendilerine ulaştırılmasında büyük gayret 
sarf ediyoruz. 

Geçenlerde de temas ettim; çok defa, Sırplardan geçiş müsaadesini alamadığımız hallerde 
bile, yardımları yetiştirme konusunda zorlamalarda bulunduk; hatta, Sırplar söz verdikleri halde 
geçiş yapamadık ve 6 TIR'ı Zagreb'e göndermek suretiyle, oradaki Müslüman kardeşlerimize 
yardım için uğraşmaktayız. 

Bir de, hatırlayacaksınız, ortopedik 38 yaralıyı getirdik. Bunların 3'ünün tedavileri yaptı
rıldı; bugünlerde -Split'e gitmek istiyorlar- uçakla göndereceğiz. Diğer ortopedik bütün yaralı
ların ihtiyaçları sağlanmıştır ve bunları da yakın bir zamanda tekrar hayata kavuşturacak im
kânları verme gayreti içerisindeyiz. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — 8 milyar lira bankada mı Sayın Bakan?.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Bakan.. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... 

Konuşmamı bitirmedim daha, müsaade edin... Müsaade edin... 
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Değerli arkadaşlarım, biz, Bosna-Hersek için 50 milyon dolarlık paket ayırdık; bu konu
da size detaylı bilgileri yazılı olarak da takdim ederim. Yalnız, şunu gayet açık olarak bilelim : 
Bu, millî bir davadır. Bu millî davayı, bu konuyu Yüce Meclis tartıştı ve Yüce Meclisin bildirisi 
dünya kamuoyuna da yayınlandı. Biz, Hükümet olarak, o bildirinin ışığında, her türlü yardı
mı, her türlü ilgi ve desteği yaptık, gösterdik; hatta, imkânlarımızı aşarak da gerekenleri yap
maktayız. O bakımdan, bu hususu değerli parlamenterlere bildirmekte yarar görüyorum. 

Bir de, dünyanın kabul etmediği, yuva bulamayan, esir kamplarında kalan 269 yavruyu 
da yuvamıza getirdik, onları da Türkiyemize aldık. 

"Bunlar azdır" diyebilirsiniz veya başka şeyler diyebilirsiniz; çünkü, fikir ve düşünceler 
sizindir; ama, bir gerçek var ki, Türkiye olarak biz her türlü ilgi ve desteği sağlamaktayız. 

Bosna-Hersek Hükümetinin bizden istediği ürünlerin listesi var, bunların içerisinde sar-
mısak dahi var. Biz, Hükümet olarak, Millî Savunma Bakanlığından oraya gönderilmek üzere 
13 ton askerî giysi hazırladık. Dediğiniz gibi, Sümerbanktan alınan malzemeler de vardır. Bunlar, 
önümüzdeki hafta gönderilecektir. Ayrıca, biz, Türk Hükümeti olarak, Suudî Arabistan'dan 
ve bazı ülkelerden sağlanan 6 konteyniri de taşımak sorumluluğunu üzerimize aldık; ayrıca, 
Fransa'da bulunan Müslümanların yapacakları yardımların taşınması sorumluluğunu da üze
rimize aldık. 

Bütün bunları değerlendirdiğimizde, Hükümet olarak, sorumluluğumuzu, insanî hizmet
lerimizi yeterince yaptığımız inancındayız ve buna da devam edeceğiz. 

Beni sükûnetle dinlediğiniz için, hepinize saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Bakan, 8 milyar lira niye bankada yatıyor? Bankada 
yatan bu 8 milyar liranın neden vadeli yattığının cevabını vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Baş... Sayın Baş...Sayın Baş... 
Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim size... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bu emanet paranın dört aydan beri neden bankada tutul
duğunun cevabını vermediniz... 

BAŞKAN — Sayın Baş... Sayın Baş... Böyle bir... 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Bakan, "bekleyin, cevap vereceğim" dediniz; ver

mediğiniz?.. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bu emanet para neden bankada tutuluyor? Bunun cevabını 
verirseniz daha iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Baş... Sayın Baş, Sayın Bakan, cevabın muhtevasını ve sınırlarını ken
dileri takdir ederler... Zabıtlara geçmiştir..; Zabıtları takdir de size aittir. 

Teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
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BJTEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İngiltere'ye ^gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başba
kanlığa, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/690) - . 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; 
ayrı ayrı okutup bilgilerinize arz edeceğim. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkili ve Uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Kasım 1992 tari
hinde İngiltere'ye gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlı
ğa, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kuveyt'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün dö
nüşüne kadar, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/691) 

BAŞKAN — Diğer, tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilim ve Teknoloji Bakanları Konferansına katılmak üzere, 22 Kasım 1992 tarihinde Ku

veyt'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Ba-
_ kanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum

hurbaşkanlığı tezkeresi (3/692) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkili ve Uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Kasım 1992 tari
hinde İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. — İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/693) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tkili ve Uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Kasım 1992 tari

hinde İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

1 • , Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

©" 5. — İngiltere'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşü
ne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul-
tay'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/694) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İkili ve Uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Kasım 1992 tari

hinde İngiltere'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım, 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaş
tırma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/695) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına : 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı Bakanlar Konseyi Sonbahar Toplantısına katıl
mak üzere, 24 Kasım 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'
nun dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu 
Çiller'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/696) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve tarımsal sanayi alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla görüşmelerde 

bulunmak üzere, 26 Kasım 1992 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetleri
ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar; Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına, Devlet BakamProf. Dr. Tansu Çiller'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân AkyoVun dönüşüne kadar, Devlet, 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahramanın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/698) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(SIW)'ın mutad "Executive Committee" toplantısına katılmak ve ikili görüşmelerde bu

lunmak üzere, 27 Kasım 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'-
un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakam A kın Gönen 'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/697) 

BAŞKAN —- Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Türk ihraç Ürünleri Fuarı"na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Kasım 1992 

tarihinde Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gönen'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — İtalya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/699) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Avrupa Birliği (BAB) Ortak Üyelik Belgesinin imzalanacağı Bakanlar Konseyi Top
lantısına katılmak üzere, 19 Kasım 1992 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kum
baracıbası'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
411. — İtalya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Mil

lî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in vekillik'etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/700) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Batı Avrupa Birliği (BAB) Ortak Üyelik Belgesinin imzalanacağı Bakanlar Konseyi Top

lantısına katılmak üzere, 20 Kasım 1992 tarihinde italya'ya gidecek olan Millî Savunma Baka
nı Nevzat Ayaz'm dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

12. — Pakistan 'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbası'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/701) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısına katıl

mak üzere, 26 Kasım 1992 tarihinde Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbası'nın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. —.KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1991 Ayları He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) (S. 
Sayısı: 204) (1) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 1992 Ayları Hesa
bına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/5) (S. Sa
yısı : 205) (1) 

(1) 204, 205 S. Sayılı Basmayazılar tutanağa eklidir. 
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3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziren 1992 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (5/6) 
(S. Sayısı : 206) (1) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 1992 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) 
(S. Sayısı : 207) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
204, 205, 206 ve 207 sıra sayılı raporları vardır, okutup.bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekim 1991 başında bankada mevcut para. 24 261 838 356,— 
Ekim-Kasım-Aralık 1991 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 148 191 084 959,— 

Toplam. 172 452 923 315 — 
Ekim-Kasım-Aralık 1991 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 171 737 268 683,— 

Ocak 1992 başında bankada mevcut para 715 654 632,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim-Kasım-Aralık 1991 aylarına ait hesap

ları incelendi; 

Ekim 1991 de Ziraat Bankasındaki 24 261 838 356.— liralık mevcudu ile Ekim-Kasım-Aralık 
1991 aylarında hazineden 148 191 084 959.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan cem'an 
172 452 923 315.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 171 737 268 683.— TL. tenzil edildikten 
sonra Ocak 1991 başında Bankadaki kasa mevcudunun 715 654 632.— TL. dan ibaret olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür, 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

ve Komisyon Üyeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ocak 1992 başında bankada mevcut para. 715 654 632,— 
Ocak-Şubat-Mart 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 188 043 383 556,— 

Toplam. 188 759 038 188,— 
Ocak-Şubat-Mart 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 173 389 940 317,— 

Nisan 1992 başında bankada mevcut para 15 369 097 871,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak-Şubat-Mart 1992 aylarına dit hesapla

rı incelendi; 

Ocak 1992 de Ziraat Bankasındaki 715 654 632.— TL. mevcudu ile Ocak-Şubat-Mart 1992 
aylarında hazineden 188 043 383 556.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 

(1) 206, 207 S. Sayılı Basmayanlar tutanağa eklidir. 
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188 759 038 188.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 173 389 940 317.— TL. tenzil edildikten 
sonra Nisan 1992 başında Bankadaki kasa mevcudun 15 369 097 871.— TL. dan ibaret olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

ve Komisyon Üyeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Nisan 1992 başında bankada mevcut para. 15 369 097 871,— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 192 850 454 831,— 

Toplam. 208 219 552 702,— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 199 139 895 020,— 

Temmuz 1992 başında bankada mevcut para 9 079 657 682,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan-Mayıs-Haziran 1992 aylarına ait he

sapları incelendi; 

Nisan 1992 de Ziraat Bankasındaki 15 369 097 871.— TL. mevcdu ile Nisan-Mayıs-Haziran 
1992 aylarında hazineden 192 850 454 831.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 208 219 552 702.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 199 139 895 020.— TL. tenzil 
edildikten sonra Temmuz 1992 bâfynda Bankadaki kasa mevcudun 9 079 657 682.— TL. dan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

ve Komisyon Üyeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Temmuz 1992 başında bankada mevcut para. 9 079 657 682,— 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para253 841 131 518,— 

, , —̂ 
Toplam. 262 920 789 200,— 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para.258 887 621 441,— 

Ekim 1992 başında bankada mevcut para 4 033 167 759,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz-Ağustos-Eylül 1992 aylarına ait he

sapları incelendi; 

Temmuz 1992 de Ziraat Bankasındaki 9 079 657 682.— TL. mevcudu ile Temmuz-Ağustos-
Eylül 1992 aylarında hazineden 253 841 131 518.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
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meblağ cem'an 262 920 789 200.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 258 887 621 441.— TL. 
tenzil edildikten sonra Ekim 1992 başında Bankadaki kasa mevcudun 4 033 167 759.— TL. 
dan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görül
müştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 204,205, 206 ve 207 sıra sayılı mezkûr raporlar bilgi
lerinize sunulmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) . 

13. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/702) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 

sayılmaları, Başkanlık Divanının 19.11.1992 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, mazereti nedeniyle 26.10.1992 tarihinden geçerli ol-
, mak üzere 15 gün, 

Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy, hastalığı nedeniyle 9.11.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün, 

istanbul Milletvekili Ercan Karakaş, hastalığı nedeniyle 10.11.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 21 gün, 

İstanbul Milletvekili Melike Haşefe, hastalığı nedeniyle 7.10.1992 tarihinden geçerli olmak 
üzere 20 gün, 

İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle 10.11.1992 tarihinden ge
çerli olmak üzere 20 gün, 

İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu, hastalığı nedeniyle 16.10.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 16 gün, 

İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu, hastalığı nedeniyle 12.10.1992 tarihinden geçerli 
olmak üzere 54 gün, 
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Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş, hastalığı nedeniyle 6.10.1992 tarihinden ge
çerli olmak üzere 20 gün, ^ 

Kars Milletvekili Abdulkerim Doğru, mazereti nedeniyle 8.11.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 30 gün, 

Malatya Milletvekili Münir Doğan ölmeztoprak, hastalığı nedeniyle 29.9.1992 tarihinden 
geçerli olmak üzere 46 gün, . 

Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezzak Yavuz, hastalığı nedeniyle 13.10.1992 tarihinden geçerli 
olmak üzere 30 gün, 

Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik, hastalığı nedeniyle 5.9.1992 tarihinden geçerli 
olmak üzere 66 gün. 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 
Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, mazereti nedeniyle 26.10.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy, hastalığı nedeniyle 9.11.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, hastalığı nedeniyle 10.11.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 21 gün. 

BAŞKAN— Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Melike Haşefe, hastalığı nedeniyle 7.10.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle 10.11.1992 tarihinden ge

çerli olmak üzere 20 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu, hastalığı nedeniyle 16.10.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 16 gün, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Temel Gürıdoğdu, hastalığı nedeniyle 12.10.1992 tarihinden geçerli 

olmak üzere 54 gün. •> 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş, hastalığı nedeniyle 6:10.1992 tarihinden ge

çerli olmak üzere 20 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kars Milletvekili Abdulkerim Doğru, mazereti nedeniyle 8.11.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 30 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul, edeni er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Malatya Milletvekili Münir Doğan ölmeztoprak, hastalığı nedeniyle 29.9.1992 tarihinden 
geçerli olmak üzere 46 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezzak Yavuz, hastalığı nedeniyle 13.10.1992 tarihinden geçerli 

olmak üzere 30 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, hastalığı nedeniyle 5.9.1992 tarihinden geçerli 

olmak üzere 66 gün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'e ödenek ve yolluğunun verilmesine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/703) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir sayın milletvekiline ödenek ve yolluğunun verile
bilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız iki aydan fazla izin alan Şanlıurfa Millet

vekili İbrahimiîalil Çelik'e İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun veri
lebilmesi Başkanlık Divanının 19.11.1992 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

• . / Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN.— Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15. — (10/8-5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/704) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri (10/8-5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1990 Yılına Kadar Hayalî İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağ

ladıklarını, Bu Suretle Yapılan Ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediği
nin, Geri İstenen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın Dün
kü ve Bugünkü Yapısı ile Sorunlarını ve Hayalî İhracat İddialarını Araştırmak Amacıyla Ku
rulan (10/8-5) nolu Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayamadığından, Ko
misyonun görev süresinin uzatılması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin karar tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılması için gereğini 
arz ederim. • . -

Saygılarımla. 
Mahmut Öztürk 

\ Aksaray 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Komisyonun görev süresinin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Görev süresinin uzatılması hususu kabul edilmiştir. 

VI. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. —(9/12) esas numaralı soruşturma önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme günü ile 

gündemdeki sıralamımn yeniden yapılmasına. Genel Kurulun 25J1.1992 Çarşamba ve 26.11.1992 
Perşembe günlerindeki çalışma saatlerine ve 25.11.1992 Çarşamba günkü Birleşimde Sözlü So
ruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerişi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayn ay
rı oylarınıza sunacağım. * 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. :55 Tarih : 24.11.1992 
Danışma Kurulunun 24.11.1992 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 

Bekir Sami Daçe ' • ' • Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Ercan Karakaş Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Uluç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

öneriler : * 
1. 17.11.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/12) esas nu

maralı soruşturma önergesinin gündemin özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer al
ması, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki gö
rüşmelerin Genel Kurulun 1.12.1992 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

2. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 
113 üncü sırasında yer alan 198 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 16 ncı sırasına, 115 inci 
sırasında yer alan 203 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 
25.11.1992 Çarşamba ve 26.12.1992 Perşembe günlerinde çalışmalarını 14.30 - 20.00 saatleri ara
sında sürdürmesi ve 25.11.1992 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerilerini tekrar okutup, ayrı ay
rı oylarınıza sunacağım. 

1. 17.11.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/12) esas nu
maralı soruşturma önergesinin gündemin özel Gündemde Yer Alacak tşler kısmında yer al
ması, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki gö
rüşmelerin Genel Kurulun 1.12.1992 Sah günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan bu Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Öneri kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 

2. Gündemin Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmı
nın 113 üncü sırasında yer alan 198 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 16 ncı sırasına, 115 
inci sırasında yer alan 203 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 
25.11.1992 Çarşamba ve 26.12.1992 Perşembe günlerinde çalışmalarını 14.30 - 20.00 saatleri ara
sında sürdürmesi ve 25.11.1992 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, okunan bu ikinci öneriyi de oylarınıza sunuyorum ':• 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
16. —Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu'mm, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım 

Koruma Kanununun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/339) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/102) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş doğrudan doğruya gündeme alın
ma önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımızca hazırlanarak 26.6.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 inci Maddesinin (a) 
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz, 6.7.1992 tarihinde sevk edildiği Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, görüşme yapılmadan bugüne kadar bekle
tilmektedir. 

Teklifimizin» İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alın
masını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 

Saygılarımızla. \ 

M. Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

BAŞKAN — önerge üzerinde iki lehte, iki aleyhte söz verme imkânımız vardır. 
Lehte, Sayın Amiklioğlu ve Sayın Oğuz; aleyhte, Sayın Ekmen ve Sayın Tayan söz istemiş

lerdir. 
Buyurun Sayın Amiklioğlu. 

MUSTAFA ATEŞ AMİKLİOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; huzurlarınızda, metni çok küçük, ama işlevi büyük olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Yasasının 15 inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Tek
lifiyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurula say
gılarımı arz ediyorum. 
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2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, bugün uygulanan şekliyle, vatan
daşlarımız için tam bir kâbustur. Sit alanı ilan edilen veya korumaya alınan yörelerde bulunan 
vatandaşlarımız büyük mağduriyetlere uğramaktadır. Hasbelkader, dededen, babadan kalma 
bir evi olan veya kendi bir ev edinen vatandaşlarımız, bu gayrimenkullerini, ne satabiliyor ne 
kirayâ  verebiliyor ve ne de Üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunabiliyor. Bazen, bir sokağın 
veya bir caddenin tamamı sit alanı olabiliyor. Bu, bir anlamda, âdeta, özel mülkiyet sahibinin 
cezalandırılması oluyor. Bu nedenle, tarihî ve bediî eserlerimizi ve yerlerimizi korurken, yasa
lara ve vatandaşın mülkiyet hakkına saygılı olmak ve sahip çıkmak zorundayız. . 

Vermiş olduğumuz bu yasa teklifiyle, "sit alanı ilan edilecek yerlerde, özel mülkiyete ko
nu gayrimenkullerin kamulaştırma bedellerinin Ödenmesinden sonra tasarruf haklarının 
sınırlandırılacağı" hükmü getirilmek suretiyle, hak sahiplerinin mülkiyet haklarının korunması 
ve mağduriyetlerinin önlenmesi hedef alınmıştır. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Amiklioğlu. 
Aleyhte, buyurun Sayın Ekmen. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 
Parlamentomuzun yoğun çalışan komisyonlarından biridir. Nitekim, Komisyonumuz 19 uncu 
dönemde göreve başladığı zaman, ta 1983 yılından kalma birçok dosya mevcuttu. Keza, 19 un
cu dönemde de Komisyonumuza 40 dosya havale edilmiş, bunlardan 23 adedi görüşülmüştür. 

Sayın arkadaşlar, bir dosyanın tekemmül edebilmesi için belirli bir süre lazımdır. Sayın 
Amiklioglu'nun teklifiyle ilgili dosya Komisyonumuza 6.7.1992'de gelmiştir. Bunun tekemmü
lü için Başbakanlığa yazı yazılmış, Başbakanlığın bu konudaki görüşü ise, 6 Ekim 1992 tari
hinde Komisyonumuza intikal etmiştir. Bu tarihten sonra da Komisyonumuz herhangi bir top
lantı yapmamıştır. Ayrıca, yarın, yani çarşamba günü Komisyonumuz toplanacaktı. Yarınki 
toplantı için geçen perşembe günü yapılan düzenlemede, Sayın Amiklioglu'nun teklifine de 
gündemimizde yer verilmişti; ama, bu sırada, Sayın Amiklioglu'nun teklifinin doğrudan gün
deme alınması için Genel Kurulda önerge verileceği bize bildirildiğinden, konu, çarşamba gün
kü toplantı gündemimizden çıkarılmıştır. 

Durumu bilgilerinize arz eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ekmen. 
Lehte, buyurun Sayın Ali Oğuz. 

ALI OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Ateş Amiklioğlu 
kardeşimizin getirdiği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 inci mad
desinin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi, müddetince komisyonda beklediği için, içtüzüğün 
ilgili hükmü gereğince Yüce Meclisin huzuruna bu önerge getirilmiş ve teklifin gündeme alın
ması hususunda gerekli teşebbüs yapılmıştır. 

Bu kanunun mahiyeti, Yüce Meclisin bütün üyelerince malumdur, ehemmiyeti de malum
dur. Mülkiyet hakkı, kıymetli bir haktır. Gerek inancımızda mülkiyet hakkının kutsallığı, ge
rek Anayasada ve gerekse de özel kanunlarda mülkiyet hakkının korunması hususunda önemli 
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maddelerin mevcudiyeti, gene hepinizin malumudur; ama, gelin görün ki, yürekler acısı bir 
manzara, memleketimizin her yerinde içimizi yakmaktadır. Eyüp Sultan'a gidersiniz, tarihî de
ğerine belki paha biçilmez o evlerin, kendi haline terkedildiğini ve damla damla eriyerek kay
bolduğunu görürsünüz; Kastamonu'ya gidersiniz, Safranbolu'ya gidersiniz, Bursa'ya gidersi
niz, her yerde bu evler çürümeye terkedilmiştir; ta ki, ömrünü bitirsin, tamamlasın, yerle bir 
olsun, arsa haline gelsin ve ondan sonra da maliki, bunu yapmaya teşebbüs etsin; yani, bu işi 
bu kadar güçleştirmenin bir manası yok, buna bir çare getirmek ve bir an evvel tedbir bulmak 
lazımdır. 

Bunu komisyonda daha ne kadar bekleyeceğiz, bilemiyorum. İlgili arkadaşımız çıkıp, bir 
an evvel Komisyonun bunu görüşüp, Meclise indireceği hususunda her ne kadar bir bilgi ver
diyse de, teklif sahibi arkadaşımızın istical etmekte hakkı vardır. Nitekim, diğer komisyonlar
da da bu kabil kanun tekliflerinin uzun müddet beklediği, Başbakanlıktan ve Hükümetten uzun 
müddet cevap gelmediğirgelse dahi, öncelik tanınarak, bazı kanunların öne alındığı bir vakıadır. 

Onun için, arkadaşımızın teklifine müspet oy vererek, bu kadar ehemmiyetli bir kanunun 
bir an evvel getirilmesinin isabetine kailim. 

Arz ederim efendim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 
Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Tayan; buyurun efendim. 

TURHAN TAVAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; değerli arkadaşım Sayın Amik-
lioğlu'nun kanun teklifiyle ilgili buradaki beyanlarını dinledik, Sayın Oğuz da aynı beyanda 
bulundular. 

Gerçekten bu, bugün için toplumun önemli bir yarasıdır. Zengin kültür varlıklarımızı ta
rihî değeri yüksek eserleri, yıkılmak üzere olan eserleri, mülkiyet sahibi olmakla beraber, ta
sarruf edemeyecek, bakımını bile yapamayacak durumda olan fakir kişilerin mülkiyetinde bek
letmek kadar adaletsiz bir davranış olamaz. Ben, arkadaşımın bu yasa teklifine yürekten katı
lıyorum. Yalnız, bu konu, Kültür Bakanlığı tarafından önemle ele alınmıştır ve şu anda tü
müyle beraber taslak, aşağı yukarı ortaya çıkmıştır. Bu konuda kişisel olarak benim de hazır
ladığım bir teklif taslağı vardı; ama, onu da sunmak üzereyken, Sayın Bakan "konuyu bugün 
yarın Bakanlar Kurulundan geçirerek tasarı olarak sevk edeceğiz; mümkünse biraz bekleyiniz" 
dediler. 

Gerçekten doğrudur. Bence, komisyonda bugüne kadar bekletilmiş olması, belki de bir 
şanstır. Benim görüşüm şu ki, Genel Kurul olarak, tüm gruplar olarak, süratle konuya neşteri 
vuralım, bir an evvel tümünü ele alalım ve tümünü gündeme getirelim. Gerçekten, özellikle 
İstanbul gibi, Bursa gibi, Kastamonu gibi, İzmir gibi, Çanakkale gibi birçok ilimizi yakından 
ilgilendirmekte olan bir konudur. 

Bu bakımdan, özellikle bu 2863 sayılı Yasayla ilgili münferit değişikliği şimdilik beklet
mekte yarar görüyorum. O bakımdan, doğrudan gündeme alınarak görüşülmesi taraftarı de
ğiliz. Takdir Yüce Heyetindir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, doğrudan gündeme alınma talebi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
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Doğrudan gündeme alınma hususunu oylarınıza sunacağım. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Bakanların vekâletini rica edelim... Ge
çen sefer bir yanlışlık oldu; 28 yerine-56 oldu... Ama, uyandık artık... 

BAŞKAN — Doğrudan gündeme alınma talebi kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VII. — SEÇİMLER 

A) GEÇİCİ KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. — (10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — İstanbul İlinin sorunlarını tespit etmek üzere kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonuna, parti gruplarınca gösterilen adayların listesini okutup oylarınıza sunacağım : 

İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçe
risinde Yaşamasını Temin Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Aday Lis
tesi; (10/12) 

DYP (5) 
Nevfel Şahin 
Rıfat Serdaroğlu 
Münif Islamoğlu 
Ahmet Sezai Özbek 
Ali Eser 

İmren Aykut 
Halil Orhan Ergüder 
Sabri Öztürk 

İbrahim Gürsoy 
Şahin Ulusoy 

Mustafa Baş 

Mehmet Sevigen 

ANAP (3) 

SHP (2) 

RP (1) 

CHP (1) 

Çanakkale 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Samsun 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
Tokat 

İstanbul 

İstanbul 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, dinlediğiniz listeyi tümüyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 25 Kasım 1992 Çarşam
ba günü saat 13.30'da, ikinci giriş kapısı, Genel Evrak Bürosu karşısındaki 477 numaralı araş
tırma komisyonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye sicimini 
yapmalarını rica ediyorum. 
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) Değerli milletvekilleri, (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilmiş 
bulunan sayın üyelerin, 25 Kasım 1992 Çarşamba günü saat 14.00'te, ikinci giriş kapısı, Genel 
Evrak bürosu karşısındaki soruşturma komisyonları salonunda toplanarak, başkan, başkan-
vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

B) İHTİSAS KOMİSYONLARINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve ba
ğımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için seçim yapılacaktır. 

Bu üyelik için aday olan bağımsız sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum : Çorum Mil
letvekili Sayın Muharrem Şemsek, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün, Şırnak Mil
letvekili Sayın Selim Sadak. 

Adı okunan sayın adayların isimleri yazılı bulunan listeler sizlere dağıtılıyor. Oyunu kul
lanacak sayın milletvekili, dağıtılan aday listesinde adı yazılı olan adaylardan hangisine oy ve
recekse, o adayın adının önündeki kareye bir çarpı işareti koyacaktır. Adaylardan sadece birisi 
işaretlenecektir. Oy pusulasında işaret bulunmadığı ya da birden fazla işaret bulunduğu tak
dirde, o oy pusulası geçersiz sayılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, adı okunan sayın milletvekilleri, oylarını, kürsü önüne konulacak 
oy kutusuna atacaklardır. 

Oyların sayım ve dökümü için 5 kişilik bir tasnif komisyonunu ad çekmek suretiyle tespit 
ediyoruz : 

Sayın Ömer Lütfi Coşkun?., Yok. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Halit Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Şükrü Erdem?.. Yok. * • 
Sayın Adil Aydın?.. Burada. 
,Sayın Orhan Ergüder?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Balyalı?.. Burada. 
Böylece, Tasnif Komisyonu için 5 sayın üye kura ile tespit edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, Adana'dan başlanarak ad okunmak suretiyle oy kullanıla
caktır. Adı okunan sayın üye, oyunu, ancak adının okunduğu sırada, oy pusulasında seçtiği 
adayı işaretleyerek ve,oy pusulasını göstererek oy kutusuna atacaktır. 

(Oylar toplandı) 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. Oy kupaları Tasnif Heyetine verilsin. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tasnif Heyeti tutanağını okutuyorum : 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik için yapılan seçi

me 152 sayın üye katılmış ve neticede, aşağıda adları yazılı üyeler, hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

. Bilgilerinize arz olunur. _ 
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Tasnif Heyeti 
Üye 

Hasan Dikici 
Üye 

Adil Aydın 

V 

Üye 
Hüseyin Bal yalı 

Üye 
Halit Dumankaya 

Üye 
Orhan Ergüder 

Muharrem Şemsek (Çorum) : 96 oy 
Esat Bütün (Kahramanmaraş) : 17 oy 
Selim Sadak (Sımak) : 30 oy 
Geçersiz : 9 oy 
Bu suretle, 152 iştirak vardır; ancak, hiçbir sayın üye, karar yetersayısı için lazım gelen 

rakama ulaşamamıştır. Bu sebeple, seçim ileride yenilenecektir. 

Değerli milletvekilleri, daha önce aldığınız karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini gö
rüşmek için, 25 Kasım 1992 Çarşamba günü saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.58 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Irak sınırından yapılan mazot kaçakçılığı

na ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : Irak hududundan yapılan mazot kaçakçılığı ile ilgili olarak Meclis'te verilen genso
ruyu reddettirdiniz. 

1. Bu gensoru reddedildikten sonra mazot kaçakçılığı birazcık azalmasına karşın tekrar
dan eski boyutlarına çıkmıştır. Tüpraş'ın mazot satış rakamları aylar itibariyle 1991 ve 92 yı
lında nedir? 

2. Tüpraş'ın azalan satış rakamlarından güney hududunda büyük bir mazot kaçakçılığı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu mazot kaçakçılığının devlete vergi, resim, harç ve fon olarak 
zararı ne kadardır? 

3. Bu mazot kaçakçılığının kaymağını bir kaç bin kişi yemesine rağmen devletin elde ede
mediği trilyonlarca gelirden dolayı pekçok yatırım yapılamamakta, Doğu ve Güneydoğuya ye
terince hizmet görülememektedir. Bir kaç kişinin kursağı dolacak diye milyonlara hizmet gö
türecek trilyonlarca kaynağın kaçakçılara kaptırılması ve yedirilmesi sizce sosyal adalet midir? 

4. Irak'a giden kamyonların mal taşımak için üste para verdikleri bir gerçek haline gel
miştir. Kaçakçılığı bu kadar kârlı bir hale getiren hükümetinizin bu konuda savunması nedir? 

5. Irak'a mal taşıyan kamyonların bir Bakanınızın kontrolü altında olduğu ve orada giz
li bir mafia oluştuğu iddiaları vardır. Bu iddiaları siz duymadınız mı? Duymadınızsa, bu iddi
aları gerçek bir şekilde araştırmak istiyor musunuz? 

6. Mazot kaçakçılığı yapanların elde ettikleri geliri bölgede yatırıma dönüştürmedikleri 
bir gerçektir. Halbuki devletin mazot satışından aldığı vergileri o bölgede yatırıma dönüştür
düğü de ayrı bir gerçektir. Kaçakçılığa göz yumarak, Doğu ve Güneydoğunun daha da geri 
kalmasına sebep olduğunuzun farkında mısınız? Eğer farkında değilseniz, niçin hükümet ol
dunuz? Doğu ve Güneydoğunun fakirleşmesine, geri kalmasına daha fazla sebep olacak mısınız? 

7. Kaçakçılığı durdurma konusunda tereddütlü davrandığınızı gözlemliyorum. Acaba, 
sizin veya partinizin bunlarla bir menfaat ilişkisi var mıdır? 

8. Kamyoncunun ekmek parasını kazanması normal bir hakkıdır. Ama, ekmek parası
nın üstünde çok büyük rantlar elde edilmesi de doğru değildir. Eğer, bu gerekçe ile kaçakçılığa 
göz yumuluyorsa aynı gerekçe ile sigara kaçakçılığına da göz yumulması gerekir. Her türlü eş
yanın kaçakçılığının da serbest bırakılması gerekir. Çünkü, kaçak sigara satışından da pekçok 
insan ekmek parası temin etmektedir. Yine kaçak eşya satışından da pekçok insan geçimini 
temin etmektedir. 

Bu gerekçelerle kaçak mazot satışına göz yumulması, bunun taşınmasına müsaade edil
mesi, devleti yıkmaktadır. Devletin en önemli gelirlerinden bir tanesi olan gümrük ve fon ge
lirleri kaçakçılara hediye edilmektedir. Bu olaya, bu kaçakçılığa göz yummakla devleti zayıf
lattığınıza ve yıktığınıza inanıyor musunuz? 
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9. Bu kaçakçılığı durdurmak için ne yapacaksınız? 
10. Bu kaçakçılığı durdurmaya niyetiniz yoksa, istifa etmeyi düşünüyor musunuz? 

T, C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 23.11.1992 

Sayı : B.0.07.GÜM.0.23/679-35/68590 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) Devlet Bakanhğı'nın Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraPa muhatap 02.09.1992 
tarih ve B.02.0.006/249 sayılı yazısı, 

b) Başkanlığınızın Devlet . Bakanlığı'na muhatap 27.08.1992 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/290-2118/11256 sayılı yazısı. 

c) 20.10.1992 tarih ve 61581 sayılı yazımız. 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, İs

tanbul Milletvekili Adnan Kahveci tarafından sorulan ve ilgi (c)'de kayıtlı yazımızla, Bakanlı
ğımca yapılan incelemeler nedeniyle 30 gün süre talep edilen sorulara ilişkin cevaplarımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. v 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

A) MEVZUAT : 
1. Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğin 3.5.2. nci maddesinde, Araç

ların Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen teknik esaslara uygun fakat, araç 
işletenin isteğine göre birbirinden farklı boyut, tip ve cinste yapılan değişikliklerin münferit 

' imalat ve tadilat olduğu, 3.5.5 inci maddesinde, münferid olarak tadil edilen araçlar için 2 nüsha 
tadilat projesi ve proje hesapları yapılacağı, bu proje ve hesapların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve bu Bakanlığın yetki vereceği ilgili mercice onaylanacağı, 3.5.6 ncı maddesinde de araçlar 
üzerinde yapılan tadilatların trafiğe tescilinde Karayolları Trafik Kanunu'nun 32 nci maddesi
nin uygulanacağı belirtilmektedir. 

2. İçişleri Bakanlığı'nca müteaddit defalar çıkarılan Valiliklere dağıtımlı genelgeleri ile, 
projesiz olarak araçlara ilave ettirilen yedek akaryakıt depolarının söktürülmesinin sağlanma
sı, yapılan trafik kontrolleri sırasında bu hususun üzerinde hassasiyetle durulması, standart 
dışı akaryakıt deposu bulunan araçların yurtdışına çıkışına izin verilmemesi talimatı verilmiştir. 

3. Bakanlığımızca hazırlanan 12.01.1990 tarih ve 11 sayılı genelge ile; 
a) TIR çekicilerinde depo hacimleri 550 litreyi, 
b) İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde depo hacimleri 

300 Litreyi, 
c) İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise depo hacimleri 400 Litreyi, 
aşan bütün depoların aşırı hacimde depo olarak kabul edileceği belirtilmiştir. 
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4. Diğer taraftan, 31.1.1992 tarih ve 1992/12 sayılı genelge ile, -
a) İlave deposu bulunan araçların gümrük sahasına alınmaması ve yurtdışına çıkışlarına 

izin verilmemesi, 
b) Yurda giriş yapmak isteyen projesiz ek depolu araçların ek depolarındaki tüm akarya

kıtın boşaltılması, 
c) Bu konuda herhangi bir şekilde gümrük kapısına giriş için veya çıkış için gelen projesiz 

ek deposu bulunan tüm araçların trafikten men edilmesi için ilgili Valilik ve Kaymakamlığa 
bildirimde bulunulması gerektiği, 

gümrüklerimize bildirilmiştir. . , 

5. Bayındırlık ve tskan Bakanlığı'ndan alınan 7.4.1992 tarih ve 748 sayılı yazıda; körfez 
krizi ile birlikte yaşanan olumsuzluklar ve zor tabiat şartları nedeniyle nakliyeci esnafın karşı
laştıkları zorlukları dikkate alarak araç yakıt depolarının Karayolları Trafik Yönetmeliği*nin 
144 üncü maddesinin (d) bendindeki azami ağırlıkları ve Araçların İmal Tadil ve Montajı Hak
kındaki Yönetmeliğin 3.5.3 üncü maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla yarı römorklu araç
larla bir veya iki römorklu katarlarda 2 ton, kamyonlarda ise 1.5 ton kapasiteye çıkarılması 
konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Başkanlığına uygun görüş verildiği bildirilmiştir. 

6. Diğer taraftan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 10.4.1992 tarih ve 2745 sayılı 
yazıda ise; ağır yük taşıtlarından mutad yakıt deposu kapasitelerinin; 

- Yarı römorklu araçlarla, bir veya iki römorklu katarlarda 2 tona, 
- Kamyonlarda ise 1.5 tona 
kadar yükseltilmesinin uygun görüldüğünden bahisle, bu durum mevacehesinde Bayın

dırlık ve tskan Bakanlığı'nca tespit edilen yeni kapasitelerin, 
a) Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 144 ve Araçların imal, Tadil ve montajı Hakkındaki 

Yönetmeliğin 2.1.8 inci maddesinde tariflenen azami yüklü ağırlıklarının aşılmaması, 
b) Araçların İmal, Tadil ve montajı Hakkındaki Yönetmeliğin 2.1.7 nci maddesinde sayı

lan emniyet kurallarına uyulması, 
c) Araçların yük dağılım dengesi ve. görünümlerinin bozulmaması, 
kaydıyla ve muvcut depoların bir yıl içerisinde projelendirilmesi koşulu ile aynen uygulan

masında Bakanlıklarınca sakınca görülmediği belirtilmiştir. 

7. Sözkonusu yazı uyarınca hazırlanan 5.5.1992 tarih ve 103 sayılı genelgemizde, 
- 10.4.1992 tarihinden 10.4.1993 tarihine kadar (10.4.1993 dahil) olan süre içerisinde, 
a) Yarı römorklu araçlarla, bir veya iki römorklu katarlarda 2 ton, 
b) Kamyonlarda 1.5 ton, 
yakıt deposu bulunması halinde tek depo olması ve bu depoların 1 yıl içinde projelendiril

mesi şartıyla mutad depo sayılacağı, 10.4.1993 tarihinden sonra yukarıda hacimleri belirtilen 
depolara ilişkin tadilat projesi bulunmaması halinde, bu depolara sahip araçlar hakkında 
31.1.1992 tarih ve 1992/12 sayılı Genelgedeki esaslar dairesinde işlem yapılarak, sözkonusu araç
ların yurtdışına çıkışlarına izin verilmeyeceği gümrüklerimize bildirilmiştir. 
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B) ALINAN ÖNLEMLER : 
Türkiye ile Irak arasında taşımacılık yapan kamyon, tanker ve TIR araç şoförlerinin, araç

larına mer'i mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde projesiz yedek akaryakıt deposu monte 
ettirerek, bu ilave depolarla Irak'a çıkış yapmaları ve Irak'tan sözkonusu depolarla akaryakıt 
getirmelerinin önlenmesi açısından, Bakanlığımızca İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği ve Şırnak Valiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Bilindiği üzere, projesiz yedek akaryakıt depoları ile trafikte seyretmek, trafik mevzuatına 
göre mümkün değildir. Bu araçların yurtiçinde trafikten men edilmektedir. 

Diğer taraftan Habur Gamrükleri Başmüdürlüğü'ne muhatap, 22.6.1992 tarih ve 36160 
sayılı yazımızla, 

a) Irak'a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük sahasına girmek isteyen araçlarda birden fazla 
depo bulunması halinde, bu depoların toplamı 5.5.1992 tarih ve 103 sayılı genelgede belirtilen 
hacimde olsa bile bu araçların gümrük sahasına alınmaması, 

b) Sözkonusu genelgede belirtilen hacimden büyük tek akaryakıt deposu bulunan araçla
rın Habur Gümrük Sahasına girişi, gümrük sahası dışında kurulacak istasyonlar tarafından 
denetlenmesi ve büyük hacimli deposu olanların gümrük sahasına alınmaması,. 

c) Irak'tan sözkonusu genelgede belirtilen mutad depolardan büyük hacimde akaryakıt 
depoları ile akaryakıt getirilmek istenilmesi halinde 2 deposu bulunan araçların girişine izin 
verilmemesi, sadece 1 deposu bulunan araçların izin verilen tutarı aşan miktarları boşaltıldık
tan sonra girişine izin verilmesi, 

Ayrıca, yukarıda belirtilen hususlarda gereğinin mahalli emniyet güçleri ile de gerekli ko
ordinasyon sağlanmak suretiyle yerine getirilmesi istenilmiştir. 

C) İDDİALARA CEVAPLAR : 
TÜPRAŞ'ın 1991 ve 1992 yılına (8 aylık) ait aylık mazot satış rakamları aşağıda belirtilmiştir. 

TÜPRAŞ AYLIK MAZOT SATIŞ MİKTARLARI (Bin Ton) 
1991 1992 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

TOPLAM 

381.2 
312.0 
405.9 
329.3 
503.9 
439.9 
542.2 
515.4 
488.3 
514.0 
564.3 
308.1 

5304.5 

303.2 
325.5 
351.1 
428.2 
452.6 
447.4 
496.6 
505.8 

3310.4 
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Yukarıdaki rakamların incelenmesinden, 1991 yılı 8 aylık döneme nazaran, 1992 yılı 8 ay
lık dönemde 1 194 000 Litrelik bir azalma olmuştur. 

TÜPRAŞ tarafından, mazot tüketiminin azalmasına neden olan faktörler aşağıda belir
tildiği gibi sıralanmıştır. 

1. Türkiye'de taşımacılıkta kullanılan dizel yakıt tüketen kamyonların tonajları büyü
müş, bu da tüketimi azaltıcı etki yapmıştır. 

2. Dizel yakıt kullanan ve daha önce devlet tarafından teşvik edildiğinden sayıları artan 
dizel motorlu taksiler 1989 yılından sonra motorin fiyatlarının benzine kıyasla daha fazla art
masından sonra sayıca azalmışlardır. 

3. Körfez Krizinin 2 Ağustos 1990 tarihinde başlamasıyla Irak'a olan ihracat ve Irak'tan 
yapılan hampetrol ve petrol ürünleri taşımacılığı durmuş ve nakliye firmaları uzun süre atıl 
durumda kalmış veya işlerini tasfiye etmişlerdir. 

4. Körfez Krizi ve daha sonra Yuyoslavya'daki olaylar sebebiyle 1991-1992 yaz dönemin
de ülkemize karayolu ile türk işçisi, turist aracı gelişleri ve taşımacılık azalmış, buna karşı ha
vayolu taşımacılığı tercih edilmiştir. 

5. 5 aralık 1991'de SSCB yerine BDT kurulması ile özellikle Gürcistan ile sınır ticareti 
gelişmiş ve bu yolla da ülkemize motorin girişi olmuştur. 

6. Devreye giren otoyollar paralelinde motorin ve benzin tüketimlerinde bir miktar azal
ma olmuştur. 

7. Bazı hampetrol yan ürünlerinin (ithal edilen ve rafinerilerde üretilen) fiyat farkı sebe
biyle benzin ve motorin karıştırılmaları bu ürünlerin tüketimini etkilemiştir. 

8. Son iki yıldır karayolu ile Hacca gidişin yasaklanması motorin tüketiminde azalmaya 
neden olmuştur. 

9. Sınır ticareti yoluyla giriş-çıkışlarda büyük ve çekicili araçlara "yakıt depolarını iki 
tona kadar doldurma izni" verilmesi motorin satışlarında azalmaya neden olmuştur. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de kaçakçılıkla mücadele açısından uygulanan mevzuat 1918 sayı
lı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanundur. 

Bu Kanun, polisi, jandarmayı, gümrükçüyü, tekel memurunu ve mahalli en büyük mülki 
amiri kaçakçılığı men ve takiple mükellef kılmıştır. 

Kanun, kaçakçılıkla mücadeleyi otomatik hale getirmiştir. Bu görevlilerin tamamrkaçak
çılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek zorundadırlar. Görevini yerine getirmeyenler için ağır 
cezalar öngörülmüştür. 

1918 sayılı Kanunun öngördüğü sistem yürürlüktedir. Tüm kamu görevlileri, kamu hizme
tini bu esaslara göre ifa etmektedirler. Bu Kanunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Ancak, bu Kanun Eski İktidar döneminde büyük bir darbe yemiştir. 1985 yılında ekono
mik suça ekonomik ceza felsefesi içinde çok önemli değişikliklere uğratılmıştır. Bir çok fiil suç 
olmaktan çıkarılmış, birçok ceza para cezasına dönüştürülmüş, para cezası miktarları da dü
şürülmüştür. Bu Kanuna muhalefetten tutuklu ve hükümlü olanlar da yapılan değişikliklere 
paralel olarak salıverilmişlerdir. Hatta, zamanın iktidarının hayali ihracat suçlarını aynı şekil
de ekonomik suç addetme girişimleri, Yargı'nın ve kamuoyunun hassasiyeti nedeniyle akim 
kalmıştır. Bunların hepsi yaşanan gerçeklerdir. 
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Hal böyle iken, akaryakıt kaçakçılığına müsamaha edildiği gerekçesine dayalı olarak so 
ruşturma önergesi verilmesi kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük bir hareket olarak değer 
lendirilmektedir. 

Her türlü yolsuzluklarla mücadele etmeyi ilke edinen ve bu hususu tüm Devlete duyuraı 
bir iktidarı, kaçakçıları himaye etmekle suçlamak mümkün değildir. 

Bu iktidar 1985 iktidarı gibi 1918 sayılı Kanunu değiştirip kaçakçıları affetmemiştir. 
Bu mevzuata rağmen Hükümetin kararlı tutumu, kaçakçılık ile mücadelede çok önemi 

başarılar elde edilmesini sağlamıştır. 
Bilindiği üzere; bütçe uygulamamıza göre, tüm gelirler ortak bir havuzda toplanmakta 

ve tüm harcamalar yine bu havuzdan yapılmaktadır. Yine bu uygulamaya göre hem gelirler, 
hem de giderler gayrisafidir; gelirleri toplayan daireler, bundan giderlerini düşüp kalanı bütçe-
ye.net irat yazamamakta, harcamacı daireler de aldıkları ödeneklere kendi faaliyetlerinden el
de ettikleri gelirleri katarak harcamalarını artıramamaktadır. öyle olsaydı, Gelirler Genel Mü
dürlüğü en çok gelir toplayan birim olduğundan, en fazla harcama yapma yetkisine sahip olurdu. 
Buna ek olarak, önergede iddia edildiği gibi -Bütçe bölgesel değil ki- Güneydoğu Anadolu Böl
gemizden toplanan vergi, o bölgede yatırıma dönüşsün. Bu nedenle, "devletin mazot satışın
dan aldığı vergileri o bölgede yatırıma dönüştürdüğü" yönündeki iddia, bütçeleme ilkelerimi
zin gerekleri karşısında dayanaksız kalmaktadır. Kaldı ki, aşağıda belirtilen bilgilerden de gö
rüleceği üzere, kaçakçılıkla mücadele konusunda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, akar
yakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde çalışmala
rımız sürdürülmekte ve gerekli idari düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bakanlığımızca yapılan etkin denetimler sonucunda 6.9.1991-14.10.1992 tarihleri arasın
da, tahdit fazlası olarak, toplam 3 323 164 Kg. akaryakıta el konulmuş olup, bu akaryakıttan 
3 308 164 Kg.'lık kısmı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelere teslim edilmiştir. 

2. — Konya Milletvekili Musa Erarıcı 'nın, Konya Sağlık Meslek Lisesine öğrenci alınma
masının nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık, Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/374) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını istiyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Musa Erarıçı 
Konya 

1. Konya'da eğitim vermekte olan Sağlık Meslek Lisesi'ne neden iki senedir öğrenci 
alınmıyor? 

T.C, 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 20 Kasım 1992 
Sayı : B.10.0.HKM.0.00.90.00-9239/21H 

Konu : Sorıi Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: 8.10.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.0o!ö2-7/374-2422/12635 sayılı ya
zıları. 
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Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı tarafından, Konya Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci 
alınmaması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

- Bilgilerine arz ederim. " . 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı tarafından Konya Sağlık Meslek Lisesi ile ilgili ola
rak sorulan sorunun cevabıdır : 

Soru : "Konya'da eğitim vermekte olan Sağlık Meslek Lisesi'ne neden iki senedir öğrenci 
alınmıyor?" 

Cevap : 1990-1991 öğretim yılında, Konya Sağlık Meslek Lisesinde fizikî kapasitenin üze
rinde eğitim sürdürüldüğünden; diğer taraftan, 21.2.1990 tarih ve 1176 sayılı Bakanlığım onayı 
ile de, meslekî sağlık eğitiminin kalitesini korumak ve yükseltmek gayesi ile uygulamalı eğitim 
sahaları müsait olan illerdeki sağlık meslek liselerinin "uygulamalı eğitim okuüarı"na dönüş
türülmesi kararlaştırıldığından ve Konya Sağlık Meslek Lisesinin de aralarında bulunduğu bu 
okullarda uygulama ağırlıklı derslerin verildiği 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencilerinin eğitim ça
lışmaları sürdürüldüğünden, 1991-1992 yılında bu okulunuza öğrenci kaydedilmesi planlanma
mıştır. 

1992-1993 öğretim Yılında sağlık meslek liselerinin 1 nci sınıflarına kaydedilecek öğrencile
rin planlanması esnasında da; sağlık hizmetleri sahasında görev yapacak hekim dışı kalifiye sağ
lık insan gücünün eğitiminde niteliği arttırıcı bir dizi tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır. 
Bu konuda yürütülecek program doğrultusunda Bakanlığımız ile Yüksek öğretim Kurulu Baş
kanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan Protokol hükümleri ile, ilk etapta Konya Sağlık 
Meslek Lisesi de dahil olmak üzere 27 Okulumuzda, Sağlık Meslek Lisesi ile aynı binada eğitim 
verecek "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu" açılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu eğitimi de verilecek bu nev'i Sağlık Meslek Liselerimize (ve 
Konya Sağlık Meslek Lisesi'ne) ortaokul mezunu öğrenci kaydedilmemiştir. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Pazarcık Devlet Hastanesine tayin 
edilen bir doktora ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/377) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemizin Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini emirlerinize arz ederim. 

30.9.1992 
Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Devlet Hastanesine tayin ettiğiniz Opr. Dr. Fuat Bir'-
in Hristiyan olduğunu biliyor muydunuz? 

2. Özel sektörden geldiği ve hiçbir ameliyat yapmadığı doğru mu? 
3. Biz insanların inançlarına saygılıyız. Ancak bu doktorun, gelen hastalara Hristiyan-

Iık propagandası yapmasını uygun buluyor musunuz? Gelen hastalara "kendilerine isa adına 
yardımcı olduğunu" söylemesi uygun mu? 
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4. Bölgede Devlet düşmanı kimselerle sıkı işbirliği içinde olduğu, hatta Lübnan plakalı 
araçlarla ziyaretçileri geldiği ve bu manada Hastane Müdür Vekili Mustafa Eşlik'le birlikte Devlet 
aleyhinde bulunduğu halk arasında yaygın olarak söylenmektedir. 

Bu konuda ne gibi tedbir almayı düşünüyorsunuz? 
5. Terör ve bölücülüğün hedefi olan ve halkın tedirginlik içinde bulunduğu Pazarcık il

çesinde bu gibi görevlilerin bulunması sizce uygun mu? 
6. Bu çok hassas olan bölgedifhastane var. Fakat doktor bakımından desteklenmesi ge

rekir. Pazarcık Devlet Hastanesinin doktor eksikliğini ne zaman gidereceksiniz? 

•'. T.C, 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği , 20.11.1992 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2115 

Konu : Soru önergesi Cevabı . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : .8.10.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/377-2441/12672 sayılı 
yazıları. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller tarafından, Pazarcık Devlet Hastane
si personeli hakkında verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller tarafından, Pazarcık Devlet Hastane
si Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fuat Bir hakkında sorulan soruların cevabıdır : 

Soru 1. "Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi Devlet Hastanesine tayin ettiğiniz Opr. Dr. Fuat 
Bir'in Hristiyan olduğunu biliyor muydunuz?"/ 

Cevap 1. Devlet memurluğuna atanmada aranması gereken şartlar, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilmiş olup; bu maddede din konusunda bir ayı
rım öngörülmemiştir. Bu yüzden, bir memurun atanmasından önce, belirli bir dine mensup 
olup olmadığını bilmeye ve bunu araştırmaya gerek görülmemektedir. v 

Soru 2. "Özel sektörden geldiği ve hiçbir ameliyat yapmadığı doğru mu?" 
Cevap 2. Opr. Dr. Fuat Bir, 30.12.1970 ilâ 28.10.1976 tarihleri arasında Atatürk Üniver

sitesi Tıp Fakültesinde ihtisasını vermiş ve bakanlığımız teşkilâtında, aşağıda belirtilen tarihler 
arasında değişik il ve ilçelerde görev yapmıştır. 

— 29.3.1977-4.1.1978 Erzurum, Oltu Devlet Hastanesi, 
— 25.1.1979-7.2.1980 Erzurum Numune Hastanesi, 
— 19.2.1980-27.11.1980 Ağrı Devlet Hastanesi, 
— 8.12.1980-19.1.1982 Bolu-Gerede Devlet Hastanesi,* 
— 30^1.1982-13.12.1982 Niğde-Bor Devlet Hastanesi, 
— 24.12.1982-11.9.1984 Gümüşhane Devlet Hastanesi, 
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— 25.9.1984-31.12.1985 Erzincan-Iliş devlet Hastanesi, 
— 28.1.1992 (açıktan) Kahramanmaraş-Pazarcık Devlet Hastanesi. 
Görüldüğü üzere, adıgeçen uzman tabib, daha önceki yıllarda da muhtelif Devlet Hasta

nelerinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır. 

Soru 3. "Biz insanların inançlarına saygılıyız. Ancak bu doktorun, gelen hastalara Hris-
tiyanlık propagandası yapmasını uygun buluyor musunuz? Gelen hastalara 'Kendilerine isa 
adına yardımcı olduğunu' söylemesi doğru mu?" 

Cevap 3. Türk Personel Hukukunda, Devlet memurlarının tarafsız ve objektif olarak 
kamu hizmeti vermesi esası kabul edilmiştir. Anayasa ve Kanun hükümlerine göre, herhangi 
bir memurun din ayırımı ve belirli bir dinin propagandasını yapması Devlet memurluğu ile 
bağdaşamaz ve böyle bir tutum tasvip edilemez. 

Soru 4. "Bölgede Devlet Düşmanı kimselerle sıkı işbirliği içinde olduğu, hatta Lübnan 
plakalı araçlarla ziyaretçileri geldiği ve bu manada Hastane Müdür Vekili Mustafa Eşlik'Ie bir
likte Devlet aleyhinde bulunduğu halk arasında yaygın olarak söylenmektedir. 

Bu konuda ne gibi tedbir almayı düşünüyorsunuz?" 
Cevap 4. Bu konular ile ilgili olarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne ve ora

dan da ilgisi sebebiyle Bakanlığımıza intikal ettirilen 4.9.1992 tarih ve 3500-5-92 sayılı yazıya 
ekli isimsiz ve imzasız şikâyet dilekçeleri üzerine; derhal, konunun incelenmesi ve neticenin 
bakanlığımıza bildirilmesi için Kahramanmaraş Valiliğine telefon emri ve yazılı olarak talimat 
verilmiştir. 

Kahramanmaraş Valiliğinden alınan 5.10.1992 tarih ve 1211/8525 sayılı cevabî yazıda; Dr. 
Fuat Bir'in Genel Cerrahi Uzmanı olarak mesaisinden istifade edilemediği; ayrıca, görev yap
tığı yere adapte olamadığı; gerek Hastane personeli ve gerekse bölge halkı ile uyum sağlaya
madığı belirtilmiş ve bu sebeblerle il dışında başka bir yere tayininin yapılması talep olunmuş
tur. Valiliğin bu teklif yazısı üzerine, adıgeçen bir başka ile naklen atanmış; tayin emri, 15.10.1992 
tarih ve 133855 sayılı faks emri ile ilgili valiliklere gönderilmiştir. 

Pazarcık Devlet Hastanesi Müdür Vekili hakkında ileri sürülen hususlarda ise, Valilik'ten 
gelen yazıda herhangi bir bilgi mevcut olmadığından, bu personel hakkında şimdilik bir işlem 
yapılmamıştır. 

Mustafa Eşlik hakkında da Kaymakamlıkça gerekli soruşturmanın başlatılması için tali
mat verilmiş olup, soruşturma sonucuna göre işlem yapılması sözkonusu olacaktır. 

Soru 5. "Terör ve bölücülüğün hedefi olan ve halkın tedirginlik içinde bulunduğu Pa
zarcık ilçesinde bu gibi görevlilerin bulunması sizce uygun mu?" 

Cevap 5. Devlet memurlarının, Anayasa ve Kanunlar ile sınırları çizilen Anayasal ilkeler 
ve Devlet memurluğunun gerektirdiği davranış biçimlerine uygun olarak görev yapmaları ve 
bulundukları görev mahallinde en iyi şekilde hizmet vermeleri gerekmektedir. Bu gerekliliklere 
uymayan kamu görevlileri hakkında idarenin lüzumlu tedbirleri alması da, kamu hizmetinin 
gereklerindendir. Hastane personeli ve yöre halkı ile uyum sağlayamadığı ve mesaisinden isti
fade edilemediği belirtilerek il dışına atanması hususunda Valilik teklifi bulunan Dr. Fuat Bir 
bir başka il'e naklen atanmış; Mustafa Eşlik hakkında ise soruşturma emri verilmiştir. 
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Soru 6. "Bu çok hassas olan bölgede hastane var. Fakat doktor bakımından desteklen
mesi gerekir. Pazarcık Devlet Hastanesinin doktor eksikliğini ne zaman gidereceksiniz?" 

Cevap 6. Pazarcık Devlet Hastanesi'ne 19.10.1992 tarihinde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Yılmaz Dirikan atanmış olup; diğer uzman tabib ihtiyacı ise not alınmıştır. En kısa zaman içinde, 
hizmet gerekleri ve kadro imkânları ölçüsünde, Hastanenin personel ihtiyacının karşılanması
na çalışılacaktır. 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hâtinoğlu'nun, ödeme gücü olmayan vatandaşların 
tedavi giderlerinin karşılanması için verilen Yeşil Kart uygulamasına ilişkin sorusu ve sağlık 
bakanı Yıldırım Aktuna'hın yazılı cevabı (7/379) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

' 30.9.1992 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

ödeme gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart verilerek devlet tara
fından karşılanması hakkındaki yasa ile ilgili uygulamaların bazı illerde henüz yeni yönetmeli
ğe göre değerlendirme yapılmadığı malumlarınızdır. 

Sayın Bakan reklam amacıyla bazı illerde Yeşil Kart dağıtmaktadır. 

Bu Nedenle Sorularım : 
1. Bahsi geçen kanun çıktıktan sonra, yönetmelik yayımlanana kadar hangi illerde ve 

ne kadar yeşil kart dağıttınız? 
2. Seçim bölgem olan Artvin tünde kaç tane Yeşil Kart dağıttınız? Yeşil Kart dağıttığınız 

bu kişilerin araştırmasını neye göre yaptınız? İlgililerin ikametgah adresleriyle isimlerini liste 
halinde açıklar mısınız 

T C . 
Sağlık Bakanlığı - ' • 

Hukuk Müşavirliği 20.11; 1992 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2113 

Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8.10.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/379-2447/12708 sayılı yazıları. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, dağıtılan Yeşil Kartlarla ilgili 

olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, Yeşil Kart uygulaması ile ilgili 
olarak sorulan soruların cevabıdır : 

Soru 1. "Bahsi geçen kanun çıktıktan sonra, yönetmelik yayımlanana kadar hangi iller
de ve ne kadar yeşil kart dağıttınız?" 

Cevap 1. Yeşil Kart Uygulaması 5 Ağustos 1992 tarihi itibarıyla Diyarbakır İli'nden baş
latılmıştır. "ödeme Gücü olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Kar
şılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik" ise 13 Ağustos 1992 tarih ve 21314 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvurunun nasıl yapılacağı, başvu
ru üzerine yapılacak ön işlemler, başvuruların İl/ilçe idare Kurullarında görüşülmesinin usul
leri, değerlendirme ve Yeşil Kartın verilmesine dair usul ve esaslar tanımlayan Yönetmelik'in 
yayımlanmasına kadar yalnızca Diyarbakır Ili'nde Yeşil Kart dağıtılmıştır. Diyarbakır tli'nde 
de, 3816 sayılı "ödeme Gücü olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun'un" 3 üncü maddesinin c fıkrasında "özel 
kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlara, talepleri ha
linde, hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın Yeşil Kart verilir" şeklinde yer alan 
hükmü doğrultusunda, 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamına giren vatandaşlara talepleri 
üzerine Yeşil Kart verilmiştir. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Diyarbakır ili'de 2022 
sayılı Kanun kapsamına giren 278 vatandaşımıza talepleri üzerine Yeşil Kart verilmiştir. Bu ta
rihten sonra Yönetmelik hükümleri doğrultusunda başvuran diğer vatandaşlarımıza da, diğer 
tüm illerde olduğu gibi değerlendirme yapılarak, Yeşil Kart verilmeye başlanmıştır. 

Soru 2. "Seçim bölgem olan Artvin ilinde kaç tane Yeşil Kart dağıttınız? Yeşil Kart da
ğıttığınız bu kişilerin araştırmasını neye göre yaptınız? İlgililerin ikametgah adresleriyle isimle
rini liste halinde açıklar mısınız?" 

Cevap 2. Artvin Toplamı : Dönemi : 20.8.1992-15.10.1992 

Veriler Toplam 

Yeşil Kart almak için başvuran kişi sayısı 1 226 
Yeşil Kart alan kişi sayısı 123 
Gönderilen Yeşil Kart sayısı 10 000 

3816 sayılı "ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun"un 3 üncü maddesinin c fıkrasında "özel 
kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlara, talepleri ha
linde, hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın Yeşil Kart verilir" hükmü yer al
maktadır. 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"un 7 nci maddesinde yer alan "Bu Kanundan yararla
nanlar Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler" hükmünde olduğu gibi, kapsamına gi
ren vatandaşlara yine aynı kanunla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülüyor 
ise, benzer özel kanunların kapsamına giren vatandaşlarımıza 3816 sayılı kanun'un 3 üncü mad
desi c fıkrası gereğince hiç bir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın, bu durumlarını 
belgelemek koşulu ile, talepleri halinde Yeşil Kart verilmektedir. 
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Artvin-lli'nde Yeşil Kart dağıtımı ilk aşamada yukarıda belirtilen 3816 sayılı Kanun'un 
3 üncü maddesi c fıkrası kapsamına giren vatandaşlarımızdan olmak üzere 20 Ağustos 1992 
tarihinde başlatılmıştır. Bu kapsamda ve mevzuatın genel hükümlerine göre düzenlenerek, 15 
Ekini İ992 tarihine kadar dağıtılan toplam 123. adet Yeşil Kart sahibinin ad, soyad, doğum 
yeri ve adresleri aşağıda liste halinde verilmiştir : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Adı ve Soyadı 

Yusuf Kurt 
Celal özdemir 
Mehmet Kılıç 
Haydar Altıntaş 
Mustafa Enver Çavuş 
Yunus Yıldırım 
Fatma Yıldırım 
Fitnet Ustael 
Hasan Bağlamaç 
Refik tnam 
Nevzat Beken 
Osman Alpek 
Aziz Köroğlu 
Ali Yıldırım 
Süleyman Genç 
Mustafa özdoğan 
Neşet Meydan 
Osman Çavvuşoğlu 
İsmail Dursun 
Susember Beşli 
Hüseyin Erdem 
Rukiye Güneri 
Davut Demirhan 
İhsan öztürk 
Meriye Çelik 
İbrahim Çelik 
Fatma özdemir 
Binali Araz 
Zekiye Araz 
Fatma Saral 
Osman Tüylü 
Pamuk Tüylü 
Huto Alpaslan 
Emine Gökdemir 
Mustafa Gökdemir 
Küçül Topçu 
Ahmet Gümüş 

Doğum 

Artvin 
Artvin 
Batum 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Yusufeli 
Artvin 
Artvin 
Yusufeli 
Artvin 
Artvin 
Şavşat 
Yusufeli 
Borçka 
Hopa 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Şavşat 
Şavşat 
Borçka 
Yusufeli 
Yusufeli 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 

Yeri Adresi 

Varlık Köyü Artvin 
Sümbüllü Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Erenler Köyü Artvin 
Erenler Köyü Artvin 
Erenler Köyü Artvin 
Erenler Köyü Artvin 
Sümbüllü Köyü Artvin 
Varlık Köyü Artvin 
Çayağzı Man. Artvin 
Sarıbudak Köyü Artvin 
Zeytinlik Köyü Artvin 
Çarşı Mah. Artvin 
Günyayla Köyü Yusufeli 
Vezirköy Artvin 
Varlık Köyü Artvin 
Vezirköy Artvin 
Taşkıran Köyü Yusufeli 
Seyitler Köyü Artvin" 
Çayağzı Mah. Artvin 
Fıstıklı Köyü Artvin 
Ortaköy Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Sarıbudak Köyü Artvin 
Vezirköy Artvin 
Vezirköy Artvin 
Tütüncüler Köyü Artvin 
Zeytinli Köyü Artvin 
Zeytinli Köyü Artvin 
Sümbüllü Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Ortaköy Artvin 
A. Koyunlu Köyü Şavşat 
A. Koyunlu Köyü Şavşat 
Yariıkh Köyü Şavşat 
Köprüyaka Köyü Şavşat 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

İsak Şimşek 
Murtaza Dilen 
Hamdi Kara 
Dursun Kuru 
Hasan Şimşek 
Süleyman Aydın 
Fethiye Albay 
Emine Bayrak 
Niyazi Kusisoğlu 
Emine Kusisoğlu 
Raife özen 
Saniye Güneş 
Çimen Kanda 
Ekrem Kanda 
Ayşe Kanda 
Feyzi Kanda 
Bağda Gül 
Hasan Turan 
Sebahattin Köksoy 
Recep Kalyoncu 
Sabahat Kalyoncu 
Nermin Kalyoncu 
Vedat Korkmaz 
Meryem Korkmaz 
Şahin Kemaloglu 
Hanım Kemaloglu 
Muhammet Kemaloglu 
Fatma Kemaloglu 
Baki Kemaloglu 
inciset Kemaloglu 
Fatma Kemaloglu 
Ayşe Kemaloglu 
Mustafa Kemaloglu 
Aslan Aydın 
Meliha Aydın 
İbrahim Aydın 
Güler Aydın 
Setfiye Aydın 
Sevim Aydın 
Yaşar Aydın 
Meryem Aydın 
Ali Aydın 

Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat . 
Şavşat 
Arhavi 
Arhavi 
Arhavi 
Arhavi 
Arhavi 
Arhavi 
Borçka 
Borçka 
Borçka 
Borçka 
Borçka 
Murgul 
Ardahan 
Borçka 
Borçka 
Borçka 
Borçka 
Hopa 
Ardanuç 
Ardanuç 
Ardanuç 
Ardanuç 
Borçka 
Borçka 
Borçka 
Arhavi 
Arhavi 
Hopa 
Hacılar 
Borçka 
Borçka 
Borçka 
Murgul 
Borçka 
Borçka 
Borçka 

Üzümlü Köyü Şavşat 
Cevizli Köyü Şavşat 
Atalar Köyü Şavşat 
A. Koyunlu Köyü Şavşat 
Ciritdüzü Köyü Şavşat 
Arpalı Köyü Şavşat 
Derecik Köyü Arhavi 
Musazade Köyü Arhavi 
Dülgerli Köyü Arhavi 
Dülgerli Köyü Arhavi 
Y. Hacılar Köyü Arhavi. 
Üçırmak Köyü Arhavi 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Aşagıküre Mah. Murgul 
Kemhel Mah. Murgul 
Petek Köyü Murgul 
Petek Köyü Murgul 
Petek Köyü Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Usta Mah. Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
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80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101. 

- 102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

Safiye Aydın 
Nazım Aydın 
Hafız öztürk 
Cemal Torun 
Sevgi Torun 
Kıymet özçavuş 
İsmail Koksal 
Rukiye Koksal 
Ayşek Kılınç 
Gülfikâr Mercan 
Hasan Bayramoğlu 
Nazım özdemir 
Fatma özdemir 
Kadriye Sezgin 
Süleyman Yavuzdemir 
Zekiye Yavuzdemir 
Osman Erer 
İbrahim Yiğit 
Fatma Yiğit 
Osman Beyaz 
Dursun Turan 
Zekiye Erdoğan 
Ali Şahin 
Fatma Şahin 
Emin Yüşbaşıoğlu 
Gülsüm Yıldırım 
Süleyman Yerlikaya 
Ahmet Yerlikaya 
İbrahim Bodur . 
Mehmet Ali Güner 
Feride Güner 
Sadi Güner 
Nurten Güner 
Süleyman Güner 
Emrullah Güner 
Hanife Gengiz 
Çiçek Demirhan 
Davut Demirhan 
Kazım Gülseçkin 
Hediye Gülseçkin 
Mustafa özdoğan 
Fatma özdoğan 
Ayşe Kurt 
Fatma Eryiğit 

Borçka 
_ Borçka 
, Ardanuç 

Ardanuç 
Ardanuç 
Ardanuç 
Ardanuç 
Ardanuç 
Artvin 
Artvin 
Borçka 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Yusufeli 
Yusufeli 
Yusufeli 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 
Şavşat 
Yusufeli 
Artvin 
Artvin 
Yusufeli 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 
Artvin 

Başköy Murgul 
Başköy Murgul 
Aşıklar Köyü Ardanuç 
Sakarya Köyü Ardanuç 
Sakarya Köyü Ardanuç 
Harmanlı Köyü Ardanuç 
Aydın Köyü Ardanuç 
Aydın Köyü Ardanuç 
Zeytinlik Köyü Ardanuç 
Orta Mah. Artvin 
Çarşı Mah. Artvin 
Bakırköy Artvin 
Bakırköy Artvin 
Çayağzı Mah. Artvin 
Beşağıl Köyü Artvin 
Beşağıl Köyü Artvin 
Beşağıl Köyü Artvin 
Taşlıca Köyü Artvin 
Taşlıca Köyü Artvin 
Ballıüzüm Köyü Artvin 
Haypet Mah. Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Dere Mah. Artvin 
Dere Mah. Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Çamlık Mah. Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 

' Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Çayağzı Mah. Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 
Sarıbudak Köyü Artvin 
Sarıbudak Köyü Artvin 
Varlık Köyü Artvin 
Varlık Köyü Artvin 
Seyitler Köyü Artvin 

* Salkımh Köyü Artvin 
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3816 sayılı "ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun"un 3 üncü maddesinin c fıkrası dışındaki 
genel hükümleri gereğince başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru üzerine yapılacak ön işlem
ler, başvuruların İl/İlçe tdare Kurullarında görüşülmesinin usulleri, değerlendirme ve Yeşil Karun 
verilmesine dair usul ve esaslar 13 Ağustos 1992 tarih ve 21314 sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan "ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılan
ması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik" ile aşağıda belirtildiği şekilde düzen
lenmiştir. 

* BAŞVURU : 
Kanun'dan yararlanmak isteyenler, Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu'nu doldurup imza

layarak, ikâmetgâhları merkez ilçede ise Valiliğe, diğer ilçelerde ise Kaymakamlığa başvururlar. 
Aynı hane halkından Yeşil Kart Talep edenlerin aynı Form ile başvuruda bulunmaları asıldır. 
Aynı hanede yaşayanlardan biri veya birkaçı Yeşil Kart talep etmemiş olsalar bile, hane 

halkının tamamı Form'da gösterilir. 
Başvuru, velayet veya vesaret altında bulunan kişileri de kapsıyorsa, bu kişiler adına ka

nunî temsilcisi olarak başvuruda bulunulduğu belirtilir. 
Aynı Form ile yapılan Yeşil Kart talepleri, hane halkından hane halkı reisi dışında kalan 

reşit kimseleri de kapsıyor ise, Form'un beyan ve taahhüdü gösteren bölümü, isimleri ayrı ayrı 
gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır. 

Başvurular, Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defteri'ne işlenir. Aynı hanede yaşayan reşit kişi
lerin başvuruları ayrı ayrı yapılmış olsa bile, aynı hane için tek bir numara verilerek ve Yeşil 
Kart ile ilgili bütün işlem ve yazışmaları ihtiva eden bir Yeşil Kart Bilgi ve İşlem Dosyası açıla
rak, aynı hane halkından başvuruda bulunanların işlemleri birlikte yürütülür. 

Valilik veya Kaymakamlık; başvuru işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve bu konuda bir bil
gi işlem sistemi kurulması bakımından, gerekli kayıtları tutar. 

Aynı haneden yeni başvurular olduğu takdirde; bu başvurular, ilk başvuru üzerine açılan 
işlem dosyası ile birleştirilir. 

Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu'nda; 
a) Başvuruda bulunanın adı, soyadı, yaşadığı hanenin adresi, imzası, başvuru tarihi, 
b) Başvuru kapsamına giren velayet ve vesayet altındaki kişilerin ad ve soyadları, 
c) Hane halkı bildirimi, 
d) Hane halkı sosyal güvenlik durumu bildirimi, 
e) Hane halkı gelir ve malî durum bildirimi, 
O Başvuranın, beyan ettiği hususların doğru olduğuna, aksi takdirde ceza hükümlerinin 

uygulanmasının yanısıra yersiz yapılan giderlerin iki mislini ödeyeceğine ilişkin beyan ve ta
ahhüdü, 

g) Verilen bilgilerin doğruluğu hususunda Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü, Defterdarlık 
veya Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl/İlçe tdare Kurulu tara
fından gerekli hallerde yapılacak araştırmalara esas olmak üzere Emniyet Müdürlüğü veya Jan
darma Teşkilatı üst yetkililerinin ve diğer kurum ve kuruluşların tasdikleri, . 
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h) Yeşil Kart verilip verilmemesi hususundaki Il/tlçe tdare Kurulu kararına ilişkin Vali
lik veya Kaymakamlık onayı, 

i) Yeşil Kart verildiğinde teslim alan aile ferdinin adı, soyadı, imzası ve teslim tarihi, 
bulunur. 

Bu Form'un; 
a) Hane Halkı Bildirimi Bölümü'nde: Başvuruda bulunan kişi veya kişiler ile hane halkı 

reisinin ve aynı hanede yaşayan diğer kişilerin adı, soyadı, ana ve baba adları, doğum yerleri 
ve yılları, nüfusa kayıtlı oldukları yer, hane halkı reisine yakınlık dereceleri, iş veya meslekleri, 
sosyal güvencesi mevcut ise kurum ve sicil numaraları, 

b) Gelir ve Malî Durum Bildirimi Bölümü'nde: Hane halkından her birine ait net gelir, 
gelir kaynağı, paraya çevrilebilen menkul kıymet ve değeri, gayrimenkullerinin cinsi, tapuya 
kayıtlı olduğu yer, ada ve parsel numarası, yüzölçümü ve vergi değeri, hane halkının Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alıp almadıkları, almakta iseler kimlere ne 
tür ve tutarda yardım yapıldığı, 

belirtilir. 

Başvuru üzerine yapılacak ön işlemler : 
Kanun'dan yararlanmak üzere Valilik veya Kaymakamlığa ilk olarak başvuranların Yeşil. 

Kart Başvuru ve Bilgi Formları, muhtarlıklara, Nüfus Müdürlüğüne, Defterdarlık veya Mal-
müdürlüğüne, Tapu Sicil Müdürlüğüne, Belediye Başkanlığına ve gerekli görülen hallerde em
niyet veya jandarma teşkilatı ve diğer kurum ve kuruluşlara havale edilir. 

Hane halkı bildirimi, hane halkına mensup olarak beyan edilen kimselerin aynı hanede 
mutad olarak yaşayıp yaşamadıkları bakımından, öncelikle ilgili muhtarlıkça tasdik edilir. Hane 
halkındaki değişiklikler de, en zamanda muhtarlık tarafından Valilik veya Kaymakamlığa bil
dirilir. 

Yeşil Kart talebinde bulunan kimsenin kayıtlı bulunduğu nüfus idaresince; hane halkı rei
sinin aynı hane içinde yaşayan anaj baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile üçüncü dereceye kadar 
(bu derecede dahil) kan ve sihri hısımlarını gösterecek şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği tan
zim edilir. İlgili, kayıtlı bulunduğu haneye başka yerden nakil sureti ile gelmiş ise, çıkarılacak 
kayıtta geldiği yer de belirtilir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi For-
mu'na eklenir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus idaresinden başvuru sahibi tarafından da 
talep edilerek Form'a eklenebilir. 

Defterdarlık veya Malmüdürlüğü, Başvuru ve Bilgi Formu ile beyan edilen hususların doğru 
olup olmadığı ve Form'da beyan edilen kimselerin vergi ve gayrimenkul kayıtlarına göre baş
kaca gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususlarını inceleyip vergi değeri ve gelir durumu ko
nularında gerekli açıklamalarda bulunarak bunları tasdik eder. 

Tapu Sicil Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığınca, Form'da beyan edilen hususların doğru 
olup olmadığı ve beyan edilen kimseler ile ilgili tapu sicil kayıtlarına.göre başkaca gayrimen
kullerinin bulunup bulunmadığı hususları ile bunların yer, cins, yüzölçümü, ada, pafta ve par
sel numaraları, bunlar üzerindeki hisse durumları, tahmini bedelleri ve getirebilecekleri gelir
ler açıklanarak tasdik edilir. 
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Yeşil Kart talep ederken ikamet ettikleri yerden başka yerlerde de Kanun'un 4 üncü mad
desinde öngörülen türlerden gelir kaynağı bulunduğu anlaşılanların durumları hakkında, bu 
yerlerdeki kurum ve kuruluşlardan en süratli şekilde bilgi istenmek suretiyle yukarıdaki fıkra
lardaki işlemler yapılır. 

Gerekli görülen hallerde, emniyet \e jandarma teşkilatı, Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi For
mu ile beyan edilen hanenin ve hane halkının durumunu araştırarak, sosyal yaşantı düzeyi ve 
kayıtlarda görülmeyen ekonomik ve malî durumları hakkındaki tesbitlerini Form'da göster
mek suretiyle Kurul'a bildirir. 

Kurul tarafından, Yeşil Kart talep edenler hakkında bilgi vermesi talep edilen kurum ve 
kuruluşlar da, kanun'un 7 nci maddesi uyarınca, istenilen hususlardaki açıklayıcı bilgileri ver
mek zorundadırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemler, gecikmeye mahal verilmeden, mümkün olan en 
kısa sürede ve başvuruyu takiben en geç 15 iş günü içinde tamamlanır. 

^Başvurular Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Form'nda verilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin onay 
işlemlerinden sonra, görüşülmek üzere Kurul'a sevkedilir. 

Başvuruların Kurul'da Görüşülmesinin Usulü : 
ti veya tlçe tdare Kurulları, Kanun'dan yararlanmak isteyenlerin başvurularını en az ayda 

bir defa görüşürler. 

Kurullar; talep sahiplerinin durumlarının sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, Kanun'un 
7 nci maddesi uyarınca, Yeşil Kart almak isteyenlerin ve aynı hane halkının durumlarını, sos
yal güvenlik kuruluşları, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri, bankalar, kanunla kurulmuş meslek 

s 

teşekkülleri ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isteyerek araştırabilir-
ler. Kurullar, başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri köy veya mahallelerin muhtarlarını Kurul 
toplantılarına çağırarak da gerekli bilgileri alabilirler. 

Değerlendirme ve Yeşil Kartın Verilmesi : 

Kurullar; Kanun'dan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve inceleme
ler üzerine, aynı hanede yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan, tarım geliri, 
menkul veya gayrimenkul kirası, faiz temettü gelirleri.ile Devlet'ten özel teşebbüslerden veya 
başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi gelirlerinin ve bu 
türlerden ayni gelirlerinin yıllık net toplamının onikide birinin hane halkı sayısına bölünmesi 
suretiyle, her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirler. 

Hane halkı gelirinin hesaplanmasında ve hane halkından her bir kişinin gelir payının be
lirlenmesinde, sosyal güvencesi olanların yıllık net gelirleri de gözönünde tutulur. 

Hesaplanan gelir payları, 1475 sayılı İş kanunu'na göre sanayide çalışan 16 yaşından bü
yük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan, evli 
ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta primi 
düşüldükten sonra geriye kalan miktarın 1/3 ünden (Bakanlar Kurulu'nca artırılması halinde 
belirlenen oranından) az olduğu takdirde, o hanede yaşayan ve sağlık güvencesi bulunmayan 
talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararlaştırılır. 

Kurul'un kararı üzerine, Valilik veya Kaymakamlıkça, hak sahiplerinin sağlık kurum ve 
kuruluşlarına başvurularında kullanılmak üzere tanzim edilen Yeşil Kartları ve Yeşil Kart Sağ
lık Cüzdanları imza karşılığında verilir. 
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Kayıp veya zayi edilmesi halinde veyahut sevk zincirinin değişmesini gerektiren hallerde, 
Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı, ilgililerin talebi üzerine, Yeşil Kart Uygulaması Kayıt 
Defteri ve Yaşil Kart Bilgi İşlem Dosyası'ndaki bilgiler esas alınarak, tekrar verilir. Verilen sağ
lık hizmetleri sebebiyle sayfaların tükenmesi halinde, Yeşil Kart'ın ibrazı ve dolmuş Cüzdan'ın 
geri alınması şartı ile, yeniden verilmiş olduğu Cüzdan'ın fotoğraflı sayfasına işlenerek ve kişi
nin Yeşil Kart numarası aynen korunarak, yeni Cüzdan tanzim edilir. 

Tüm illerde sürdürülen Yeşil Kart Uygulaması yukarda belirtilen usul ve esaslar çerçeve
sinde sürdürülmektedir. Bu çerçevede Artvin Ili'nde 1 226.vatandaşımız Yeşil Kart almak içiri 
başvuruda bulunmuştur. 15 Ekim 1992 tarihine kadar 123 vatandaşımızın başvurusu değerlen
dirilerek, karara bağlanmış olup, 1 103 vatandaşımızın başvurularının Yönetmelik'te belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi işlemleri sürmektedir. 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yurtdışında ihtisas eğitimi yapan dok
torlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/380) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

30.9.1992 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Halen ülkemizde Mevcut İhtisas Tüzüğüne göre yurtdışına uzmanlık ihtisası için giden 
pratisyen doktorları Sn. Bakan bir prensip kararı gereğince hepsini yurt dışından ülkemizdeki 
eğitim hastanelerine naklini yapmıştır. Bu icraatından dolayı kendisine teşekkür ederim. 

Ancak bu konuda acilen bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Ülkemizin Uzman Hekim açığı dikkate alınarak aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması
nı talep ederim. 

1; Henüz tüzük değişmediğine göre bundan sonra da yurt dışına gidip, bir kaç ay ihtisas 
yapan doktorlarımızı, sonra tekrar Türkiye'ye nakillerini düşünüyor musunuz? 

2. Yurdışında ihtisas eğitimi yapan doktorlarımız bir hayli yüksek döviz ödemektedir
ler. Üniversitelerde gece paralı eğitime geçmek için yasa hazırlanırken acaba bu yasaya paralı 
doktor uzmanlık eğitimi sistemini de ilave ederek, Üniversite Tıp Fakültelerinde SSK ve Devlet 
Eğitim Hastanelerinde paralı gece uzmanlık eğitimi yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

3. Ülkemizde yabancı uyruklulara bedava eğitim vermeye devam edilmektedir. Türk he
kimlerine de fahri asistanlık sistemi düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 20.11.1992 
Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/2114 

, Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8.10.1992 tarih ve A.lO.O.GNS.0.10.00.02-7/380-2448/12709 sayılı yazıları. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, yurtdışında tıpta uzmanlık eği

timi görenler ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, Tababet Uzmanlık Tüzüğü Hü
kümlerine göre yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayan hekimlerin bir prensip kararı ile ülke
mizde bu eğitimlerine devamına imkân sağlandığından bahisle sorulan soruların cevabı aşağıdadır: 

Soru 1. "Henüz tüzük değişmediğine göre bundan sonra da yurtdışına gidip, bir kaç 
ay ihtisas yapan doktorlarımızı, sonra tekrar Türkiye'ye nakillerini düşünüyormu sununuz?" 

Cevap 1. 18 Nisan 1974 tarihli Tababet uzmanlık tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihte ül
kemizde uzman açığı bulunan dallardaki ihtiyacın yurt dışında yetişecek uzmanlar vasıtasıyla 
karşılanması, bu maksatla yurdışında uzmanlık eğitiminin özendirilmesi ve bu suretle yapılan 
eğitimine ait sürelerin korunup değerlendirilmesi Tüzüğün 26 ncı maddesi ile amaçlanmıştır. 

Tüzüğün bu hükmü gereğince yurtdışında uzmanlık eğitimine başlayıp, bu eğitimlerini 
Türkiye'de tamamlamak için müracaat eden tabiplerin bu müracaatlarının, Devlette devamlı
lık ilkesi esas alınarak, değerlendirilmeleri yapılagelmiştir. 

Müteaddit kerreler Türkiye'de sınava girdiği halde başarılı olamayan tabiplere 1991 yılın
da önerge sahibi Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Bakanlığımızda görevli olduğu zamanlarda 
da izin verilerek, Doğu Bloku Ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinde nasıl bir sınav ile başlanıp 
hangi usul ile sürdürüldüğü Bakanlığımızca bilinemeyen ve denetlenemeyen bir asistanlığa da
yanarak, Türkiye'de belki de hiçbir zaman elde edemeyecekleri bir statüyü kazanmalarına yol 
açılmıştır. Mevcut madde; Türkiye'de yarışma sınavını kazananlara nazaran yeterli teorik bil
giye ve uzmanlık için olması gereken istidada sahip olmayanların uzmanlık eğitimine devamla
rına imkân tanıyarak, bir bakıma yarışma ile ortaya konulan belirli bir liyakat seviyesini tuttu
ramayanlara dahi kadro tahsis edilmesini zorlamakta ve neticede "kalitesiz veya yetersiz" de
nilebilecek uzmanların yetiştirilmesine yol açmaktadır. 

Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavının aynı bilgi ve beceriye sahip genç tabiblerin sınırlı 
asistan kadroları için eşit şartlarda yarıştığı bir sınav olması gerektiği açıktır. Bu sınavda esas 
amaç; Türkiye'nin uzman açığının mümkün olduğunca en iyi şekilde yetiştirilmiş uzmanlar 
ile giderilmesi için uzman adaylarından daha kabiliyetli olanları seçmek ve bununla birlikte 
tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen tabiplere fırsat eşitliği sağlamaktır. 
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Diğer taraftan; yukarıda da değinildiği gibi, son zamanlarda, Türkiye'de girdiği sınavlar 
da başarısız olduğu için veya başarısız olacağı düşüncesi ile uzmanlık eğitimine başlayap bila 
hare Türkiye'de bu eğitimine devam etmek amacıyla yabancı ülkelere gidenlerin sayılarının önemi 
ölçüde artması ve bunların eğitimine başladıktan sonra çok kısa zaman içinde Tüzüğün 26 ne 
maddesi hükümlerine göre yatay geçiş için Bakanlığa müracaat etmeleri, sınırlı olan asistaı 
kadrolarımızı zorlamakta ve tıpta uzmanlık eğitiminin bütün adaylar için eşit şartlar içindi 
yapılan bir sınava dayalı eşit bir hak olması ilkesini zedelemektedir. 

Bu sebeblefden dolayı, Tüzüğün 26 ncı maddesi yeniden düzenlenerek Başbakanlığa su 
nulmuştur. 

Soru 2. "Yurt dışında ihtisas eğitimi yapan doktorlarımız bir,hayli yüksek döviz öde 
mektedirler. , -

Üniversitelerde gece paralı eğitime geçmek için yasa hazırlanırken acaba bu yasaya paralı 
doktor uzmanlık eğitimi sistemini de ilave ederek, Üniversite Tıp Fakültelerinde SSK ve Devlet 
Eğitim Hastanelerinde paralı gece uzmanlık eğitimi yaptırmayı düşünüyor musunuz?" 

Cevap 2. Eğitim hastanelerinin mevcut kadroları ile, hizmet üniteleri günlük mesai dü
zenine göre ayarlanmış ve mesai saatleri içerisinde, normal hizmetler ile eğitim hizmetleri bir
likte verilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışında gece ve tatil günlerinde, sağlık hizmetleri belirli 
bir plân dahilinde nöbet hizmetleriyle yürütülmektedir. * 

Diğer taraftan, gündüz müracaat eden hasta sayısı ile hastalığın özellikleri, eğitiminde önem
li kriterlerden biridir. Eğitim hastanelerine gece müracaat eden hastaların sağlık durumları, 
genelde acil vak'alardır. Acil vak'alar ile tüm branşların eğitiminin yeterli olması imkânsızdır. 

Gece eğitiminin sözkonusu olması halinde, gündüz faaliyette olan tüm kadroların gece 
de çalışması gerekecektir. Halbuki, mevcut kadrolar ile ancak gündüz eğitim hizmetleri yürü
tülmektedir. Bu kadroların bir kısmının gece eğitim kadrosuna devredilmesi halinde ise, hiz
met ve eğitim aksayacağından, mevcut kapasite ve vaka yönünden gece eğitiminin yapılması 
mümkün değildir. 

Tıp Fakültesi hastanelerinde gece uzmanlık eğitimine geçilmesi halinde, yapılacak uygula
ma sonuçlarına göre Bakanlığımızca da gerekli düzenlemelere gidilebilecektir. 

Soru 3. ' -Ülkemizde yabancı uyruklulara bedava eğitim vermeye devam edilmektedir. Türk 
hekimlerine de fahrî asistanlık sistemi düşünüyor musunuz?" 

Cevap 3. Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 7 nci maddesine göre hazırlanan Yabancı Uy
ruklu Asistanlar Hakkındaki Yönerge hükümlerine göre (Milletlerarası eğitim anlaşmaları ve 
karşılıklılık esası da gözönüne alınarak), Eğitim hastanelerindeki mevcut kadronun % 2' si 
yabancı uyruklu asistanlara tahsis edilmiştir. -

Eğitim hastanelerine, eğitim kapasiteleri ve kadro sayılarına göre, yetiştirebilecekleri sayı
da asistan yerleştirilmektedir. Sağlık hizmetleri ile eğitimin aksamaması için, her yıl iki defa 
asistanlık sınavı açılarak yeterli sayıda asistan alınmaktadır. Kadro fazlası asistan çalıştırılma
sı halinde eğitim seviyesi düşeceği için T. C. Vatandaşı tabiplerin fahrî asistan olarak çalıştırıl
maları düşünülmemektedir. 

6. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, bir gazetedeyeralan "Borçlu Hastaya 
Kelepçe" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna'mn yazılı cevabı (7/381) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

30.9.1992 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkındaki Yasa ile ülkemizde tüm sağlık sorunlarının çözümlendiğini 
iddia eden Sağlık Bakanı 26.9.1992 tarihli Milliyet Gazetesinde "Borçlu Hastaya Kelepçe" baş
lığıyla 10 Milyon borcu olan bir hasta için yayımlanan habere göre hastanede rehin kalan has
tanın kaçmaması için, hastane yetkililerinin kelepçe istedikleri beyan edilmektedir. 

Bu olay bir ülkenin şeref ve haysiyetini düşüreceği açıkça ortadadır. Üstelik insan hakla
rıyla da bağdaşır hiç bir yanı bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle ülkemizin genel sağlığından sorumlu olan Sayın Bakandan şu sorularımın 
cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

1. Yeşil Kart yasasına göre vatandaşlarımız her hastaneye gidebilecek ve tedavi giderleri
ni Sağlık Bakanlığı ödeyecekti. Yasanın bu maddesi yürürlükte değil mi? 

2. Hastanede kelepçe olayı doğru değilse, basınımızdaki bu habere göre ilgililere ne iş
lem yapılmıştır? -

3. Üniversite hastanelerinde yeşil kartlı ve ödeme gücü olmayan hastalara karşı ne gibi 
bir ilşem yapılmaktadır? 

4. Devlet Hastanesi olmayan yerleşim yerlerinde veya Devlet Hastanesi olup da vakayı 
tedavi edecek uzman ve tıbbi imkanları olmayan bu yeşil kartlı hastaları SSK ve üniversite has
tanelerinde hangi esaslar dahilinde tedavi edileceklerdir? 

5. Üniversite Hastaneleri yatak sayılarına göre kanunî zorunlulukları olan °/o 10 oranın
da ücretsiz hastayı kabul ediyorlar mı? Etmiyorlarsa yasal olarak ne gibi bir işlem yapılmaktadır? 

T- C. s 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 20.11.1992 

Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2112 
Konu : Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi ; 8.11.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/381-2449/12710 sayılı 
yazıları. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, Yeşil Kart uygulaması ile ilgili 
olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, ödeme Gücü Olmayan Vatan
daşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 
ile ülkemizdeki sağlık sorununun çözüleceği iddia edildiği halde, .uygulamada aksaklıklar çık
tığından bahisle sorulan soruların cevabıdır : 

Soru 1. "Yeşil Kart yasasına göre vatandaşlarımız her hastaneye gidebilecek ve tedavi 
giderlerini Sağlık Bakanlığı ödeyecektir. Yasanın bu maddesi yürürlükte değil mi?" 

Cevap 1. 3816 sayılı "ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun"un 12 nci maddesi Yeşil Kart sa
hiplerinin sağlık kurumlarına şevki, bunlara tedavi hizmeti verilmesi ile ilgili hususları; İçişle
ri, Maliye ve Gümrük ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşleri alınarak Sağlık 
Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelik'Ie düzenlenmesini öngörmüştür. Bu doğrultuda hazırla
nan ve 13 Ağustos 1992 tarih ve 21314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve 
Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik "in 15 inci maddesi aşağıda özeti verildiği şekil
de tanımlamaktadır : 

Yeşil Kart Sahiplerinin Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Şevki : 

Yeşil Kart sahipleri; Yeşil Kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde, kendilerine veri
len Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanında yazılı bulunan Sağlık Ocağı, tlçe Devlet Hasta
nesi ve ti Devlet Hastanesine, bu sevk zincirindeki sıraya uygun olarak, başvurabilirler. 

İkamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde, İl merkezlerinde sağlık müdürlüğünün, 
ilçelerde sorumlu sağlık ocağı tabipliğinin ve diğer yerlerde o mahaldeki sağlık ocağı tabibliği-
nin sevk zincirine göre sevk edeceği sağlık kurum ve kuruluşu tarafından kart sahiplerine sağ
lık hizmeti verilir. 

İl Devlet hastaneleri; tıbbi zorunluluğa bağlı olarak, gerektiğinde Yeşil Kart sahiplerini 
Devlet'e ait en yakın üniversite hastaneleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî 
sağlık kurum ve kuruluşlarına, bunların bulunduğu il merkezinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı 
bulunan eğitim hastanesi veya eğitim hastanesi yok ise en teşekküllü Devlet hastanesi aracılığı 
ve bunların onayı ile, sevk ederler. 

Acil hallerde, sevk zinciri dışında Deylet'e ait üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluş
larına ait hastanelere başvurabilirler. Ancak, sağlık hizmeti bedellerinin Kanun'a ve bu Yönet
meliğe göre ödenebilmesi için, acil halin varlığının başvurulan sağlık kurum ve kuruluşunun 
yetkili hekimince kabul edilmesi ve durumun bu kuruluş tarafından mümkün olan en kısaza-
manda en yakın Devlet hastanesine bildirilmesi suretiyle konsültasyon için hekim çağrıl
ması ve tedaiye burada devam edilmesinin konsültan hekimce uygun görülmüş olması 
gerekir. , 

Acil haller sebebiyle sevk zinciri dışındaki bir sağlık tesisine yatırılan Yeşil Kart sahibi, 
sağlık durumu bakımından mümkün olduğunda, gecikilmeksizin, sevk zinciri içindeki veya 
bulunulan yerdeki Devlet hastanesine nakledilir. 
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Yeşil Kart sahibine verilen sağlık hizmeti, Bakanlığa bağlı olmayan bir kurumca (ve Ba
kanlığa bağlı bir kurumca Yönetmelik'in 15 inci maddesine uygun olarak sevk edilmesi sonu
cu) sunulmuş ise; fatura, Yönetmelik'in 16 ncı maddesine uygun olarak, hizmeti sunan hasta
nenin döner sermaye saymanlığınca düzenlenerek, en son sevk eden Bakanlığa bağlı hastane 
baştabibliğine gönderilir. Bakanlığa bağlı hastanenin baştabibliğince, faturaların bu Yönetme-

> likte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelendikten sonra 
toplam tedavi ücreti verile emrine bağlanarak, ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe mü
dürlüğüne, saymanlık müdürlüğüne veya malmüdürlüğüne gönderilir. Ödeneğin, sağlık hiz
metini sunan hastane döner sermayesinin banka hesabına aktarılması sağlanır. 

Yeşil Kart sahibi, acil olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmayan resmi bir kurumca Yönet
melik'in 15 inci maddesine uygun şekilde yatarak tedavi görmüş ise; fatura, Yönetmelik'in 16 
ncı maddesine uygun olarak, hizmeti sunan hastanenin döner sermaye saymanlığınca düzenle
nerek, konsültasyon için çağırdığı hekimin görevli olduğu Sağlık Bakanlığı'na bağlı tedavi ku
rumunun baştabibliğine gönderilir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanenin baştabibliğince, fatu
raların bu Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği 
incelendikten sonra toplam tedavi ücreti verile emrine bağlanarak, ödeneğin bulunduğu def
terdarlık muhasebe müdürlüğüne, saymanlık müdürlüğüne veya malmüdürlüğüne gönderilir. 
ödeneğin, sağlık hizmetini sunan hastane döner sermayesinin banka hesabına aktarılması 
sağlanır. 

Soru 2. "Hastanede kelepçe olayı doğru değilse, basınımızdaki bu habere göre ilgililere 
ne işlem yapılmıştır?" 

Cevap 2. Basında yer alan sözkonusu haber, 2.10.1992 tarih ve 26565 sayılı yazımız ile 
tzmir Valiliği'ne iletilmiş olup; İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün 9.10.1992 tarihli yazısı ekinde 
alınan cevabi raporda : 9.10.1992 tarihinde olay mahalline gidilerek yapılan soruşturmada; bahse 
konu hasta Mehmet özçiftçi'nin kafa travması sebebi ile 10.9.1992 gün ve 331509 protokol nu
marası ile bakanlığıma bağlı olmayan 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisi
ne müracaat ederek yatırıldığı, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra hastanın SSK'lı olması sebebi 
ile bağlı olduğu kurumdan sevk yazısı istenildiği ve sevk yazısının gelmesinden sonra hastanın 
salah ile taburcu edildiği; gazete haberinin başhekim Dr. Ömer Harmancıoğlu beyanat vermiş 
gibi yazıldığı, oysa başhekimin böyle bir beyanat vermediği, 27.9.1992 tarihli Milliyet gazete
sinde yer alan haberde de konunun yanlış anlaşıldığı ve olayın gerçeği yansıtmadığı, kelepçe 
talebi olmadığı ve olmasının da mümkün olamayacağı, hastanın tedavi edildikten sonra bağlı 
olduğu kurumdan sevk formu istenmesi olayının kelepçe talebi şeklinde algılandığının tesbit 
edildiği bildirilmiştir. 

Soru 3. "Üniversite hastenelerinde yeşil kartlı ve ödeme gücü olmayan hastalara karşı 
ne gibi bir işlem yapılmaktadır?" 

Cevap 3. Acil haller dışında; İl Devlet hastaneleri Yeşil Kart sahiplerini, tıbbî bir zorun
luluğa bağlı olarak, üniversite hastanelerine bunların bulunduğu il merkezinde Sğlık Bakanlı
ğı'na bağlı bulunan en teşekküllü Devlet hastanesi aracılığı ve onayı ile, sevk ederler. 

Acil hallerde; Yeşil Kart sahipleri üniversitesi hastanelerine doğrudan başvurabilirler. An
cak, sağlık hizmeti bedelinin ilgili mevzuata göre ödenebilmesi için, acil halin varlığının baş
vurulan üniversite hastanesinin yetkili hekimince kabul edilmesi ve durumun üniversite hasta
nesi tarafından mümkün olan en kısa zamanda en yakın Devlet hastanesine bildirilmesi suretiyle 
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konsültasyon için hekim çağrılması ve tedaviye üniversite hastanesinde devam edilmesinin kon
sültan hekimce uygun görülmüş olması gerekir. Yeşil Kart sahibi, sağlık durumu bakımından 
mümkün olduğunda da, gecikilmeksizin, sevk zinciri içindeki veya bulunulan yerdeki, (konsül-
tan hekim çağrılan) Devlet hastanesine nakledilir. 

Yukarıda belirtilen başvuru ve sevk işlemleri doğrultusunda üniversite hastanelerinde Ye
şil Kart sahiplerine herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı hastalara yapılan işlemler 
uygulanır. 

Soru 4. "Devlet Hastanesi olmayan yerleşim yerlerinde veya Devlet Hastanesi olup da 
vakayı tedavi edecek uzman ve tıbbî imkanları olmayan bu yeşil kartlı hastaları SSK ve üniver
site hastanelerinde hangi esaslar dahilinde tedavi edileceklerdir?" 

Cevap 4. 13 Ağustos 1992 tarih ve 21314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "ödeme Gücü 
Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uy
gulaması Hakkında Yönetmelik" ile Yeşil Kart Uygulaması'na ait tüm hususlar düzenlenmiş
tir. İlgili Yönetmelik'in; 15 inci maddesi Yeşil Kart sahiplerinin üniversite veya diğer kamu ku
ruluşlarına bağlı hastanelere başvuru ve şevki, 16 n'cı maddesi verilen hizmetler için fatura tan
zimi, 17 nci maddesi faturaların tahakkuku ve tahsili, 18 inci madde ödemeyi ve 19 uncu mad
desi ödenmeyecek bedeller ile ilgili hükümleri aşağıda özeti verildiği şekilde tanımlanmaktadır: 

Yeşil Kart Sahiplerinin Üniversite veya diğer kamu kuruluşlarına bağlı hastanelere Başvu
ru ve Şevki : -

Acil haller dışında; il Devlet Hastaneleri Yeşil Kart sahiplerini, tıbbî bir zorunluluğa bağlı 
olarak, üniversite veya diğer kamu kuruluşlarınabağlı hastanelere bunların bulunduğu il mer
kezinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı bulunan en teşekküllü Devlet hastanesi aracılığı ve onayı ile, 
sevk ederler. 

Acil hallerde; Yaşil Kart sahipleri üniversite veya diğer kamu kuruluşlarına bağlı hastane
lere doğrudan başvurabilirler. Ancak, sağlık hizmeti bedelinin ilgili mevzuata göre ödenebil
mesi için, acil halin varlığının başvurulan üniversite veya diğer kamu kuruluşlarına bağlı has
tanenin yetkili hekimince kabul edilmesi ve durumun üniversite veya diğer kamu kuruluşuna 
bağlı hastane tarafından mümkün olan en kısa zamanda en yakın Devlet hastanesine bildiril
mesi suretiyle konsültasyon için hekim çağrılması ve tedaviye üniversite veya diğer kamu kuru
luşlarına bağlı hastanede devam edilmesinin konsültan hekimce uygun görülmüş olması gere
kir. Yeşil Kart sahibi, sağlık durumu bakımından mümkün olduğunda da, gecikilmeksizin, sevk 
zinciri içindeki veya bulunulan yerdeki (konsültan hekim çağrılan) Devlet hastanesine nakledilir. 

Yeşil Kart Sahiplerine Verilen Hizmetler için Fatura Tanzim : 
Üniversite veya diğer kamu kuruluşlarına bağlı hastaneler Yeşil Kart sahiplerine bir önce

ki maddeye uygun olarak sundukları sağlık hizmetleri için Yönetmelik'te gösterilen şekle uy
gun olarak fatura tanzim ederler. 

Üniversite veya diğer kamu kuruluşlarına bağlı hastaneler; Yeşil Kart sahiplerine verecek
leri yataklı tedavi hizmetleri için gerekli olan tetkik, tedavi ve ameliyatlarda kullanılan her tür
lü sarf malzemelerini (kalp pili, sun'i damar, kalp kapağı, çivi, kanül, plastik maddeler, plak- -
Iar, her çeşit şant, greft, ortez, protezler ve diğerleri gibi) ve ilaçları, döner sermaye saymanlık-
larınca karşılarlar ve bütün giderlerini faturaya dahil ederler. Bu türden malzeme ve ilaçların 
alımı ile ilgili reçete ve benzeri belgeler, Yeşil Kart sahibine veya yakınlarına verilemez. 
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Faturalarda; hastanın adı, soyadı, Yeşil Kart numarası, yattığı gün sayısı, yatış ve çıkış ta
rihleri, protokol numarası, resmî sağlık kurum ve kuruluşları için Sağlık Bakanlığı'nca yayım
lanan Ücret Tarifesi'ne göre günlük yatak ücreti, yatak ücreti tutarı, refakat ücreti, anestezi-, 
ameliyat, muayene, ilaç, malzeme, laboratuar, röntgen ve fizik tedavi Ücret ve bedelleri ayrı 
ayrı belirtilerek toplamları gösterilir. 

Yatak ücreti, yukarıdaki fıkrada belirtilen Ücret Tarifesi'nin genel yatak odaları ücreti üze
rinden fatura edilir. ,, 

Refakatçi ücretinin faturada gösterilebilmesi ve ödenebilmesi için, refakatin gerekli oldu
ğunun yetkili hekimce belirtilip baştabiplikçe tasdiki ve buna dair belgenin faturaya eklenmesi 
gerekir. 

Yeşil Kart sahiplerine sunulan sağlık hizmetleri için düzenlenen faturalara, ilgilinin Yeşil 
Kart'ımn her iki yüzünün ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı'nın en son sağlık sorunu ile ilgili olarak 
sevk zinciri içinde yer alan bütün sağlık kuruluşlarının işlemlerini içeren sayfalarının onaylı 
fotokopileri eklenir. 

Faturaların Tahakkuku ve Tahsili : 

Yeşil Kart sahibine üniversite veya diğer bir kamu kuruluşlarına bağlı hastanelerce sunu
lan sağlık hizmeti için, bir önceki maddeye uygun olarak ilgili üniversite veya diğer kamu ku
ruluşlarına bağlı hastane döner sermaye saymanlığınca düzenlenen fatura, üniversite veya di
ğer kamu kuruluşlarına bağlı hastaneye en son şevki yapan veya konsültasyon için çağrılan he
kimin görevli olduğu Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanenin baştabibliğine gönderilir. Sağlık Ba-
kanlığı'na bağlı hastanenin baştabipliğince, faturaların Yönetmelik'te belirtilen usul vcesasla-
ra uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelendikten sonra, toplam tedavi ücreti verile 
emrine bağlanarak, ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğüne, saymanlık mü
dürlüğüne veya malmüdürlüğüne gönderilir, ödeneğin, sağlık hizmetini sunan üniversite veya 
diğer kamu kuruluşlarına bağlı hastane döner sermayesinin banka hesabına aktarılması sağlanır. 

ödeme : 
Yukarıdaki maddelere uygun olarak tanzim edilen ve gerekli incelemeleri yapılan fatura

ların bedelleri, Ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğü veya malmüdürlüğü ta
rafından, ödeme emri beklenmeksizin, 15 iş günü içerisinde ödenir. 

ödenmeyecek Bedeller : 
Yeşil Kart sahiplerine Yönetmelik kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin bedelleri ile 

belirtilen başvuru ve sevk usul ve esaslarına uymayan başvurular üzerine yapılan hizmetlere 
ait ücret ve bedeller fatura edilmez ve ödenmez. 

Soru 5. "Üniversite hastaneleri yatak sayılarına göre kanuni zorunlulukları olan % 10 
oranında ücretsiz hastayı ediyorlar mı? etmiyorlarsa yasal olarak ne gibi bir işlem yapılmakta
dır?" 

Cevap 5. 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'nun 31 nci maddesi ile bu kanun'un uy
gulanmasına dair özel Hastaneler Tüzüğü'nün 34 üncü maddesi hükümlerine göre, ücretle hasta 
kabul eden özel hastanelerde -en az 1 yatak olmak şartı ile- yatak sayısının °/o 5'i oranında 
ücretsiz hasta kabul ve tedavi edilmesi mecburidir. 
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Bu konuda, 10.9.1990 tarih ve 5951 sayılı Genelgemiz ile ilgili bütün kuruluşlar uyarılmış 
ve özel hastanelerin % 5 oranında ücretsiz hasta tedavi etmesinin sağlanması istenilmiştir. 

Diğer yandan, YÖK Başkanı ve üniversite rektörleri ile 8.1.1992 tarihinde yaptığımız top
lantıda, üniversite hastanelerinde % 15-20 oranında ücretsiz tedavi yapıldığı ifade edilmiştir. 
bundan sonra da bu oranın % 10'un altına düşmeyeceği; ayrıca, ücretsiz tedavi edilen hastalar 
için gerekli olan bir takım araç, gereç ve malzemelerin fatura bedellerinin de Bakanlığım tara
fından üniversite hastanelerine ödenmesi hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. 

7. —• Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, tstanbul-Çatalca Devlet ve Trafik 
Hastanesi hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı ce
vabı (7/386) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'dan aşağıdaki sorularıma yazılı olarak Anayasanın 

98 inci maddesi uyarınca cevap verilmesini arz ederim. 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

İstanbul Çatalca Devlet ve Trafik Hastanesinin ihtiyaçlarının usulsüz olarak temin edildiği 
ve yapılan satın almalarda adam kayrılarak menfaat temin edildiği iddiaları yer almaktadır. Sa
yın Bakan'dan bu iddialara açıklık getirmek için aşağıdaki sorularımı cevaplandırmasını rica 
ederim. 

1. Devlet Hastanesi, sağlık ocağı veya herhangi bir sağlık kuruluşunun faliyete geçiril
mesi için öncelikle Sağlık Bakanlığından açılış onayı alınması gerekmektedir. Tarafımdan ya
pılan incelemede adı geçen hastanenin açılış onayının Eylül 1992 de alındığını tesbit etti. Sayın 
Başbakanın açılış yaptığı Temmuz 1992'den Eylül 1992'ye kadar olan süre içerisinde hastane 
hangi yasaya göre faaliyete geçirilmiş, bu kuruma atanan baştabib ve diğer personelin maaşla
rı hangi yasaya göre düzenlenmiş ve henüz açılış olayı olmayan ve hastane için alımlar ve diğer 
harcamalar hangi yasaya göre yapılmıştır? 

2. Açılış onayı bulunmayan Çatalca Devlet ve Trafik Hastanesine, Op. Dr. Coşkun Yet-
kin'i baştabib olarak atadınız. Ancak satınalmalar ve onarımlar için Haydarpaşa Göğüs Cer
rahi Merkezi Baştabibi Dr. Mürşit Koryak'ı şifahi olarak koordinatör sıfatı ile görevlendirdi
niz. bu görevlendirme hangi yasaya göre yapılmıştır? Türk idare hukukunda ne zamandan be
ri şifai emirle görevlendirme yapılmaktadır? Hastaneye atadığınız baştabip, bir başka hastane
nin baştabibi olan Dr. Mürşit Koryak niçin görevlendirilmiştir? Şayet Mürşit Koryak, tarafı
nızdan görevlendirilmemiş ise İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi baştabipliğinin Sağlık 
Müdürlüğüne yazmış olduğu 6.8.1992 tarih ve 1465 sayılı, 12.8.1992 tarih ve 1537 sayılı, 17.8.1992 
tarih ve 1557 sayılı yazılarıyla bu emrin tarafınızdan verildiği anlaşılmaktadır. Bunlar için ta
rafınızdan herhangi bir işlem yapılmış|mıdır? 

3. Çatalca Devlet ve Trafik Hastanesinin onarımı için aralarında hiçbir bağ bulunmayan 
İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Baştabipliğinin 5.7.1992 tarih ve bila sayılı 
onayı ile emanet komisyonu oluşturması mümkündür. Bu işlem hangi yasaya göre yapılmıştır? 
Yine aynı şekilde 6.7,1992 tarihli ve bila sayılı onay ile pazarlık komisyonu oluşturulmuştur. 
Her iki komisyonun karanda Op. Dr. Mürşit Koryak tarafından tesbit edilmiştir. Yürürlükteki 
mevzuatımıza göre Mürşit Koryak'ın bu kararları onaylaması mümkün müdür? 
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4. Yasal olmayarak oluşturulan emanet komisyonunun 5.7.1992 tarih ve 1 sayılı ön kara
rında ilan süresi sizce yasada belirtilen süreye uygunmudur? bu şekilde hiç ilan edilmeden ka
ğıt üzerinde bile eksik olan belge ile emanet usûlü ihale yapılırını, yapılırsa hangi yasaya göre 
yapılmıştır? 

5. Pazarlık Komisyonunun 6.7.1992 tarih ve 1 sayılı kararında yapılacak işin çok acil ve 
Bakan emri olması hasebiyle ilan edilmeksizin yapılacağı belirtilmektedir. Bu bakan emri ile 
ilan edilmeme uygulaması şahsınıza has bir uygulamamıdır? Değilse hangi yasada yer al
maktadır? 

6. İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezinin 6.8.1992 tarih ve 1467 sayılı yazı
sında Çatalca Devlet Hastanesinde yaptırılan fayans, seramik, su tesisatı, lavabo, batarya, elektrik 
tesisatı, boya vesaire ve linolyum kaplama işlerine ait Bayındırlık Müdürlüğü tarafından yapı
lacak keşifler bilahare gönderilecektir denilmektedir. Bu yazı gerek emanet ihalesinin, gerekse 
pazarlık ihalesinin hiçbir keşif yapılmadan tamamen keyfi olarak yaptırıldığını her iki komis
yonun aldığı kararların tamamen uydurma olduğunu göstermektedir. Tarafınızdan ilgililer hak
kında herhangi bir işlem yapılmışmıdır? Komisyon kararlarında bu işlerin bizzat sizin emri
nizle yapıldığı belirtilmektedir. Böyle bir emir verdiniz mi? Verdiyseniz hangi yasaya göre verdiniz? 

7. İstanbul Sağlık Müdürlüğünün 34 firmaya tamim yapıldığı bildirilen 17.8.1992 tarih 
ve 1817 sayılı yazılarıyla, 27.8.1992 tarih ve 1897 sayılı yazılarında "19.7.1992 tarihinde acilen 
kurulan Çatalca Devlet ve Trafik hastanesinin ihtiyaçlarını temin etmek için Haydarpaşa Gö
ğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Başhekimi Op. Dr. Mürşit Köryak'a Bakanlığınız tarafın
dan sözlü olarak sâtınalma yetkisi verilmiştir. 

Adı geçen; hastanenin ihtiyaçlarının süratle temin etmiş ve alınan malların bedelinin öden
mesi içinde faturaları sağlık müdürlüğü adına kestirmiştir. Alınan malların, onarımların ve sa
bit yatırımların ödenmesi için gerekli piyasa araştırması yapıldıktan sonra usulüne uygun ol
duğu takdirde ödeneceğinden bilgi edinmenizi rica ederim" 
denilmektedir. 

Sağlık Müdürü Necati Ersoy imzalı bu yazıdanda anlaşılacağı üzere yapılan işler ve alı
nan malzemeler için hiçbir şekilde piyasa araştırma yapılmadan satın alındığı anlaşılmaktadır. 
önceden hiçbir piyasa araştırması yapılmadan belirli firmalardan satın alma yapılması hangi 
yasada yer almaktadır. Firmalar neye göre seçilmiştir? Bu firmalardan bazılarının sizin seçim 
çalışmalarınıza maddi katkıda bulunduğu söylenmektedir. Bu iddia ne derece doğrudur? 

8. Sağlık Müdürlüğü ve Çatalca Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından düzenlenen tuta
nakta alınan cihazlar arasında 3 adet ameliyat tavan lambası, 3 adet anestezi cihazı, 3 adet 
birt cihazı, 1 adet anestezi vantilatörü, 3 adet EKG cinasının eski ve kullanılmış olduğu belir
tilmektedir. Eski ve kullanılmış malzemelerin alınması için tarafınızdan herhangi bir emir ve-
rilmiş'midir? Verildi ise hangi kanuna göre verilmiştir? Bunlar için kime kaç para Ödenmiştir? 
tutanağın altında Sağlık Müdürü Necati Ersoy ve Sağlık Müdürü Vekili Kadri özbey imzaları 
da yer almaktadır. Bir kurumda iki tane müdür olması mümkünmüdür? Bir kurumda müdür 
varken müdür vekili olurmu, olursa.hangi yasaya göre olur? 

Yukarıdaki sorularımda belirttiğim yazılarla ilgili 49 sayfalık belge ve henüz faturasını bu
lamadığım "Fuji Çiçekevi"nin 16 610 000 TL. Iık çiçek teklifi mektubu şahsımda mevcuttur. 
Çatalca Devlet ve Trafik Hastanesinin açılması için yapılan harcamalarda 2 milyar TL'yi aşkın 
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menfaat temin edildiği söylenmektedir. Hazinenin zararına neden olan bu 2 milyar TL. kimler 
tarafından paylaşılmıştır Şayet Aktüel Dergisinde belirttiğiniz gibi rüşvet yoruyorsanız, yol
suzluk yapmıyor ve yaptırmıyorsanız, yapmış olduğu yolsuzluğa isminizi de karıştıran ve bu 
işlere kılıf uyduramayan Op. Dr. Mürşit Koryak ile uydurulmaya çalışan kılıfı beceriksizlikleri 
nedeniyle yeni bir kılıfa sokmak isterken ellerine yüzlerine bulaştırılan il Sağlık Müdürü Neca
ti Ersoy, nasıl oluyorsa sağlık müdür vekili Kadri özbey, ti Sağlık Müdür Yardımcısı Osman 
Akalın hakkında bugüne kadar herhangi bir işlem yaptınızmı? 

. • T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 20.10.1992 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2110 

Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 8.11.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.Ö.GNS.0.10.00.02-7/386-2465/12762 sayılı 
yazıları. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş tarafından, İstanbul Çatalca Devlet 
ve Trafik Hastanesi ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. •_ 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş tarafından, Istanbul-Çatalca Devlet 
ve Trafik Hastanesi'nin açılış ve ihtiyaçlarının temininde usulsüzlükler yapıldığı iddiaları ile 
verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Bilindiği üzere sağlık hizmetleri, hiçbir neden ve düşünce ile geciktirilmeye tahammülü 
olmayan ve bir an önce halkın istifadesine sunulması zarurî olan, vazgeçilmez kamu hizmetle-
rindendir. Bu yüzden, 3418 sayılı Kanun yürürlüğe konularak, daha etkin ve sür'atli sağlık hiz
meti sunumunu gerçekleştirmek için, Bakanlığımıza ek malî kaynaklar sağlanmıştır, önerge 
ile yöneltilen sorular, bu bağlantı içinde aşağıda sırası ile cevaplandırılmıştır : 

Cevap 1. İstanbul'un Çatalca İlçesi merkezinde bulunan ve Mülkiyeti Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk esirgeme Kurumu'na ait eski ve bakımsız binada, yörenin acil ihtiyacını karşılamak 
amacı ile, bir hastane kurulması planlanmış; gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlanmış 
ve bu arada sözkonusu binanın kullanım hakkının Bakanlığımıza verilmesi için adıgeçen ku
rum nezdinde teşebbüslerde bulunulmuş ve işlemler sürdürülmüştür. 

Gerçekleştirilmesi planlanan hizmetin acil olması sebebiyle, kurulacak hastane için yapı
lacak masrafların 3418 sayılı Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi İhdası Hak
kında Kanun'un 39 uncu maddesinin (b) bendi ile öngörülen gelirlerden karşılanması karar
laştırılmış ve bunun için İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne 4 078 000 000 TL'Iık ödenek gönderil-
mıştır. 

* 
Yukarıda da değinildiği gjbi, sağlık hizmetlerinin geciktirilemez özelliği göz önüne alına

rak çıkarılan 3418 sayılı Kanun'un Bakanlığımız hizmetleri açısından amacı, bu Kanun ile 
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öngörülen ve Bakanlığımıza tahsis edilen gelirler ile, sağlık hizmetlerinde verimliliği ve etkinli
ği artırmak ve sağlık sorunlarının sür'atle çözümünü sağlamak olup; 39/b maddesi ile öngö
rülen gelirlerin harcanma usûlü olarak da, hizmet gerekleri takdir olunarak ilgili Bakanın tali
matı esası getirilmiştir. 

Soru önergesine konu edilen ve esasen yanlış bilgilenme sonucu duruma uygun olmayan 
bir şekilde algılandığı anlaşılan hadise ise, sözkonusu binada, mümkün olan en kısa süre için-, 
de halkın ihtiyacı olan bir hastanenin tesisinin sağlanması amacı ile gerçekleşmiştir. Amaç, bir 
takım formaliteler sonradan yerine getirilmek kaydı ile, topluma ve yöreye bir hastane kazan
dırmaktır. 

tşin bu niteliğinden dolayı, Çatalca Devlet ve Trafik Hastanesi'nin faaliyete geçtiği gün
den bu_güne kadar, bu hastanede çalışan baştabip ve diğer personelin tamamı, 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu hükümlerine göre, İstanbul'daki diğer sağlık kurumlarından Valilikçe geçici 
olarak görevlendirilmiş personeldir. Hastane'de kadrolu hiçbir personel olmadığı cihetle, bu 
Hastane adına hiçbir personele aylık ve sair malî haklar ödenmemiş; bu personel malı özlük 
haklarını asıl kurum ve hastanelerinden almışlardır. 

Diğer taraftan; açılış aşamasında, adıgeçen Hastane adına hiçbir tıbbî cihaz ve malzeme
nin alımı yapılmamıştır. Gerekli malzeme ve cihazlar, diğer kurumlardan ayniyat karşılığı geti
rilmek suretiyle ve bazı tıbbî cihaz ve malzeme ise, firmalardan konsinye olarak temin edilmiştir. 

Cevap 2. Adıgeçen Hastane'nin en iyi şekilde hizmet verebilecek modern bir hastane olarak 
hazırlanması için; Klinik Şefi İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Baştabibi Opr. 
Dr. Mürşit Koryak, koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Adıgeçen Baştabib, İstanbul Göğüs-
Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'ni çok kısa bir süre içinde en ileri tıbbî teknoloji ve metodla-
rın uygulandığı modern bir kurum haline getirmiştir. Kendisine, ayrıca Van Yüksek İhtisas Has
tanesi'nin kuruluşunu gerçekleştirmek için de aynı mahiyette görev verilmiş bulunmaktadır. 

Opr. Dr. Mürşit Koryak'ın üstlendiği görev, Çatalca'da kurulan hastanede sürekli görev 
yapması amacına yönelik olmayıp; yukarıda sözü edilen binanın bir an önce hastaneye çeviril-
mesi iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, adıgeçenin hastane yöneticiliği ve kuruculuğu ko
nularındaki tecrübelerinden yararlanılması amacını taşımaktadır. 

Cevap 3. Türk idarî sisteminde, "idarenin bütünlüğü" esası geçerlidir. Bu esastan hare
ketle, ülkemiz insanlarına sağlık hizmeti götürmekle görevli olan Bakanlığımızın merkez ve taşra 
teşkilâtının da ayrılmaz bir bütün olduğu; aynı amacın gerçekleşmesi için çalıştıkları ve götü
rülecek kamu hizmetinin ifasında karşılıklı yardım ve koordinasyon içinde bulunmaları gerek
tiği açıktır. Dolayısı ile, henüz kuruluş ve açılma safhasında olan ve bu yüzden hiçbir personeli 
bulunmayan bir hastanemizin faaliyete getirilmesi için, Bakanlığımız teşkilatı içindeki diğer 
kuruluşların ve tecrübeli elemanların bu hizmetin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmaları, 
tamamen hizmet gereklerine ve kamu yararına uygundur ve bu gereklidir. 

Cevap 4-5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesine istinaden çıkarılan 
"Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği"nin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, acil ve 
özellik arzeden işlerin ilân edilmeden de yapılabileceği hükmü mevcuttur. Yukarıdaki (1) nu
maralı cevapta da açıklandığı üzere, Çatalca Devlet ve Trafik Hastanesi'nin bir an önce faali
yete geçirilmesinde, yöre halkının sağlık hizmetleri açısından geciktirilmesine imkân görülme
yen bir aciliyet bulunduğunda; iş ye işlemler bu espri içinde yapılmıştır. Yapılacak iş ve işlemle
rin sorumluluğu, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne tev
di edilmiştir. İlân yapılmaksızın işlerin yapılabilmesinin kanunî gerektirici sebep ve dayanağı 
da yukarıda açıklanmıştır. 

Cevap 6. Anılan Hastane'nin faaliyete geçirilmesi için yapılan işlerin, malzeme ve fiyat
ların uygunluğu; İstanbul İl Bayındırlık ve İskân Müdürlügü'nün ve İstanbul Ticaret Odasının 
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verdiği yazılar ile onaylanmıştır. Bundan da anlaşılacağı üzere, iş ve işlemlerin yapılmasında, 
iddia edildiği gibi, bir keyfilik bulunmadığı görülmektedir. ' 

Bütün bunlara rağmen, bu husustaki iddialar üzerine, konu, Bakanlığımız müfettişlerince 
incelemeye alınmış olup, teftiş devam etmektedir. Teftiş neticesinde; usûle ve mevzuata ve ka
mu menfaatine uymayan bir davranışı tesbit edilecek görevli ve yetkililer hakkında gerekli ka
nunî işlemlerin yapılacağı da tabiîdir. 

Cevap 7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda da belirtildiği üzere; "Emanet usûlü" iş 
yaptırmak, acil ihtiyaçların bir an önce karşılanması amacına matuftur. Sözü edilen binanın 
bir an önce Hastaneye çeviritmesi, ülkemiz ve o yörenin halkının sağlığı açısından son derece 
ehemmiyetli olduğundan; işler ilansız yapılmıştır. Konsinye mal veren firmaların ise, teslim et
tikleri mal ve yaptıkları işlerin piyasa rayicine uygun olmaması halinde hiçbir hak iddia etme
yecekleri hususunda taahhüt ve teminatları vardır. 

Kendilerinden mal ve hizmet alımı yapılan firmalar, piyasada maruf ve Ticaret Odası'na 
kayıtlı olan firmalardır. Bu firmalardan birinin seçim kampanyama maddî katkıda bulunduğu 
iddiası asla doğru olmayıp, art niyetli ve mücerret bir iddiadan başka bir şey değildir. 

Halkın güvenine mazhar olup seçilmiş ve "Bakanlık" gibi bir göreve gelmiş bir kimsenin, 
bu gibi asılsız ve dayanaksız iddialar ile yıpratılmaya çalışılması esefle karşılanacak bir tutum
dur. Böylesi tutumlar ve karalama gayretleri tasvip edilemez; edilmemelidir. 

Cevap 8. Herşeyden önce belirtilmelidir ki: Adıgeçen Hastane'nin açılışında mevcut olan 
ve eski olduğu iddia edilen tıbbî cihaz ve malzeme, satınalınmamış; bunlar, İstanbul'daki diğer 
sağlık kuruluşlarımızdan ayniyat karşılığında temin edilmişlerdir. 

İstanbul Sağlık Müdür Yardımcılarından Kadri Özbey, bu İl Sağlık Müdürümüzün bu
lunmadığı zamanlarda, Sağlık Müdürlüğüne vekillik etmek ve bu ll'deki iş ve işlemlerin hac
minin çok fazla olması sebebiyle Sağlık Müdürü'nün yetişemediği işleri ve sorunları takip edip 
çözmek gayesi ile, 16.1.1992 târihinde İstanbul Valiliği'nce görevlendirilmiştir, dolayısı ile, aynı 
anda iki Sağlık Müdürü'nün bulunduğu iddiası doğru değildir. 

Sonuç olarak : Yapılan açıklamalar ve varılan tespitlere göre, ileri sürülen iddiaların mü
cerret olmasına rağmen; bu iddiaların üzerine ciddiyetle gidilmiş ve konunun teferruatlı olarak 
teftişi emredilmiştir. Bu teftişin sonuçlarına göre gereken işlemlerin yapılacağı ve verilen tali-
matları mevzuata aykırı olarak yerine getirdiği anlaşılanlar tesbit edilir ise, bunların kanunî 
müeyyidelere çarptırılacağı hususlarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormonlu ilaçların üretilmesine ve itha
line ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/389) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' . - ' 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et
mekteyim. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Hormon ihtiva eden ilaçların kansorojen etkisi olduğu ve özellikle de gıda maddelerinde 
hormon kullanılması durumunda tehlike arzettiği ilim adamlarınca yazılıp-söylenmektedir. 
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Sorularım : 
1. Türkiyemiz'de de hormonlu ilaçlar üretilmekte midir? Üretilmekte ise bu ilaçların isim

leri ve kullanıldıkları alanlar nelerdir? 
2. Hormon ihtiva eden ilaçların ithali serbest midir? Serbestse hangi hormonlu ilaçlar 

ve hangi firmalar tarafından ithal edilmektedir? 
3. Hormonlu ilaçların ithal ve imali ile kullanılması düşünülmekte midir? 
4. Hormonlu ilaçlar ve hormonlu gıda maddeleri gerçekten insan sağlığına zararlı mı

dırlar? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı ' • • 

Hukuk Müşavirliği 20.10.1992 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2116 

Konu : Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 8.11.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/389-2468/12782 sayılı 
yazıları. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından, hormonlu ilâçların üretimi ve 
ithali ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından, hormonlu ilâçların tehlikelerin
den bahisle sorulan soruların cevabıdır. 

Soru 1. "Türkiyemiz'de de hormonlu ilâçlar üretilmekte midir? Üretilmekte ise ilâçla
rın isimleri ve kullanıldıkları alanlar nelerdir?" 

Cevap 1. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hormon ihtiva eden ilâçlar üretil
mekte olup; Ülkemizde, insan sağlığında kullanılan ilâçların üretim ve ithaline 1262 sayılı ispen
çiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu gereğince ruhsat/izin verilmektedir. Bu Kanun çerçeve
sinde Bakanlığımızda, Dünya Sağlık örgütü kriterleri ve ileri ülke düzenlemeleri dikkate alına
rak ilmî nitelikte Klinik danışma Grupları ve Danışma Komisyonu Kurulmuştur. İnsan sağlı
ğında kullanılmak üzere pazara sunulmak istenilen ilâçlar, ilgili kanun hükümleri ve Komis
yon görüşleri dikkate alınarak, Ülkemiz şartlarına göre değerlendirilerek ruhsatlandırılıp ruh-
satlandırılmamalanna karar verilmektedir. Hormon ihtiva eden ilâçlarda yukarıda belirtildiği 
üzere insan sağlığında (teşhis ve tedavide) yeri olması halinde gerekli tüm inceleme ve kontrol
leri yapılarak üretim ve ithal ruhsatı düzenlenmiştir ve düzenlenmektedir. 

Hormon ihtiva eden ilâçların listesi ilişikte verilmiş olup; kullanıldıkları alanlar her ilâcın 
ihtiva ettiği hormona göre belirlenmekte ve değişmektedir (Ek : 1). 

Soru 2. "Hormon ihtiva eden ilâçların ithali serbest midir? Serbestse hangi hormonlu 
ilâçlar ve hangi firmalar tarafından ithal edilmektedir?" 
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Cevap 2. Ancak ve ancak Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış olan ilâçların Türkiye'de ruhsat 
sahibi ilâç firmalarınca ithali mümkün olup, Bakanlığımca ruhsatlandınlmamış olan teşhis ve 
tedavide kullanılan hiçbir ilâcın ithali serbest değildir. 

Soru 3. "Hormonlu ilâçların ithal ve imali ile kullanılması düşünülmekte midir?' l 

Cevap 3. Dünyada olduğu gibi yurdumuzda da Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış plan 
hormon ihtiva eden ilaçlar tedavi maksadıyla kullanılmakta ve bu amaçla da ithaline yukarıda 
açıklanan esaslar çerçevesinde izin verilmektedir. 

Soru 4. "Hormonlu ilâçlar ve hormonlu gıda maddeleri gerçekten insan sağlığına za
rarlı mıdırlar?" 

Cevap 4. Hormon ihtiva eden ilâçlar da dahil olmak üzere, bütün ilâçlar sadece insanla
rın tedavisi maksadıyla ve dolayısı ile zararlı olmayan bir gaye için kullanılmaktadırlar. An
cak, yanlış kullanılması halinde, sadece hormon ithiva eden ilâçlar değil, bütün ilâçlar sağlığa 
zarar verebilirler. Ruhsata bağlı hormon ihtiva eden ilâçlar doktor kontrolünde kullanıldıkla
rında, insan sağlığına zararlı değillerdir. 

Gıda maddelerinin elde edilmesi ile ilgili hormonların kullanım izni, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca verilmektedir. Gıdalar için izinsiz ve uluslararası geçerli kurullar dışında kullanı
lan hormonlar ve hormonlu gıda maddeleri insan sağlığına zararlı olabilirler. 

-Ülkemizde kullanılmakta olan tarımla ilgili bütün kimyasal madde ve ilaçlar ruhsatlı ola
rak piyasada bulunmakta; ruhsatları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilmekte ve de
netimleri de periyodik olarak adıgeçen Bakanlık tarafından yapılmaktadır. 

Yasal olmayan yollardan ülkemize getirilip kullanılan hormonlar insan sağlığına zararlı
dır. İzinsiz ve yasal olmayan yollarla hormonlu gıda üretilmesi ve tüketime sunulması konu
sunda bir şikâyet ve tesbit olur ise, mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiîdir. 

ALLYLESTRENOL 
BECLAMENHAZONE DIFROPİONATE 
BETAMETHASONE 
BETAMETHASONE ACETATG 
BETAMETHASONE VALERATE 
DÎETHYLSTÎLBESTROL 
DlFLUCORTOLON VALERATE 
DYDROGESTERONE 
ESTRADİOL BENZOATE 
ESTRADIOLPHENYL FROPIONATE 
ESTRADİOL VALERATE 
ESTRADİOL UNDECYLATE 
ESTRIOL 
ETHNL ESTRADİOL 

HOLOMETHASONE MONOHYDRAT SİCORTEN 
HUMAN MENAPOUSAL GONADOTROPHİN 
HYDROCORTİSONE 
HYDROKYPROGFSTEROCAPROATE 
LEVONORGESTREI 
LEVOTHYROXİNE SODİUM . 
LYNESTRENOL 
MEDROXYPROGESTERON ACETANE 

MESTEROLONE 

METHYDOPA 

METHYL PREDINISOLOME 

METHYL PREDINISOLOME ACETATE 

METHYLTESTOSTEROME 

NANDROLONE 
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ETHNYLESTRENOL NORETHISTERON 
ETHHYLESTRENOL NORGESTREI 
FLUMETHASON PIVALATE PREDNİSOLONE 
FLUOCINOLONE ACETONtD PROGESTERONE 
FLUOCORTOLONE PROSTOGLANDIN 
FLUOCORTOLONE CAPRONATE TESTOSTERONE DEOANOATE 
FLUOCORTOLONE PİVALATE TESTOSTERONE ICOCAPROATE 
GESTONOROBE CAPROATE TESTOSTERONE RHENPROPIONATE 
GONADOTROPINF CHORIONIO TRIAMCINOLONE ACETONİD 
TESTOSTERONE PROPIONATE DESOGESTREL 

9. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, 20 Ekim 1991 tarihi itibariyle Bakanlık 
tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Akfuna'nın yazılı 
cevabı (7/408) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle

rinizi arz ederim. , 
Saygılarımla. 

Dr. H. ibrahim Özsoy 
Afyon 

Göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınız tarafından gerçekleşti
rilen ihalelerde; 

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

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 20.10.j992 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2117 

Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 16.10.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/408-2543/12995 sayılı yazıları. 
Afyon Milletvekili Sayın Halil ibrahim özsoy tarafından, 20 Ekim 1991 tarihinden itiba

ren Bakanlığımızca gerçekleştirilen ihaleler ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 
Afyon Milletvekili Sayın Halil ibrahim özsoy tarafından göreve başlama tarihimizden bu 

yana Bakanlığımızca gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorulan soruların cevabı aşağıdadır. 
Soru : "Göreve başladığımız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınız tarafından 

gerçekleştirilen ihalelerde; 
— işin adı, keşif miktarı, yeni iştirakler, ihale tenzilatları ve ihaleyi kazanan firmaların 

isimleri nelerdir?" 
Cevap : 20 Ekim 1991 tarihinden bu yana gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bilgiler ilişik 

listelerde gösterilmiştir. _ 
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20 EKİM 1991 TARİHÎ İTİBARIYLA SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TA 
VE HİZMET ALIMLARINI GÖSTERİR TABLO 

9\ 

Tarihi 

12.11.1991 
5.12.1991 
6.12.1991 
9.12.1991 

13 12 1991 
24.12.1991 
27.12.1991 
27.12.1991 
19.12.1991 

27.12.1991 
27.12.1991 
17.2.1992 

29.1.1992 
29.111992 
27.2.1992 
22.4.1992 

21.4.1992 

İşin Adı v 

Eğitim (Ruh Sağlığı Eğitimi) 25 Kişi 
Proje İlleri için Eğitim Materyali (ses kayıt cihazı 6 adet) 
Proje İlleri için Eğitim Materyali (Video Kaseti 400 Adet) 
Proje İlleri için Eğitim Materyali (10 adet Televizyon, 10 Adet Video) 
Proje Denetim Raporu Tercümesi 
Proje illeri ve Mrk. için Büro ve Kırtasiye Malzemesi alımı 
Demirbaş Malzeme alımı 
Eğitim (Ruh. Sağ. Eğt. ve Proje Personeli Planlama, Yönetim Eğitimi) 
Proje illeri ve Merkez Bilgisayar alımı (30 Adet Bilgisayar, 23 Adet Ya
zıcı ve "ikalım) 
Proje İllerine Taşıt Alımı (10 Adet) 
Büro Malzemesi Alımı (Hıfz. okuluna ve Proje Birimine) 
Eğitim Materyali (Hizmetiçi Eğitimlerde Kullanılmak üzere Kitap bası
mı için malzeme) 
Eğitim (Proje illeri Ebe Eğitimi) 66 kişi 
Eğitim (UNICEF ile işbirliği çerçevesin Ebe Eğitimi) 96 kişi 
Eğitim (Proje illerinde görevli Personel için Bilgisayar Eğitimi) 31 kişi 
Eğitim Materyali (Hizmetiçi Eğitimde Kullanılmak üzere kitap basımı 
için malzeme ahmı) 
Eğitim (Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Götürülecek Temel Sağ
lık Hizm. Prog.) 55 kişi 

Keşif veya İhale İhal 
Bedeli Tenzil 

8 270 000— (**) 
8 136 000—(**) 
7 776 000— (**) 

54 400 000— (**) 
408 896— (*) 

149 523 000— (*) 
21 150 000—(**) 
48 160 000— (*) 

480 000 000— (**) 
407 280 000— (**) 

110 000 000— (*) 

103 263 060— (**) 
96 560 000— (**) 
135 110 000— (**) 
21 700 000— <**) 

7 784 000—(**) 

20 000 000— (**) 

< * * * 



17.6.1992 Eğitim (Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde 
Hizmetiçi Eğitim ve Halk Sağlığı Eğitimi) 49 kişi 

2.6.1992 Eğitim (UNICEF ile işbirliği çerçevesin Ebe Eğitimi) 49 kişi 

31.7.1992 Eğitim Materyali (Hizmetiçi Eğitimde kullanılmak üzere kitap 
. basımı için malzeme alımı) 

18.6.1992 îş Analizi, Büro otomasyonu ve Sistem Analizi Hizmet Alımı 
18.9.1992 Eğitim (Aile Hekiminin Eğitimi) 55 kişi 
15.9.1992 Proje Hazırlık Toplantısı (Doğu-Güneydoğu ve Anadolunun Ba

zı Bölgeleri Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Projesi Hazırlık Top
lantıları) 23 ilden yaklaşık 290 kişi 

j . 6.9.1992 Sağlık Reformları Grup Çalışması Toplantısı 
Ç£ 28.8.1992 Eğitim Materyali Basımı (Genişletilmiş Bağışıklama Programın-
• da kullanılmak üzere kitap basımı) 

13.10.1992 Prefaberik Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi Yapımı.. 

32 700 000— (*) 
45 000 000— (*) 

130 589000— (**)• 
109 760 000— (**) (1) 

12 217 000— (*.*) (1) 

106 100 000— (**)(1) 
71 356 000— (**) (1) 

77 000 000— (**) (1) 
20 330 000 000— (**) (1) 880 00 

NOT: Sağlık Projesi mal ve hizmet alımları bakanlar Kurulunun 15.1.1991 tarih ve 91/1405 sayı 
îhale Kanunu*ndan muaf tutulmuş olup, îkraz Anlaşması hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. 

• . (*) Tamamı millî bütçeden karşılanmıştır. 
(**) Dünya Bankası Kredi katkılıdır. 
(***) Satınalmalar teklif alınmak suretiyle yapıldığından en ucuz teklifler gözönüne alınara 

(**)(!) îlıaleleri yapılmış olup ödeme prosedürleri devam etmektedir. 
Dr. 

Müste 



REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 
20 EKİM 1991 Ikrihinden 6 Kasım 1992 Tarihine Kadar Gerçekleştir 

İhalenin Adı 

1. 300 Ton Yeşil Yonca 

Muhammen Bedeli 
(Keşif Bedeli) 

225 000 000 TL 

İhaleye Katılan _ 
(îeni İştirakler) 

— Celal Koç 
— İzzet Erdemir 
— Burhan Saikkara 
— Tura Ticaret 
— Hacı Zalaltuntaş 

İhale 
İndirim 

111 000 

2. Lojman Binalarını Doğalgaza 
Çevirme İşlemi 

3. 20 Kalem PersonelGiyecek Eşyası 
(Giyecek Yardımı) 

4. At İhalesi (150 Adet) 

5. Serum ve Aşı Üretimi için Kuzu 
Alımı 1600 Adet 

150 000 000 — 

319 822 121 Sümerbank 
Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının 1992 yılı içerisinde 
saptadığı birim fiatlar üzerinden 
600 000 000 — Celal Koç 

* — Zülfikar Akbara 
— Mak. Medikal 

1 600 Adet Kuzu için kilogramı 20 Tarım İşletmeleri Genel 
000 TL. den protokol yapılmıştır. Müdürlüğü 

6. 300 Ton Kuru Ot Deney Hayvan
larına yedirilmek üzere 300 000 000 

7. Deney Hayvanları için Yem Alımı 
15 300 Kg. 

8. Deney Hayvanları için arpa alımı 
(50 Ton) 55 000 000 

Tarım İşletmeleri 

Yem Sanayii A.Ş. 

TİGEM 

13 500 

— 

— 

— 

— 



VS 

S.No. Cihazın Adı 

1 Kuru Hava Sterilizatörü 
(Diş) 

2 Ameliyat Tavan Lambası 

3 Çocuk Oksijen Çadırı 

4 Tek Kanallı EKG 

5 Anestezi Cihazı 

6 Elektrokoter 

7 D. Buhar Basınçlı Otoklav 

8 Distile Su Cihazı 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR 
DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN TIBBİ CİHAZ İHALELERİ BİLG 

Muhammen -i ' . 
Adet Bedel İhale Bedeli İhaleyi Alan Firma 

100 500 000 000 

50 3 000 000 000 

50 950 000 000 

50 900 000 000 

50 4 250 000 000 

50 2 000 000 000 

10 2 500 000 000 

50 500 000 000 

387 500 000 NüveA.Ş. 
Kumrular Sok. 26/2 
Yenişehir/Ankara 

2 750 000 000 Met Ltd. Şti. 
Adem Yavuz Sok. 9/12 Ankara 

740 750 000 Ertunç Özcan Tıb. Cih. Müms. 
Tuna Cad. 27/1. YenişehiryAnk 

512 100 000 Odak İthalat Pazarlama 
Meçhul Asker sok. No. 19 
Mebusevleri/Ankara 

2 2G0 000 000 A.M.S. Tıb. Cih.Ltd. Şti. 
Kazım Karabekir Cad. Koyunlu 
Han 95/75 İskitler/Ankara 

1 237 500 000 Petaş Profesyonel Elk. A. Ş. 
71. sok. NO. 21 Emek/Ankara 

1 344 400 000 Trans Medikal A. Ş. 
Demirciler Sitesi 2. Cad. No. 7 
Siteler/Ankara 

400 000 000 Trans Medikal A. Ş. 
Demirciler Sitesi 2. Cad. NO. 7 
Siteler/Ankara 



9 Benmari 50 

10. Binoküler Mikroskop 100 

11 Kuru Hava Sterilizatörü 50 

12 Elektrikli Santrifüj 

13 Spektrofotometre 

14 Cerrahi Aspiratör 

15 Dik Otoklav 

17 Kuvöz 

50 

50 

2J0 

30 

16 Bilgisayarlı Yorumlu EKG 10 

50 

18 Monitörlü Defibrilatör 50 

400 000 000 292 500 000 NüveA.Ş. 
Kumrular Sok. 26/2 
•ferûşehicAnkara 

1200000 000 1045 000 000 încekaraA. Ş. 
Meşrutiyet Cad. 31/2 
Kızılay/Ankara 

350 000 000 117 500 000 Nüve A. Ş. 
Kumrular Sok. 26/2 
"förıisehüvAnk 

1 750 000 000 1 487 500 000 Mateks Ltd. Şti. 
Tuna Cad. 27/1 
Tsmşehir/Ankara 

4 500 000 000 , 12 850 000 încekara A. Ş. 
Meşrutiyet Cad 31/1. 
Kızılay/Ankara 

1 800 000 000 1 389 000 000 Meteks Ltd. Şti. 
Tuna Cad. 27/1 
%rıis^hir/\nkara 

900 000 000 592 500 000 Trans Medikal A. Ş. 
Demirciler Sitesi 2. Cad. NO. 7 
Siteler/Ankara 

800 000 000 360 000 000 Ultra Medikal Ltd. Şti. ' 
Î.M.Ç. A Blok 1516 1520 

• . • Unkapanı/Istanbul 
3 250 000 000 2 467 250 000 Ertunç Özcan Tıb. Cih. Müm. 

Tuna Cad. 27/1 
Yenişehir/Ankara 

3 250 000 000 2 175 O00 000 încekaralar Ltd. Şti. 
\ Yüksel Cad. No. 39/6 

'^nişehicAnkara 

TOPLAM 32 800 000 000 22 348 500 000 
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Sağlık Bakanlığı 
İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 6.11.1992 

Sayı : B.100.IMI0000002 

Sayın Bakanımız Dr. Yıldırım Aktuna'nın göreve başladığı 20.10.1991 tarihinden itibaren 
yapılan dış alım ihaleleri ile ilgili bilgi aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 4.3.1992 tarihinde yapılan 2 300 000 doz difteri tetanoz aşısı ihalesine, 
Yugoslavya'daki Institut of Immünolagy 957 628 000 TL. 
Yugoslavya'daki Jugolek 984 988 800 TL. 
Almanya'daki Hoechst 1537 029 786 TL. 
Fransa'daki Pasteur Merieux 1 336 573 700 TL. 
İsviçre'deki Berne 435 026 900 TL. 

firmaları katılmış ve yapılan pazarlıkta hiçbir firma Berne'nin, fiyatının altına düşmemiş ve 
ihale en ucuz teklifte bulunan Berne Firması'na verilmiştir. 

2. 4.3.1992 tarihinde yapılan 5 800 000 doz tetanoz toksoid ihalesine, 
Yugoslavya'daki Institut of Immunology 2 000 907 200 TL. 
Yugoslavya'daki Jugolek 2 069 904 000 TL. 
Almanya'daki Hoechst 2 667 346 888 TL. 
Fransa'daki Pasteur Merieux . 1 838 449 200 TL. 
İsviçre'deki Berne 1 043 589 000 TL. 

firmaları katılmış ve yapılan pazarlıkta hiçbir firma Berne'nin teklifinin altına inmemiştir. İhale, 
ucuz teklifte bulunan Berne Firması'na verilmiştir. 

3. 7.7.1992 tarihinde yapılan larvasit ihalesine USA'dan Koşan Firması 1 173 618 000 
TL.'Iık Abate teklifiyle katılmış ve yapılan pazarlık neticesinde 789 336 000 TL.'ye inmiştir. 

Bu nedenle larvasit ihalesi, 20 000 litre % 50 EC ve 30 000 KG % 1 SG Abate olarak 
Koşan Firması'na verilmiştir. 

4. 2.9.1992 tarihinde yapılan 2 500 000 doz difteri tetanoz aşısı ihalesine, 
Japonya'deki Taichi 1 027 500 000 TL. 
Almanya'daki Hoecst 1678 672 800 TL. 
Fransa'daki Pasteur Merieux 2 166 136 128 TL. 
lswiçre'deki Berne 1 168 507 232 TL. 

firmaları katılmış ve ihele, yapılan pazarlıkta, 1 025 000 TL.'ye inen Berne Firması'na verilmiştir. 

5. 4.11.1992 tarihinde yapılan 6 500 000 doz BCG aşısı ihalesine, 
Fransa'daki Pasteur Merieux 8 303 205 817 TL. 
Japonya'daki Taichi 5 619 760 190 TL. 

firmaları katılmış, yapılan pazarlık neticesinde Merieux Firması 5 618 000 000 TL.'ye, Taichi 
Firması ise 3 999 768 830 TL.'ye inmiştir. İhale, Taichi Firmasıîna verilmiştir. 

Arz olunur. 
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SAYIN BAKANIMIZ YILDIRIM AKTUNA'NIN GÖREVE BAŞLAMIŞ OLD 
TARİHİNDEN İTİBAREN İHALESİ YAPILAN MALZEMENİN LİSTES 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

Satınalınması İstenilen Malzemenin 

. , -
Cinsi 

Steril enjektör 5 cc'lik 

Steril enjektör 5 cc'lik 
Procain Penicillin 
800 OOO'Î.U. Enjektabl fiakon 
Rifampicine Capsül 
INI I 100 mg Tablet 
INH 300 mg Tablet 
Rifampicine Capsül 
Morphozinamide Tablet 
Tüberkülin enjektör 

Ethambutol Talbet 
Rifampicine" Capsül 
INH 300 mg Tablet 

Morhozinamide tablet 
Bina Kiralanması 

Tüberkülin Enjektör 
Benzathine Penicillin 1 200 000 
1. Ü. 
Procain Penicilline S00 000 
Gentamicin Göz Damlası 

. l - « . 
Miktarı 

6000 000 

10 000 000 
6000 000 

5000 000 
3 000 000 
5000 000 
5000 000 
5000 000 
1 500 000 

8000 000 
. 5000000 

5 000 000 

5 000 000 

8000 000 
200 000 

200000 
90-000 

Ad 

-" 

»» 

»» 
flk 

flk 
Ad 

İhale Tarihi 

18.11.1991 

4.12.1991 
26.11.1991 

22.11.1991 
1.6.1992 
L6.1992 
3.6.1992 
1.6.1992 

22.6.1992 

29.9.1992 
29.9.1992 
29.9.1992 

29.9.1992 
5.5.1992 

27.5.1992 
2.10.1992 

2.10.1992 
2.10.1992 

İlgili Dairenin Adı 

A.Ç.SA.P.Gn.Md.lüğü 

" »» 
99 9 9 

Verem Savaş DaL Bşk. 
99 99 

99 99 

>» »» 
»f »» 

99 »» , 

>» 99 r 

J» 99 

»> l > 

» » , ' • » » 

Kanser Savaş DaL Bşk. 

Temel Sağ. Hîz. Genel 
Mücîürlügü 

>> » t 

»» 1> 

Tahmini Beledi 
TL 

1 800 000 000 

3000 000 000 
1 620 000 000 

2 000 000 000 
90 000 000 

375 000 000 
2 750000 0002 

1 600 000 000 
1 125 000 0Ö0 

1 200 000 000 
3 250 000 000 

450 000 000 

1 925 000 000 
13 000 000 Aylık 

6 000 000 000 
' 1 657 200 000 

1050000000 
570 000 000 



19 Gentaycıne Ampul 80 mg 
20 Gentaycıne Ampul 40 mg 
21 Tirimethoprin Sulphame-

toxozal 
22 Steril enjektör 2 cc'lik 

40 000 " 
50 000 " 

20 000 " ' 
20 000 000 " 

2.10.1992 

2.10.1992 

2.10.1992 

21.10.1992 

23 Steril enjektör 5 cc'lik 

24 Anestezi Cihazı 

25 Lam 

26 Lanset 

27 Yeşil Kart 

28 Yeşil Kart 

29 Yeşil Kart 

2 000 000 " 21.10.1992 

2 Adet 27.10.1992 Ted. Hiz. Gn. Md.lüğü 

2 000 000 " 28.9.1992 Sıtma Savaş Dai. Bşk. 

2 000 000 " 28.9.1992 

2 000 000 " 8.7.1992 Sağ. Prj. Koord. 

2 000 000 " 8.7.1992 

5 000 000 " 24.8.1992 Sağ. Prj. Gn. Koord. ' 

30 Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı 

31 Personel Servisi 

a Otobüs 

b Midibüs 

32 Giyim Yardımı Toplu 

33 Giyim Yardımı işçi 

34 Giyim Yardımı Memur 

35 Petrol ihtiyacı 

a Petrol ihtiyacı 

b Petrol ihtiyacı 

36 Giriş Holü düzenlenmesi 

37 Lojman Onarımı 

38 Yemekhane Tadilat ve Onarımı 

39 I Iekimevi Binası Onarımı 

5 000 000 " 

21 adet 

21 adet 

24.8.1992 

5.2.1992 Merkez Teşkilatı 

5.2.1992 

15.5.1992 

25.5.1992 

25.5.1992 

16.9.1992 

5.10.1992 

26.10.1992 Merkez Teşkilatı 

81 200 000 

74 600 000 

234 000 000 
8000 000 000 

950 000 000 

300 000 000 

300 000 000 

Protokol 

199 250 000 

1 930 000 000 

1 404 900 000 

936 600 000 

Protokol 

830 000 000 

420 000 000 

225 000 000 

495 000 000 
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10. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in Kayseri'ye doğalgaz getirilmesinin düşünü
lüp, düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyah'nın 
yanlı cevabı (7/410) 

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

landırılmasını talep etmekteyim. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kayseri ili Orta Anadolu'nun en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden birisidir. İlimiz
de fabrika niteliğinde 136 işyeri olup, Çin-Kur ve Taksan gibi yüksek seviyede enerji tüketen 
fabrikalardan meydana gelen sanayi kolları bulunmaktadır. Hava kirliliği yönünden son dere
ce kritik durumda olan Kayseri tli yapılan araştırmalara göre hava kirliliğine yol açan kükürt-
dioksit'in % 90'lık bölümünün ısınma amacıyla kullanılan yakıtlardan kaynaklandığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca Kayseri'de tüketilen enerji hesaplanarak bunlann yerine ikame edebilecek 
doğal gaz ihtiyacının 292 030 488 mJ olduğu tespit edilmiştir. 

21 Mart 1990 tarihinde; 
— Kayseri Elektrik Üretimi Sanayii ve Tic. A.Ş. 
— Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
— Kayseri Melikgazi Belediyesi 
— Kayseri Kocasinan Belediyesi 
— Kayseri Sanayi Odası * 
— Organize Sanayi Bölgesi, 
dahil olmak üzere 13 kuruluş ve şahsın iştiraki ile 19 ortaklı 4 milyar TL sermayeli Kayseri 

Doğalgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. kurulmuştur. Sermayesinin 1/4'ünü bloke ettirmiş olan bu şirke
te Botaş'ında % 14 oranında ortak olması teklif edilmiştir. 

Şirketin kuruluşundan günümüze kadar önceki Hükümet döneminde ve şimdiki hükü
met döneminde doğalgazın Kayseri'ye getirilmesi için hiçbir çalışma yapılmadığı görülmüştür. 

SORULARIM : 
1. Kayseri'ye de doğalgaz getirilmesi düşünülmektemidir? 
2. Bu konuda hükümetiniz tarafından bir çalışma başlatılmışmıdır? 
3. Şayet Kayseri'ye de Doğalgaz getirilmesi düşünülüyorsa 1993 yılı yatırım programına 

alınmış mıdır? Alınmadı ise sebebi nedir? 
4. Kayseri'de kurulan "Kayseri Doğalgaz Sanayi ve Tic. A.Ş."ne Botaş'ında ortak edil

mesi düşünülmektemidir? ' 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B. 15.0.APK 0.23-300-1739-16006 20.11.1992 
. Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 Ekim 1992 tarih ve A Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/410-2545/13005 sayılı yazınız. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
r • • • 

Ersin Faralyah 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Soru önergesi Cevapları : 
Kayseri İli Orta Anadolu'nun en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden birisidir. İlimiz

de fabrika niteliğinde 136 işyeri olup, Çin-Kur ve Taksan gibi yüksek seviyede enerji tüketen 
fabrikalardan meydana gelen sanayi kollan bulunmaktadır. Hava kirliliği yönünden son dere
ce kritik durumda olan Kayseri İli yapılan araştırmalara göre hava kirliliğine yol açan kükürt-
dioksit'in % 90'lık bölümünün ısınma amacıyla kullanılan yakıtlardan kaynaklandığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca Kayseri'de tüketilen enerji hesaplanarak bunların yerine ikame edebilecek 
doğalgaz ihtiyacının 292 030 488 m* olduğu tespit edilmiştir. 

21 Mart 1990 tarihinde; 
— Kayseri Elektrik Üretimi Sanayii ve Tic. A.Ş., 
— Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
— Kayseri Melikgazi Belediyesi, 
— Kayseri Kocasinan Belediyesi, 
— Kayseri Sanayi Odası, 
— Organize Sanayi Bölgesi, 
dahil olmak üzere 13 kuruluş ve şahsın iştiraki ile 19 ortaklı 4 Milyar TL. sermayeli Kayse

ri Doğalgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. kurulmuştur. Sermayesinin 1/4'ünü bloke ettirmiş olan bu şir
kete BOTAŞ'ında % 14 oranında ortak olması teklif edilmiştir. 

Şirketin kuruluşundan günümüze kadar önceki Hükümet döneminde ve şimdiki Hükü
met döneminde doğalgazın Kayseri'ye getirilmesi için hiçbir çalışma yapılmadığı görülmüştür. 

Soru : Kayseri'ye de Doğalgaz getirilmesi düşünülmekte midir? 
Cevap : Kayseri lli'ne şu aşamada doğalgaz verilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak 

arz miktarını artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar neticelendirildiği, finansman sorunları 
ve diğer sorunlar çözümlendiği takdirde Güney Doğalgaz İletim Hattı inşaatına başlanılabile-
çektir. 

Soru : Bu konuda Hükümetiniz tarafından bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatılmamış-
sa hangi safhadadır? 

Cevap: Doğalgaz kullanımının ekonomik olması koşuluyla yurt çapında yaygınlaştırma ça
lışmalarını sürdüren BOTAŞ'ca, doğalgaz tüketim potansiyelinin yüksek görüldüğü Çukurova 
ve İzmir Yöresi ile bu yöreleri besleyecek doğalgaz iletim hatları güzergahında bulunan yerleşim 
merkezleri ve sanayi bölgelerinde 1990 yılında bir tüketim potansiyeli araştırma çalışması yapıl
mış ve bu çerçevede Kayseri İl Merkezinin de doğalgaz talebini belirlemek üzere bir çalışma ger
çekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerle görüşmeler yapılarak İmar Planları 
incelenmiş ve sınai tesislerin yakıt tüketimleri tesbit edilerek Kayseri lli'nin doğalgaz talebi belir
lenmiştir. "Vapılan çalışmada belirlenen talep sanayi tüketimi dahil 271 Milyon m3'tür. 
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Soru : Şayet Kayseri'ye de Doğalgaz getirilmesi düşünülüyorsü 1993 Yılı Yatırım Progra
mına alınmış mıdır? Alınmadı ise sebebi nedir? 

Cevap: Kayseri ilinde doğalgaz iletimini sağlayacak olan Güney Doğalgaz İletim Hattı Projesi 
BOTAŞ'ın 1992 Yılı Yatırım Programında 9İ.E.050.I10 Proje No ile yer almışür. 1993 Yılı Yatırım 
Programında da yer alması teklif edilmiştir. Söz konusu hat Ankara'dan başlayarak Kırırkale, Kırşe
hir, Seydişehir, Konya, Aksaray, Nevşehir, Avanos, Kayseri, Mersin, Adana, Ceyhan üzerinden İsken
derun'a uzatılacaktır. Gerek arz kaynaklannın kısıtlı olması gerekse fînansal güçlükler nedeniyle bu 
hattın inşaatına 1992 Yılı Idıtınm Programında yer almasına rağmen başlanılamamaktadtr. 

Soru : Kayseri'de kurulan "Kayseri Doğalgaz Sanayi ve Tic. A. Ş."ne BOTAŞ'mda ortak 
edilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap : BOTAŞ'ın kurulmuş bulunan dağıtım şirketine ortak olması düşünülmemektedir. 
Güney Doğalgaz İletim Hattı'nın Kayseri İl Merkezine doğalgaz verebilmesi için önce Da

ğıtım Şirketinin şehir dağıtım şebekesine ilişkin tüm teknik çalışmaları tamamlanmış ve finans
man kullanımına hazır hale getirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, dağıtım şerkiti de yatı
rım, işletme ve satış dönemlerinde gerekli olan teknik kapasiteye sahip olmalıdır. Yine 397 Sa
yılı Kanun hükmünde kararname gereği dağıtım şirketi Bakanlar Kurulu'nun onayına sunul
malıdır. , " 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Eubank 100 üncü Yıl Gümüş Madeni İslet
meleri Müessesesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı *nın ya
zılı cevabı (7/421) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
15.10.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Etibank 100 üncü yıl Gümüş Madeni İşletmeleri Müessesesindeki üretimi artırıcı ilave 
ünitenin yapımı ne zaman gerçekleşecektir? 

2. Mahkeme sonucu hakedilen 6.5 milyon $ lık tazminatın tahsilimi bekleniyor? 
3. Ek Ünite yapıldığında işletmenin yıllık üretim kapasitesi kaç tona ulaşacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1742-16009 20.11.1992 
Konu : Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 Ekim 1992 tarih ve A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-7/421-2654/13287 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 

istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Soru Önergesi Cevapları 
Soru : Etibank 100 üncü yıl Gümüş Madeni İşletmeleri Müessesesindekİ üretimi artırıcı 

ilave ünitenin yapımı ne zaman gerçekleşecektir? 
Cevap : Etibank 100 üncü yıl Gümüş Madeni işletmeleri müessesesindeki üretimi artırıcı 

ilave ünitenin yapımı çalışmaları ihale aşamasına gelmiştir. Ancak dünya gümüş fiyatlarının 
düşmesi nedeniyle ihalenin 1993 yılında yapılması planlanmaktadır. Bu arada Müessese bün
yesinde sistem içerisinde kapasiteyi artırıcı tadilatlar yapılmaktadır. 

Soru : Mahkeme sonucu hakedilen 6.5 milyon $ Iık tazminatın tahsilimi bekleniyor? 
Cevap: Mahkeme sonucunda proje müeltefi olan Alman Krupp firmasının ödeyeceği 5.5. 

milyon DM tazminatın alınmasına başlanmıştır. 

Soru : Ek Ünite yapıldığında işletmenin yıllık üretim kapasitesi kaç tona ulaşacaktır? 
Cevap : Ek Ünite yapıldığında gümüş üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçeve

sinde kırma-eleme ünitesinde cevherin fiziksel yapısından kaynaklanan sorunlar da çözülerek, 
tesisin proje kapasitesine (122 ton/yıl Ag) ulaştırılması mümkün olacaktır. 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in, Kütahya-Tavşanlı SSK Hastanesinin personel 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm yazılı 
cevabı (7/443) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

SSK Tavşanlı Hastanesi; 
a) Pratisyen hekim, 
b) Anestezi teknisyeni, 
c) Röntgen teknisyeni, 
d) Ebe, 
e) Hemşire, 

kadrolarındaki eksiklikler ne zaman tamamlanacaktır? 

T C . 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 23.11.1992 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/12799-037911 

Konu : kızılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/443-2719/13547 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından hazırlanan "KütahyaTavşanlı SSK Has-

tanesi'nin personel ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 
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Bilindiği Üzere; Bakanlığımız bağlı kuruluşu sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinin 
uzman tabip ve tabip kadrolarına atama yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nca 2514 Sayılı 
Mecburi Hizmet Kanunu hükümlerine göre yapılan kura çekimine katılınmaktadır. Diğer kad
rolara ise mevzuat ve olanaklar ölçüsünde atama yapılmaktadır. 

Soru önergesine konu olan Sosyal Sigortalar Kurumu Tavşanlı Hastanesinin toplam kad
ro sayısı 190 olup, halen bu kadrolardan 149 adedi dolu bulunmaktadır. Sözkonusu hastanede 
çocuk sağlığı ve hastalıkları, nisaiye, göz hastalıkları, dahiliye, hariciye ve bevliye branşlannda 
8 uzman tabip ile 4 tabip görev yapmaktadır. Teknisyen, ebe ve hemşire kadrolarının ise önemli 
bir kısmı dolu olup fiilen görev yapmaktadırlar. 

Yukarıda belirtilen Sosyal Sigortalar Kurumu Tavşanlı Hastanesi'nin boş olan uzman ta
bip ve tabip kadrolarına atama yapılabilmesi için 2514 sayılı Mecburi Hizmet Kanunu gereğin
ce Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kura çekimine katılınmaya devam edilecektir. Diğer kad
rolara ise mevzuat çerçevesinde ve olanaklar ölçüsünde atama yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Küiühya-Tavşanh Devlet Hastanesinin hekim 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/444) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Kütahya tli Tavşanlı İlçesi Devlet Hastanesinin Çocuk, Kadındoğum, Ortopedi, K.B.B, 
Göz ve Nöroloji hekim ile hizmetli kadın, aşçı ve çamaşırcı ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır? 

• T C . ' : , • . - . , 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 20.11.1992 

Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2118 
Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 2.11.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/444-2720/13548 sayılı ya
zıları. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından, Tavşanlı Devlet Hastanesi'nin hekim 
ve diğer personel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

> Sağlık Bakanı 
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Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından, Tavşanlı Devlet Hastanesi'nin hekim 
ve diğer personel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru : "Kütahya tli Tavşanlı İlçesi Devlet Hastanesi'nin Çocuk, Kadındoğum, Ortopedi, 
K.B.B., Göz ve Nöroloji hekim ile hizmetli kadın, aşçı ve çamaşırcı ihtiyacı ne zaman karşıla
nacaktır?" 

Cevap : Tavşanlı Devlet Hastanemizin 50 yataklı olması sebebiyle; Ortopedi, Kulak Bu
run Boğaz, Göz ve Nöroloji uzman hekim standart kadrosu bulunmamaktadır. 

Şu anda, (1) Genel Cerrahî, (1) tç Hastalıkları, (1) Radyoloji uzmanı ve (1) Diş hekimi 
ile hizmet veren bu hastahanemizinde, ayrıca 27 hizmetli görev yapmaktadır. 

Diğer taraftan, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve 
diğer personel ihtiyacı da not alınmış, Maliye Bakanlığından yeni kadro talep edilmiş olup; 
hizmet gerekleri, personelin yurtsathında dengeli dağılımı ilkesi ve kadro imkânları ölçüsünde, 
ihtiyaç duyulan personelin en kısa zamanda temini cihetine gidilecektir. 

j ^Üg£ 
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Dönem :.19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 204) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve 
Aralık 1991 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarım inceleme Komisyonu 11.111992 

' Karar No. : 3 
Sayı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ekim 1991 başında bankada mevcut para. 24 261838 356,— 
Ekim-Kasım-Aralık 1991 aylarında Ziraat Bankasının aldığı paral48 191 084 959,— 

Toplam, 172 452 923 315,— 
Ekim-Kasım-Aralık 1991 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 171 737 268 683,— 

Ocak 1992 başında bankada .mevcut 715 654 632,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim-Kasım-Aralık 1991 aylarına ait hesap

ları incelendi; 
Ekim 1991 de Ziraat Bankasındaki 24 261 838 356.— liralık mevcudu ile Ekim-Kasım-Aralık 

1991 aylarında hazineden 148 191 084 959.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan cem'an 
172 452 923 315.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 171 737 268 683.— TL. tenzil edildikten 
sonra Ocak 1991 başında Bankadaki kasa mevcudunun 715 654 632.— TL. dan ibaret olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel kurulun bilgisine* arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Sözcü 

Fethullah Erbaş 
Van 

Denetçi 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
Üye 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Başkanvekili 
C. Sadi Pehlivanol 

Ordu 
Kâtip 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Üye 
Mikait Aydemir 

Ağrı 
. Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 
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Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 

Üye 
Zeki Nacitarhan 

Kars 

E. 
Üye 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 204) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 205) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve 
Mart 1992 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (5/5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu 11.11.1992 

Karar No. : 4 
Sayı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ocak 1992 başında bankada mevcut para. 715 654 632,— 
Ocak-Şubat-Mart 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 188 043 383 556,— 

Toplam. - _ • 188 759 038 188,— 
Ocak-Şubat-Mart 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 173 389 940 317,— 

Nisan 1992 başında bankada mevcut para 15 369 097 871,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak-Şubat-Mart 1992 aylarına ait hesapla

rı incelendi; 
Ocak 1992 de Ziraat Bankasındaki 715 654 632.— TL. mevcudu ile Ocak-Şubat-Mart 1992 

aylarında hazineden 188 043 383 556.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
188 759 038 188.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 173 389 940 317.— TL. tenzil edildikten 
sonra Nisan 1992 başında Bankadaki kasa mevcudun 15 369 097 871.— TL. dan ibaret olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Ahmet Neidim C. Sadi Pehlivanoğlu 

• Sakarya Ordu 
Sözcü Kâtip 

Fethullah Erbaş A. Şeref Erdem 
Van Burdur 

Denetçi Üye 
Mustafa Yılmaz Mikail Aydemir 

Gaziantep Ağrı 
Üye Üye 

Yaşar Eryılmaz Nurhan Tekinel 
Ağrı Kastamonu 
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Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 

- * • , 

Üye 
Zeki Nacitarhan 

Kars 

Üye 
E. Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 205) 
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T. B.-.M. M. (S. Sayısı: 206) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve 
Haziran 1992 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/6) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu 11.11.1992 

Karar No. : 5 
Sayı :5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Nisan 1992 başında bankada mevcut para. 15 369 097 871,— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı paral92 850 454 831,— 

Toplam. 208 219 552 702,— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 199 139 895 020,— 

Temmuz 1992 başında bankada mevcut para 9 079 657 682,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan-Mayıs-Haziran 1992 aylarına ait he

sapları incelendi; 
Nisan 1992 de Ziraat Bankasındaki 15 369 097 871.— TL. mevcudu ile Nisan-Mayıs-Haziran 

1992 aylarında hazineden 192 850 454 831.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 208 219 552 702.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 199 139 895 020.— TL. tenzil 
edildikten sonra Temmuz 1992 başında Bankadaki kasa mevcudun 9 079 657 682.— TL. dan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Sözcü 

Fethullah Erbaş 
Van 

Denetçi 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
Üye 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Başkanvekili 
C. Sadi Pehlivanoğlu 

Ordu 
Kâtip 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Üye 
Mikail Aydemir 

Ağrı 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 
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Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 

Üye 
Zeki Nacitarhan 

Kars 

E. 
Üye 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 206) 
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T. B. M. M. (S. Sayısı: 207) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos 
ve Eylül 1992 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) 

'x Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TBMM. Hesaplarını İnceleme Komisyonu ' 11.11.1992 

Karar No. : 6 
Sayı : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Temmuz 1992 başında bankada mevcut para. 9 079 657 682,— 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1992 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para253 841 131 518,— 

Toplam. 262 920 789 200,— 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1992 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para.258 887 621 441,— 

Ekim 1992 başında bankada mevcut para 4 033 167 759,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz-Ağustos-Eylül 1992 aylarına ait he

sapları incelendi; 
Temmuz 1992 de Ziraat Bankasındaki 9 079 657 682.— TL. mevcudu ile Temmuz-Ağustos-

Eylül 1992 aylarında hazineden 253 841 131 518.— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ cem'an 262 920 789 200.— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 258 887 621 441.— TL. 
tenzil edildikten sonra Ekim 1992 başında Bankadaki kasa mevcudun 4 033 167 759.— TL. 
dan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görül
müştür. 

Genel kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Sözcü 

Fethullah Erbaş 
Van 

Denetçi 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
Üye 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Başkanvekili 
C. Sadi Pehlivanoğ 

Ordu 
Kâtip 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Üye 
Mikail Aydemir 

Ağrı 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 
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Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 

Üye 
Zeki Nacitarhan 

Kars 

E. 
Üye 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 207) 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

30 UNCU BİRLEŞİM 24 . 11 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1" 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1991 Ayları Hesabına Ait 
rürkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.1992) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 1992 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/5) (S.Sayısı: 205) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.1992) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 1992 Aylan Hesabına 
ı\it Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (5/6) (S. Sayısı: 206) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 1992 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı: 207) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

5. — Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka
nununun 15 inci maddesinin değiştirilmesine dair knnun teklifinin îctüTü&ün 38 inci maddesine cflre doö-
rudan gündeme alınmasına dair önergesi (2/399) o 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, içtüzüğün 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 inci maddeleri uyarınca bir genel görülme 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. UIuç 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasf 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 bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) . . ' ' , - • . ' ' 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _ _ _ 

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

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 Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve 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 İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _, 

22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 t. 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 İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün İ02 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 .ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ye 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) 

- L H : — - — — - — — — 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 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, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA PAJR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 anıl
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. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırhak, 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
mi ıW e 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 uyarınca 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — İzmir 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 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir 
bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*12, —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/132) 

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

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

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

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

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

— : —— ; ; [_9 
Cii) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

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

20. — 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) 

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

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, tstanbul İli 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) 

*23. — 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) 

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

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

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

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

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

*29. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tü
tün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

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

. 3 1 . — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa.- Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*32. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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*33. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

42. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

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

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

45. — 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) 

46. — 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) " -

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

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

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

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

51. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

52. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

54. _ 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) 

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

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

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

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

59. •__ 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) 

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

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

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

63. — 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) 

64. — 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) 
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65. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâzımka-
rabekir -Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

66. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

67. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*68. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78. — 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) 

79. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 
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80. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

81. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarmi ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

82. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

83. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak ilci ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/250) 

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

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

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

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

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, îstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

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

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

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

92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

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

94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indi
riminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/262) 

95. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 
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96. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

97. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

98. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

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

100. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110. — 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) 
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111.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-. 
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

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

113. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

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

115. — 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) 

116. — istanbul 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) 

117. — 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) 

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

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

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

121. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

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

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

124. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç*un, Elazığ ili Kovancılar ilçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

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

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

— T Ğ l •—: . ;—. — — _ _ — — — — 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruva çevrilmiştir 
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127. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

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

129. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika-
nıet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

130. — 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) 

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

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

133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

134. — 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) 

135. — 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) 

136. — 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) . 

137. — 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) 

138. — 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) 

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

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

17 
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141. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

142. — Sivas Milletvekili AbdüIIatif Şener'in, Sivas tüne Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

143. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce- Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

144. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 

• önergesi (6/313) 
145. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za

man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 
146. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 

sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 
147. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 

ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
148. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 

aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

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

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

151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkâtmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü" soru önergesi (6/320) 

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

153. — 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) 

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

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

156. — istanbul 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) 

157. — istanbul 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) 
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158. — 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) 

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

160. — 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) 

j 

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

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

163. — 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) 

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

165. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

174. — 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) 
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175.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

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

177. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

185. — 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) 

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

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

188. — İstanbul 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) 

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

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

191. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 
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192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

195. — İstanbul 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) 

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

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

198. — 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) 

199. — 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) 

200. — 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) 

201. — 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) 

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

203. — 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) 

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

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

• 206. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 
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207. — 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) 

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

209. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

210. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

211. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

212. —. Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

213. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

214. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı, iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

215. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

216. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

217. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

218. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

219. —- Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

220. —- Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

221. —- Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

222. —• İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

223. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

224. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

225. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

İHJ 
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226. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

228. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

229. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402). 

230. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

231. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

232. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

233. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

234. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

235. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

236. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

238. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

239. — İstanbul 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) 

240. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

241. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) 

244. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 
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245. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin ' 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

246. — 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) 

247. — içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4İ4) 

248. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

249. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VtP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

250. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GIMAT.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

251. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

252. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

253. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

254. — 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) . 

255. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İcamu bankalannca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

256. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

257. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

258. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

259. — istanbul 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) 

260. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

261. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nîn, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 
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262. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

263. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

264. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

265. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

266. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

267. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

268. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

269. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

270. — 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) 

271. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

272. — 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) 

273. — 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) 

274. — 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) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

276. — 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) 

277. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

278. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

279. — 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) 
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280. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

281. — 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) 

282. — 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) 

283. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

284. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

285. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

286. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

287. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

288. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

289. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

290. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

291. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

292. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

293. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

294. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

296. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

297. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

298. —- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 
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299. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

300. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

301. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

302. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

303. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

304. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

305. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

306. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

307. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

308. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

309. — 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) 

310. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

311. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın-. 
dirlik ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/484) 

312. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

313. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

314. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

315. — 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) 

316.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 
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317. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Uöktaş'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) 

318. — 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) 
- 319. — 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) 

320. — 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) 

321. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

322. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın katlanmada öncelikli il-
Jer kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

323. — 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) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha- , 
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

325. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

326. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

327. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı ' 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

328. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

329. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

330. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

331. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

332. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

333. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) i 
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334. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

335. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

336. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

337. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantida kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

338. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

339. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

340. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

341. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

342. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

343. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) B 

345. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

350. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısi : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağılma 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 Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116; (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname vê MilIÎ Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağılma 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. — 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 10. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ye 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

30 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

— XII. — Sendika özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına ilişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 12. — Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ye istihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 13. — Sanayi işyerlerine 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 14. — insan 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 tşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 15. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra^ 
porları (İ/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

17. — tnsan 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) 

18. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı 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) 

19. — 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) 

20. — 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) 

21. —-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) (Ş. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 
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"~22. — 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'ıri, 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) 

23. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkilen ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zpnguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

25. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilme
si, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/370, 1/378, 2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma ta
rihi : 2.7.1992) 

26. — 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) 

27. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 1.1.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

28. — 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) 

32 
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— X 29. — 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 : 2-1.2.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 31. —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) 

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

33. — 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 34. — 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 35. — 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 tarifli : 28.2.1992) 

X 36.— 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) , 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — 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) 

33 
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40.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

41. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısr: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

42. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı veİçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

43. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27,7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

44. — 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) 

45. — 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 46. — 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 47. — 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 48. — 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) 

49. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve Î324 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) 

50. — 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) 
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X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. — 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 : 2S.S.1992) 

53. — 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 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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 55. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

56. — 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, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

57. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı.: 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

58. — 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 59. — 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 60. — 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 tarilıi: 21.9.1992) 

X 61. — 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 62. — 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) 
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X 63. — 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) (Dağılma tarihi : 21.9.1992) 

X 64. — 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) 

65. —Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı: 
130) (Dağılma tarihi : 21.9.1992) 

66. — 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) 

67. — 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) 

68. — 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) 

69. — 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. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 2Î.9.Î992) 

70. — 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) 

71. _ 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 72. — 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) 

73, _ 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) 

36 
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74. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi 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 75. — 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, Ulaşürma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — 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) 

77, __, 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 78. — 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 tarifli : 23.9.1992) 

X 79. — 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 80; — 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 81. —• 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 82. — 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 tariEıi : 
23.9.1992) 

X 83. — 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) 

84. — 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 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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86."~ 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) 

87. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — 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 89. — 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 90. — 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) 

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 : 
S.10.Î992) 

92. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

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 (2/32Ö) (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) 
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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) (Dağılma tarihi : 23.10.1992) 

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) (Dağılma 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 (İ/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. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

105. — Gülhane 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) 

106. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

107. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Fleyetleri 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) 

108. — 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) 

109. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 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) 
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110. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Kös tepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

111. — 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 : 10.11.1992) 

112. — 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) 

113. — 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) 

X 114. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

115. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayı
sı : 203) (Dağıtma tarihî : 19.Î1.Î992) 

116. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S.-Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

117. — Şırriak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Haklanda 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


