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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Başkanlıkça, milletvekillerinin yeni yılı kutlandı, çalışmalarının millet ve memleket için 

hayırlı olması dileğinde bulunuldu. 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlü, Hırvatistan ve Bosna-Hersek cumhuriyetlerine yapmış 

olduğu ziyarete ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran 
tnan, DYP Kocaeli Milletvekili İsmail Amasyalı, SHP tzmir Milletvekili Atilla Mutman, CHP 
Ankara Milletvekili Ali Dinçer, RP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül aynı konuda, grupları
nın görüşlerini belirttiler. 

Devlet Bakanı Türkân Akyol, Bitlis Milletvekili Kâmran tnan'ın, konuşması sırasında, 
Bosna - Hersek'te kadınlara yapılan mezalim karşısında görevini yapmadığı iddiasıyla şahsına 
sataşması nedeniyle, bir konuşma yaptı. 

TBMM'nin Bosna - Hersek Başbakan Yardımcısı Hakkı Turayliç'in Sırplar tarafından kat
ledilmesini, büyük infial ve nefretle karşıladığına: 

Uluslararası kamuoyunun askerî müdahale konusunda görüş birliğine vararhayışının, Müs-, 
lüman halk üzerinde vahşetin yoğunlaşmasına yol açtığına ve bu durumun, kararlı ve etkili 
önlemlerle bir an evvel durdurulmasının gerektiğine ve bu son cinayetin, Birleşmiş Milletlerin 
inanırlığına ve Avrupa'nın kurmaya çalıştığı bir arada yaşama düzenine ağır bir darbe oluştur
duğuna; 
'' TBMM'nin; 

Bu konularda hareketsiz kalınması için öne sürülen her türlü gerekçenin geçersizliğine ve 
ahlakî olmadığına inandığına ve dünya ve bölge barışının geleceği için, Sırp sald;rganların ive
dilikle cezalandırılmalarının gereğiyle; 

Din ve milliyet farkı gözetmeksizin, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları ve kamuoyu
nu göreve davet ettiğine ilişkin, siyasî parti grupları müşterek bildirisi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; bu görüş ve temennilerin, dünya kamuoyu ile, ilgililerin ve milletlerarası kuruluşların 
dikkatine sunulması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi kabul edildi. 

Başkanlıkça: 
Sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere kurulan Meclis Araştırması Ko

misyonuna seçilmiş bulunan üyelerin, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi
mini yapmak için toplanacakları, saat ve yere ve 

Dilekçe Komisyonu ile tnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda l'er, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Komisyonunda 2 üyelik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin yazılı 
olarak müracaat etmelerine; 

İlişkin, duyuruda bulunuldu. 
Fransa'ya gidecek olan: ' 
Devlet Bakam Mehmet Ali Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Millî Eğitim 

Bakanı Koksal Toptan'ın, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ek

rem Ceyhun'un, 
Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'-

nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, 
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Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Or
han Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un, 

Senegal ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dı
şişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
Senegal'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkan

lığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven hakkındaki hazırlık evrakı dosyalarının Adalet Bakan

lığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesine ilişkin 2 adet Başbakanlık tezkeresi 
okundu; Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda bulunan dosyaların geri verildiği bildirildi. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının; Çernobil faciası ile ortaya çıkan rad
yoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak toplumun ge
nel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral (9/13), 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek bazı 
çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demire!, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse (9/14); 

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; Meclis soruşturması önergelerinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisinin bi-
lahara okunup, oya sunulacağı bildirildi. 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça zararlı olan 
solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç sağlandığı iddi
alarını araştırmak (10/80), 

Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan'daki insanlık dışı 
davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek (10/81), 

.Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'deki et
kilerini araştırmak (10/82), 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası karayolu ve eş
ya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
(10/83), 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının verdiği zararların 
tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla (10/84), 

Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; öner
gelerin gündemde yerlerini alacağı, öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunları konusundaki (10/21) ve (10/47) esas numaralı Mec
lis araştırması önergelerinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 12.1.1993 Salı günkü birleşimin
de, diğer işlerden önce yapılmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına, 
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Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mının 72 nci sırasında yer alan (10/77) ve 73 üncü sırasında yer alan (10/78) esas numaralı 
Çernobil Faciası konusundaki Meclis araştırması önergeleri ile 11.1.1993 tarihli Gelen Kâğıt
larda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan aynı konudaki (10/82) ve (10/84)-esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin görüşmelerinin birlikte ve Genel Kurulun 19.1.1993 Sah günkü birle
şiminde, diğer işlerden önce yapılmasına, 

11.1.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/13) esas numaralı, 
Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Cahit Aral hakkındaki Meclis soruşturması önergesi ile 
(9/14) esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı ile Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkındaki Meclis soruşturması önergesinin gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer almasına, soruşturma açılıp açılmayacağı husu
sundaki görüşmelerin Genel Kurulun 26.1.1993 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin (5/9) (S. Sayısı : 214), 
Millî Saraylar ve Ona Bağlı Köşk ve Kasırların (5/10) (S. Sayısı : 215); 
1991 yılı faaliyetleri hakkında yaptığı denetimle ilgili raporları Genel Kurulun bilgisine 

sunuldu. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanlığının vaki davetine TBMM Başkanının 

başkanlığında bir Parlamento heyetiyle icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Azerbaycan Cumhuriyetine yapacağı 

resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi için yapılan oylamalarda 
karar yetersayısı bulunamadığı anlaşıldığından, , 

13 Ocak 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.01'de son verildi. 
* 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili I 

Kadir Ramazan Coşkun ibrahim özdiş 
İstanbul Adana 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

Konya 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
13.1.1993 Çarşamba 

Tasarılar 

1. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısı (1/494) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1992) 

2. — Patent Kanunu Tasarısı (1/495) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

3. — Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/496) (Ada
let ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.1.1993) 

4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair ICanun Tasarısı (1/497) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

5. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı (1/498) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

6. — Harp Okulları Kanunu Tasarısı (1/499) (Millî Eğitim ve Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

Teklifler 

1. — Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 15 Arkadaşının, Konut İnşaatında ve Kalkınma
da öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Ta
nınması Hakkında 2982 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/560) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1992) 

2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/561) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1992) 

3. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 18 Arkadaşının, Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/562) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.12.1992) 

4. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 21 Arkadaşının, 5.5.1992 Tarihli ve 1587 Sayılı 
Nüfus Kanununun 15 inci Maddesini Değiştiren 3080 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci 
Fıkrasının Tadiline İlişkin Kanun Teklifi (2/563) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.12.1992) 

5. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakr 
kında Kanun Teklifi (2/564) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.12.1992) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 4 Arkadaşının, 3182 Sayılı, 7129 Sayılı Ban
kalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanuna Geçici Ek iki Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/565) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.12.1992) 

7. — Hatay Milletvekili Bestami Teke'nin, Hatay İlinde Aktepe Adıyla Bir İlçe Kurulma
sına İlişkin Kanun Teklifi (2/566) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.12.1992) 

8. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, Dört ilçe ve Kilis Adıyla Bir ti Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/567) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.12.1992) 

Sözlü Soru önergeleri 

1. T- Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık Baka-' 
nından sözlü soru önergesi (6/568) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1993) 

2. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personel ihti
yaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.1993) 

3. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle Bakan
lıkça yürütülen 1 inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenlenen raporlar üzerinde 
yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.1.1993) 

4. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesinin ne
denlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.1993) 

5. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde görülen risk 
gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.1.1993) 

6. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî pro
tokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.1993) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, illerde ve ilçe kütüphanelerinde bulunan 
el yazması eserlerin İstanbul, Ankara ve Konya kütüphanelerine nakledilmesini öngören bir 
genelgeye ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.1993) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon'da Sultan Divane Haftası ve Et
kinliklerine Bakanlıkça bir katkı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/722) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

3.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Başbakanın ismi verilen okullara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 1989 tarih ve 3517 sayılı Kanun gereği TRT'den 
PTT'ye intikalleri yapılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/724) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.11.1993) 

5.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bazı özel idare otellerinde ücret tarifelerinin 
döviz üzerinden hesaplandığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/725) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 
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6. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Şehir Hatları İşletmesine Ait "68 Güzelhisar" 
isimli tarihî geminin satışına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/726) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.1.1993) 

7. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, bir Türk işadamı tarafından Amerika'dan sa
tın alınan geminin asbestli olduğu iddiasına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/727) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1993) 

8. — Edirne Millevtekili Hasan Başri Eler'in, Trakya bölgesinde görülen hayvan hastalık
ları ile ilgili olarak alınması gereken önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/728) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

. . . „ , , Q - : _ _ • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın üyele
rin, mevcudiyetlerini yüksek sesle ve el işaretiyle bildirmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Eskişehir 'de, bir din görevlisinin, A levilerle ilgi

li olarak yaptığı konuşmaya ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'
un cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, üç sayın üyenin gündem dışı söz talepleri vardır; 
önce onları yerine getireceğim. 

İlk sözü, Eskişehir'de, bir vaizin, Alevilerle ilgili gerçek dışı beyanlarına ilişkin olarak, 
Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin'e veriyorum; buyurun Sayın Şahin. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri ve sayın konuşmacılar; gündemimiz bugün yine doludur, dolayısıyla, 
zamana riayet edilmesini rica ediyorum ve eğer cevap verecek olurlarsa, sayın bakanlardan, 
zamana riayet etmelerini özellikle hatırlatmak istiyorum. 

Bu husustaki ilk tatbikat sizde Sayın Şahin; lütfen çok kısa ve özlü olsun efendim. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkana gündem dışı söz verdikleri için evvelemirde 

teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmama başlamadan evvel Yüce Parlamentonun siz de

ğerli üyelerini sevgr ve saygılarımla selamlıyorum. 
9 Ocak 1993 günü Eskişehir İlimizde bir din görevlisi tarafından, ülkemizde yaşayan mil

yonlarca Aleviyle ilgili sarf edilen bazı sözler sebebiyle söz almış bulunuyorum. 
Sayın milletvekilleri, ülkemizin güzel bir yanı da, dünyada örneği az olan bir mozaikten, 

çeşitli mezhep ve din gruplarından oluşmasıdır. 
Bu mozaiğin doğal bir sonucu olarak, zaman zaman, ülkemizde din adına görev yapan 

ya da dinle uzaktan yakından ilgisi olmayan pek çok kişi tarafından, şu veya bu meslek grubu
na yönelik, gerçekle ilgisi olmayan bazı eleştirilerin yapıldığını hep biliyoruz. 

Bunun en canlı örneğini, demin konuşmamın başında arz ettiğim gibi, Eskişehir'de bir 
din görevlimizin, güya kendisine sorulan bir soru üzerine, ülkemizde yaşayan Alevilerin, kesti
ğinin yenemeyeceği, cenaze namazlarının kılınmasının mümkün olamayacağı hatta daha da ile-
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riye giderek, "evlerinin önünden geçmenin bile caiz olmadığı; içki içtikleri ve namazı da, sade
ce ve sadece bayramdan bayrama kıldıkları" şeklindeki bir beyanatında görüyoruz. 

Bu beyan, arz ettiğim üzere, bütün basın organlarında aynen yayınlanmış ve Eskişehir'
den bize gelen bilgiler doğruysa, şu anda olayla ilgili olarak devletin resmî makamlarınca yü
rütülen bir tahkikat da söz konusudur. 

Eğer bu konu sadece birkaç kişi arasında geçseydi ve böyle geniş boyutlu bir şekilde ba
sında yer almamış olsaydı ben, belki bu kürsüye çıkıp huzurunuzu işgal etmeyebilirdim; buna 

ı gerek de görmezdim. Ama ne var ki, bu olayın vahim olan bir diğer yanı da, bu konuşmanın 
bir camiden yapılması ve Eskişehir'deki bütün camilerde, anında dinlenmesi, o şekilde de ayar
lanmış olmasıdır. 

Elbette, olay böyle olunca -sayısını şu anda bilmem mümkün değil- belki onbinlerce, bel
ki yüzbinlerce insanımız, bu sayın imamımızın, bu sayın din görevlimizin bu beyanatını anın
da dinleme fırsatını buluyor. 

Gerçekte böyle bir konuşma var mıdır, yok mudur; o işin başka bir yönü; ama, bize gelen 
bilgiler, maalesef, olayın aynen anlattığım gibi cereyan ettiği yönündedir. 

Tabiî, bu sayın imamın kendine göre bir mazereti de var... Bu konuşmayı kendiliğinden 
yapmadığını; ancak konuşma sırasında, kendisine, bir vatandaşın, "Peygamberlik, Ali'nin hakkı 
mıdır? Bunu söyleyenler Müslüman mıdır?" şeklinde bir soru sorduğunu ve bu soru üzerine 
bu konuşmayı yaptığını beyan etmektedir. 

îster bu sorunun sonucu olsun, isterse bu soru sorulmadan olsun, şurası kesindir ki, ina
nıyorum ve biliyorum ki, Yüce Meclisimizin çatısı altında bulunan herkes, bunun yanlış oldu
ğuna inanır, bunun yanlış olduğunu söyler ve bunu içine sindiremez, kabul edemez. Sebep ve 
sonucu ne olursa olsun, ben bunun böyle olduğuna inanıyorum... 

Sayın milletvekilleri, elbette, çeşitli mezhep gruplarından, inanç gruplarından olan insan
lar, birbirlerine saygılı oldukları ölçüde değer kazanır. 

Hepinizin bildiği gibi, kısa bir süre önce, burada Diyanet bütçesi görüşüldüğü sırada bu 
kürsüden konuşan bir sayın milletvekilimiz "nüfusumuzun 20 milyonu, sevdikleri tslam bü
yüklerine ve kendi inançlarına küfredildiği, alay edildiği, horlandığı ve kısacası, saygı duyul
madığı için camiye gitmemektedirler" şeklinde bir beyanda bulunmuştu. Bu beyanat üzerine, 
sayın nıilletvekülerimizin bir kısmı, bu konuşmanın yanlış olduğunu, Türkiye'de mevcut hiç
bir camide, ayrı mezhep grubuna mensup, inanç duygularına sahip hiçbir insan hakkında kötü 
düşünülmediğini, kötü konuşulmadığını, sövülmediğini ve horlanmadığını söyleyerek itirazda 
bulundular. 

Elbette ki, hepimizin gönlü öyle olmasını ister, öyle de olmalıdır ve elbet bunun aksine 
bir şey düşünülemez; ama, maalesef, üzülerek belirtmek istiyorum ki hepimiz, pratik hayatta, 
demin arz ettiğim gibi, birçok din adamımızın, yetersiz, bilinçsiz olduğunu ve bilinçsizce bazı 
hatalar yaptıklarını da biliyoruz. Bu, bir gerçek, bir vakıa olarak ortada durmaktadır. 

Ben de, pratik hayatımda, Çorum'da, böyle bir olaya bizzat tanık oldum ve böyle bir ola
yı yaşadım. Bahsedeceğim imam arkadaşımız, hakkında sonradan tahkikat açılarak görevden 
alındı. Yıl 1982; bir bayram namazını kıldığımız sırada, o camide görevli bir imamın sakal bı
rakmayan insanların Müslüman olamayacağını; bunların, Peygamberimizden şefaat bulama
yacaklarını, şefaat alamayacaklannı; hatta, daha ileriye giderek, -çok kötü ve iğrenç bir cümleyle-
bunlann başka suçlar işleyen kişilerle denk olabileceği yolundaki ifadelerini kulaklarımla 
duydum. 
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Şimdi, bununla şunu demek istiyorum : Elbette, onbinlerce insanı bünyesinde barındıran 
Diyanetimiz içerisinde, bilinçli, bilinçsiz, yetersiz, hatta -daha ileri giderek- hasta insanların 
bulunabilmesi mümkündür. Eskişehir'de meydana gelen olayı da, yine, böyle, kasıt olmayan; 
ama, bir hastalığın doğal sonucu ya da bilinçsizliğin doğal sonucudur diye düşünüyor ve umu
yorum. İnşallah öyledir; çünkü, ben inanıyorum ki aklı başında olan, gerçek anlamda, gerçek 
manada bir din adamı, ülkede milyonlarca insanın inanç duygularına, vicdan duygularına, mez
hep duygularına saygısız olmaz, böyle davranmaz. 

Kaldı ki, insanların biraz da yasalara bağlı olması gerekir. Biz, bu kürsüde, bu Anayasa 
üzerine yemin ettik. Anayasamızın 10 uncu maddesini hepiniz biliyorsunuz, bu kürsüde çok 
okunan bir maddedir; Anayasamızın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, "Herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir" demektedir. 

Anayasamızın 2 nci maddesi ise "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanış
ma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" demektedir. 

Biz de, bu Anayasanın tüm kapsamına tüm içeriğine uyacağımıza ve saygı duyacağımıza 
bu kürsüden yemin ettik. , 

Sayın milletvekilleri, şimdi bir noktaya geliyorum : Yurt dışında gezen, pek çok arkadaşı
mız vardır. Ben de hasbelkader, içinizden bir arkadaşınız olarak, doğudan batıya pek çok ülke 
gezdim. Müsaade ederseniz bu konuda bir örnek vermek istiyorum : Japonya, dünyanın süper 
gücü, teknolojide, bilimde ileri bir memleket... Bu ülkeye yaptığım bir seyahatte, Tokyoda özel
likle sordum; bana, 17 milyon nüfuslu Tokyo'da üç bölgede ayrı ayrı üç tane caminin yapıldı
ğını söylediler. Hatta, merak ettim, beni götürdüler ve bu camilerden birisini gösterdiler... 

"Peki, ülkenizde Müslüman var mı? Bunlar Müslümanlar için mi yapıldı, yoksa başka 
bir amaçla mı yapıldı?" diye sorduğumda, bana aynen şu yanıtı verdiler : "Evet, bizim ülke
mizde, pratik anlamda, devlet görevlileri dışında Müslümanlar yaşamıyor; ama, bizim ülkemi
ze milyonlarca müslüman geliyor, ülkemizi ziyaret ediyor. Ola ki, kendi dinlerine göre ibadet 
ihtiyaçları olur ve ibadete ihtiyacı olan kişilerin de camiye ihtiyaçları vardır. Biz, sırf Japonya'
yı ziyaret eden Müslümanlar için değil, bütün dinlere mensup herkes için ibadet yerleri de yaptık" 
dediler. Gittim, o ibadet yerlerini gördüm; hatta içimizden iki, üç arkadaşımız, ziyaretimiz, 
vakit namazı sırasına geldiği için -nasip oldu- Tokyo'daki o camide ibadet de ettiler. 

Kaldı ki, artık, Avrupa, Türkiye'nin herhangi bir şehri gibi oldu. Avrupa'nın hangi şehri
ne gidersiniz gidin, tüm Müslümanların, diledikleri yerde camileri var, ibadet yerleri var, mes
citleri var ve ibadetlerini yapıyorlar. Hiçbir Hırıstiyanın, gelip de "Siz, bizim topraklarımız 
üzerinde dinî ibadetinizi yapamazsınız, din ve vicdan özgürlüğünüzü kısıtlayan şu şu hüküm
ler var" şeklindeki bir engellemesi söz konusu değil. Tam tersine, oradaki Müslüman vatan
daşlarımızın, camilerinde, mescitlerinde, ibadetlerini diledikleri gibi yapabildiklerini hepimiz 
biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz doldu, lütfen toparlayınız efendim, lütfen... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Burnumuzun dibindeki komünist bir rejimden çıkmış Bulgaristan'da yaşayan Müslüman 

Türkler için de aynı şekilde ibadet yerleri var ve diledikleri gibi ibadetlerini yapıyorlar. 
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Sayın milletvekilleri, dünyada, çoğaltabileceğimiz bu kadar örnekler varken, insanların 
2000'Ii yıllara girdiği, atom bombasının atılışının üzerinden 48 yıl geçtiği, ülkelerin sınırlarının 
kalktığı, füzelerin milyonlarca insanı yok edebilecek teknolojik seviyeye geldiği bir dönemde, 
tutup, hâlâ başkalarını, din ve vicdan özgürlüğünden dolayı kınamak, horlamak, küçük dü
şürmek, hatta onlara sövmek doğru ve caiz değildir. 

Bu, hem Anayasamıza aykırıdır, hem insan haklarına aykırıdır hem örneklerine aykırıdır 
hem de ülkenin bütünlüğüne aykırıdır. Hele hele, bunun, şü günlerde, şu zamanda, en çok be
raberlik ve birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz birdönemde yapılmış olması da, işin bir başka şanssız 
yanıdır. 

Şimdi, konuşmamın son bölümüne geliyorum : Peki, bu Alevilik nedir, bu Aleviler ne di
yorlar, ne yapıyor bu insanlar? 

Arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz ki, özellikle son zamanlarda, Alevi vatandaşlarımızla 
ilgili olarak, gerek basında gerekse kitap olarak, zaman zaman, kamyonlar dolusu neşriyat ya
pılıyor. 600-700 yıl sonra, durup dururken, kamyonlar dolusu, binlerce kitapta ve basında, Ale-
vilerle ilgili konular acaba neden yer alıyor? Elbette yer alacaktır; Türkiye'de demokrasi varsa, 
demokrasi tüm kurum ve kuruluşlarıyla işliyorsa, elbette bunlar yapılmalıdır, doğrudur da. 
Eğer, bir memlekette, belli sınıflar, belli ilkeler ve belli prensipler doğrultusunda yayınlar yapı
lamıyor; insanlar birbirlerini horluyor, insanlar birbirini küçümsüyor veya bir sınıf, diğer bir 
sınıfı asimile ediyor ya da bu, onun kural ve kaideleri şeklindeyse, o memlekette zaten, demok
rasinin varlığından bahsetmek mümkün değildir. İşte, biz, demokrasi, tüm kurum ve kuralları 
ile pratik hayata geçtiği zaman, bugüne kadar yapılan pek çok yanlışlığın ortadan kalkacağına 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, birkaç maddeyle konuşmamı bitiriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen... Lütfen... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Alevi vatandaşlarımızın farklı bir peygamberi, farklı bir 

kitabının olmadığını hepiniz biliyorsunuz, tslamdaki mezhepler, yorum biçimlerinden, olayla
rın, ûyetlerin ya da kuralların farklı yorumundan kaynaklanıyor. İslam Dini içerisinde ne ka
dar mezhebin bulunduğunu, ne kadar farklı inanç gruplarının bulunduğunu da hepiniz bili
yorsunuz. Bu ne demektir? İslam, bunu reddetmiyor demektir. Mademki, bir dinin üzerine, 
kitabı üzerine, uygulamaları üzerine farklı yorumlar, farklı biçimler, farklı şekiller gündeme 
geliyor; işte, mezhepler de, bütün dinlerde olduğu gibi, -en ilkel dinler de dahil- böyle meydana 
geliyûr. O halde,en son peygamber olan Peygamberimizin getirmiş bulunduğu yüce dinimiz 
islam'da da bunların olması gayet doğal değil midir? Elbette doğaldır; ama, olaylara farklı 
bakıyor diye ya da benim gibi düşünmüyor diye onları horlamak küçük görmek, kimsenin hakkı 
değildir. 

örenğin, ben, kutsal kitabımız olan Hazreti Kur'an'ın, hiç kimsenin şüphesi olmayan, hiç 
kimsenin inkâr edemeyeceği Hazreti Kur'an'ın Türkçe okunmasında sakınca görmeyebiliyo
rum, görmeyebilirim; çünkü, bunun Kur'an'da olduğuna inanıyorum. Kur'an umumidir. Kur'an 
Arabistan'a inmiştir ama sadece Araplara inmiş bir kitap değildir, umumidir. "Ben tslamım" 
diyen herkes, kendi anadilinde ibadet yapabilir, dua okuyabilir, Kur'an'ı kendi diline çevirebi
lir diye inanıyorum. 

Biliyorsunuz ki, 500-600 yıldır bunun tartışması yapılıyor : Kur'an, gerçekten, başka dil
lere çevrilebilir mi, çevrilemez mi? 
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BAŞKAN — Sayın Şahin, bunlar, konumuzun dışında ve büyük meseleler. Lütfen, ima
mın vaazı üzerindeki konuşmanızı bitiriniz... 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Konuya geliyorum efendim. Bunu somut bir örnek olsun 
diye söyledim. Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, dinimiz, bilime ve teknolojiye karşı değildir; ama, sanki, bilime ve 
teknolojiye aykırı bir dinmiş gibi sunulmuş, sanki, Kitabımız başka dillere çevrilemez gibi algı
lanmış ve öyle propagandası yapılmıştır. 

Biz, bunların hepsine "yEmuş" diyoruz. Farklı düşünebilirsiniz; ama, şurası unutulma
malıdır ki, Türk Milletinin yüzde 99'u Müslümandır; Kitabımız tektir, Peygamberimiz aynı Pey
gamberdir (RP sıralarından alkışlar) O'nun içtihatlarında büyük oranda vardır. Farklı yönleri, 
O'nun nüansları gözetmesi esaslı bir fark değildir. Bunlar; uygulamaya taalluk eden konular
dır ve hiç .kimsenin bundan şüphesi yoktur. 

Son cümlemi söylüyorum : Vasfı ve sebebi ne olursa olsun, bir imam, yanlış da konuşmuş 
olsa, tüm vatandaşlarıma şunu samimiyetle belirtmek isterim ki, hiç kimse tahrike kapılmasın. 
Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarını ihlal eden varsa, suç işleyen varsa, cumhuriyet savcıları
mız ayaktadır; onun yakasına yapışırlar, suçları varsa gerekli cezayı alırlar. 

Bu duygu ve düşüncelerimle, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.«Sayın Başkanım 
bana müsamaha gösterdiler, işin mahiyeti icabı, herhalde 3-5 dakika fazla konuştum; kendile
rinden özür diliyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. 
Hükümet adına, devlet Bakanı Sayın Ceyhun buyurun. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir)— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; Sayın Şahin'in bu konuyu Yüce Meclise getirmiş olmasından dolayı kendilerine teşek
kür ediyorum. 

Yüce Meclisimiz, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bölünmez bütünlü
ğüne gölge düşürecek her türlü hadiseyi burada tartışmalıdır ve Yüce Türk Milleti bilmelidir 
ki, kendi birliğini ve vatan bütünlüğünü bozucu herhangi bir hareketi yapmak isteyenler veya 
ateşlemek isteyenler veya körüklemek isteyerler, karşılarında, bütün Türk Milletini, bir bütün 
olarak bulacaklardır. 

Dün Türkmenistan'dan döndüm; saat 17.30'da Esenboğa'ya indim, saat 19.00'da hadise
den haberim oldu... 

Eskişehir Valisini buldum, bilgi aldım. İller İdaresi Kanununun valiye tanıdığı yetkiyi kul
lanarak, tahkikat bitinceye kadar, bu din görevlimizi görevden uzaklaştırmasını ve tahkikatın 
tarafsız olarak yapılması bakımından Diyanet İşleri Başkanlığından iki müfettiş celbini vali
den rica ettim. ' -

Bugün Validen almış olduğum notla, İller İdaresi Yasasının 16 ncı, 657 sayılı Devlet Me
murları Yasasının 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince, bu din adamımızın, camide yapmış oldu
ğu konuşmada, tüm camilerdeki cemaatı üzücü, küçük düşürücü ve toplumda tepkiyle karşı
lanabilecek sözler sarf ettiği sabit olduğundan dolayı, tahkikat bitirilinceye kadar açığa alındı
ğı tarafıma bildirilmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şundan Yüce Meclis emin olmalıdır ki, bu tahkikat, insan haklarına saygılı, hukukun içe
risinde ve hukuk devletine yakışır bir şekilde yapılacaktır. Suç sabit görüldüğü takdirde, bu 
suçu işleyen kişi, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız yargı organına teslim edilecektir. 
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Bu olay, bütün din adamlarımıza bir örnek olmalıdır. Çünkü, Anayasamızın 2 nci mad
desi, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" şeklinde'cumhuriyetimizi tarif etmiştir. 

Yine Anayasamızın 136 ncı maddesi de, Anayasanın 2 nci maddesinde geçen laiklik ilkesi
nin uygulanabilirliği bakımından, Diyanet İşleri Başkanlığını tarif ederken şu cümleyi kullan
mıştır : "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, 
bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 
edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." 

O halde, Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde görev alan değerli memur arkadaşlarım, yal
nızca 657 sayılı Kanunun tarif ettiği memurluk kisvesine sahip değillerdir; bunun üstünde,, la
iklik ilkesine tam bir bağlılık içerisinde, bütün siyasî görüşlerin üstünde ve her türlü siyasî dü
şüncenin dışında kalarak, milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağlamakla yükümlüdürler. 

Bu bakımdandır ki, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşuna cevaz veren 633 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi, Anayasanın 136 ncı maddesinde yer alan bu tarife 
uygun hareket etmeyen din görevlileri hakkında, hiçbir yasal gerekçe göstermeksizin, görevden 
ihraç etme yetkisini Diyanet İşleri Başkanlığına vermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün milletçe korumaya ve üzerinde titizlikle durma
ya mecbur olduğumuz husus, millî birlik ve beraberliğimizdir. Bu millî birlik ve beraberliğimi
ze gölge düşürücü veya bunu bozucu her hadise karşısına, siyasî parti farkı gözetmeksizin, bü
tün Meclisin yekvücut olarak çıkacağından eminim. 

Şuna inanmanızı ve güvenmenizi istiyorum ki, Yüce Meclisimizin güvenoyuna sahip olan 
Hükümetiniz, bu konu üzerinde titizlikle ve zamanında durmuştur, durmaya devam edecektir. 
Buna benzer konular meydana geldiği takdirde de tarzı harekâtı aynı olacaktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. ., 

2. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak 
illerinde ağır kış şartlarının meydana getirdiği heyelan ve can kayıplarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın cevabı 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu, Kastamonu ve Sinop'taki 
ağır kış şartları ve can kaybına neden olan heyelan olayları hakkında konuşacaklar. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Beşesgioğlu, size de hatırlatayım; dünden kalan bazı tasarılar ve araştırma konuları 
bugüne intikal etmiştir. Zamanımız çok dardır, lütfen zamana riayet edelim ve 5 dakikada biti
relim. Sizden bilhassa rica edeceğim. 

MURAT BAŞESGİOĞLU. (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle 
Sayın Başkana, söz verdikleri için teşekkür ediyor, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin malumu olduğu gibi, 1992 yılının son günlerinde başlayan yoğun kar yağışı, 
yurdumuzun geniş bir bölümünde günlük hayatı büyük ölçüde etkilemiştir. Son kırk yılın en 
fazla kar yağışının meydana geldiği Batı Karadeniz Bölgemizde de (Kastamonu, Sinop, Zon
guldak illerimizde) maalesef, can ve mal kayıplanyla maddî hasarlar meydana gelmiştir. 

Kar kalınlığı 3-4 metre, hatta köylerimizde yer yer 5 metreye ulaşmıştır. 
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Seçim bölgemiz olan Kastamonu'da tüm mahallî imkânlar seferber edilmesine rağmen, 
10 Ocak tarihi itibariyle, halen 250 yerleşim biriminde elektrik enerjisi yoktur, 240 yerleşim 
birimiyle haberleşme kesilmiştir. Toplam yol uzunluğu 4 500 kilometre olan 508 köyün yollan 
ulaşıma tamamen kapanmıştır ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri 
konusunda şu ana kadar bize ulaşan bir bilgi maalesef yoktur. 

İlimizde mevcut 20 belediyede, ağır kış şartlan nedeniyle, altyapı tesislerinde büyük ha
sarlar meydana gelmiştir. Bunun parasal olarak değeri 5 milyar civarındadır. 

Inebolu-Çatalzeytin İlçeleri arasındaki sahil yolunda 2 700 metrelik bölüm, deniz tahri
batı ve heyelanlar nedeniyle çok ağır hasar görmüş olup, onarılması imkânsız hale gelmiştir. 

Bu yolun geçit verebilmesi için acilen 37,5 milyarlık ödeneğin gönderilmesinde zaruret vardır. 
Doğum hastalıkları, ancak iş makineleriyle ve greyderlerle en yakın sağlık ocaklarına ulaş

tırabilmektedir. 
Mezarlıklar karla kaplı olduğu için, cenazeleri defnetmek büyük bir sorun olmuştur. 
Çığ düşen köylerimize havadan dahi ulaşmak mümkün olmamaktadır. Çığ düşmesi, kar-

ve heyelan nedeniyle, 485 adet içme suyu, 883 adet sanat yapısı ve 578 kilometre yol, çok ağır 
hasar görmüştür. 

Çığ afetleri nedeniyle Kastamonu İli Küre İlçesinde 4, Bozkurt İlçesinde 3, Şenpazar İlçe
sinde 1 vatandaşımız; Devrekani İlçemizde kar fırtınası nedeniyle 2, Sinop İli Türkeli İlçesinde' 
5 olmak üzere, toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

Ayrıca, bize yeni ulaşan bilgilere göre, İnebolu Akgüney Köyünde de salgın hastalık baş
lamış, 1 öğrenci ölmüş, 30 öğrenci de çok ağır hasta olarak yatmaktadır. Çatalzeytin İlçemizde 
doğum için ilçe merkezine getirilemeyen 6 çocuklu bir anne yolda yaşamını yitirmiştir. 

Ayrıca, karların erimesi sonucu, heyelana maruz kalması muhtemel 90, sel ve taşkın olay
larına maruz kalabilecek 30 yerleşim birimi, teknik elemanlarca tespit edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ana başlıklarıyla izah etmeye çalıştığım, Kastamonu İlinde yaşanan 
bu afetlerin, genel hayatı etkilediği bir gerçektir. ^ 

Bu afetlerin etkilerinin giderilebilmesi, zararlarının en aza indirilebilmesi için, Kastamo
nu İlinin, mutlaka, afete maruz bölge olarak ilan edilmesini ve bu konudaki teknik çalışmala
rın bir an önce başlatılmasını Hükümetten istirham ediyoruz. 

İldeki kamu kuruluşlarının makine parkları yetersizdir. Bunlara ilaveten, başta, dozer, 
damperli kamyon, greyder ve kar makinesi gibi çeşitli iş makineleriyle, bu mevcut makine park
larının takviye edilmesi gerekmektedir. 

Köy Hizmetleri, Karayolları bölge ve orman müdürlüklerine yeterli sayıda daimî ve geçici 
işçi kadrosunun tahsis edilmesini elzem görmekteyiz. ' 

tnebolu-Abana-Çatalzeytin sahil yolunda ağır hasara uğrayan 2 700 metrelik yolun yapı
mı için gerekli ödeneğin mutlaka gönderilmesi gerekmektedir. 

Hasara uğrayan altyapı tesisleri için belediyelere, Köy Hizmetleri ve Karayollarına gerekli 
finansmanın sağlanmasını öncelikle talep ediyoruz. Şu ana kadar, bu afetler nedeniyle, ilimi
ze, sadece Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 100 milyon lira civarında bir yardım gönderilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kastamonu, Osmanlıdan cumhuriyete intikal eden sa
yısı az vilayetlerimizden biridir ve hepinizin bildiği gibi, İstiklal mücadelemizin, Kurtuluş Sa
vaşımızın da temel taşlarından biridir. Bu denli eski tarih ve kültüre sahip ilimizin, bugün, 
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kalkınma konusunda çok ciddî problemleri vardır. Başkente 2,5-3 saatlik bir mesafede olması
na rağmen, bölgeler arası gelişmişlik farkının en çarpıcı özelliğini taşımaktadır. Fert başına 
düşen millî gelir, Türkiye ortalamasının çok altında, 1 300 -1400 dolar civarındadır. 1 milyon 
insanı, sadece İstanbul'a göç etmiştir. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, her zaman ve her şartta, ülkenin birliğine ve bölünmez 
bütünlüğüne iman etmiştir. 

Maruz kaldığı afeti büyük bir tevekkülle karşılayan Kastamonulular, bugün derin bir ses
sizlik içerisindedirler. Mahallî yöneticiler, memurlar, işçiler, hüsala herkes, insanüstü bir gay
ret içerisindedir; ama, artık, bıçak kemiğe dayanmış, ne mahallî imkân ne de derman kalmış
tır. Bu noktada, Kastamonu, maruz kaldığı bu afetler karşısında, bugün, Yüce Parlamentodan 
ve Cumhuriyet Hükümetinden yardım ve destek beklemektedir. 

İnancımız odur ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti, yurdumuzun bu aziz köşe
sini ve burada yaşayan insanlarını, uğradıkları afetin acı sonuçlarıyla uzun yıljar yaşamalarına 
bu şekilde mahkûm olmalarına göz yummayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkanın toleransını suiistimal etmek istemiyorum ve bu ne
denle sözlerimi kesmek istiyorum. 

Bu afet nedeniyle, bize, yakın ilgi, alaka gösteren SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın İnönü'ye, Bayındırlık ve İskân, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlarımıza şükran
larımızı sunuyoruz. Ancak, esas olarak, bu âfetin getirdiği acı sonuçları dile getireceğimiz Hü
kümet üyelerini bulamamanın da üzüntüsünü, buradan, maalesef ifade etmek istiyorum. 

Sözlerimi bitirirken, bu gibi afetler nedeniyle, yurdumuzun muhtelif yerlerinde hayatları
nı kaybeden vatandaşlara Tanrı'dan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyor, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Cevaplamak üzere, buyurun Devlet Bakanı Sayın Kahraman. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan değerli mil

letvekilleri; Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Murat Başesgioğlu'nun, afet nedeniyle, Kasta
monu, Sinop ve Zonguldak İllerindeki sıkıntıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna 
getirmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 

1992-1993 kış dönemini, ülkemiz, çok ağır şartlarda geçirmektedir. Geçen yıl da, afet ne
deniyle, yurdumuzun birçok bölgesinde hayatlarını kaybetmiş yurttaşlarımız mevcuttur. Afet 
nedeniyle hayatlarını kaybeden insanlarımıza Tanrı'dan rahmet, yakınlarına da başsağlığı di
liyorum. 

Değerli milletvekilleri, 26 Aralık 1992 tarihinden bu yana ülkemizde yaşanan yoğun kış 
şartları nedeniyle, Kastamonu, Sinop, Hakkâri, Sımak, Elazığ İllerimizde 9 adet yeni çığ olayı 
meydana gelmiş ve bu olaylarda 27 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 26 yurttaşımız da yaralan
mıştır. 

Bu çığ olayları üzerine, Kastamonu, Sinop, Hakkâri, Sımak İllerine ilk ihtiyaç olarak 100'er 
milyon Türk Lirası olmak üzere 400 milyon Türk Lirası acil yardım ödeneği, Afetler Fonun
dan gönderilmiş ve aynca, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce, belediyelere 
300 milyon liralık ek proje yardımı yapılmıştır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, 1993 yılı kış mevsiminde, 1992 yılına benzer olaylarla 
karşılaşılabileceği dikkate alınarak, 10 Aralık 1992 tarihinde, çığ açısından riskli görülen 
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28 il valiliğine birer genelge gönderilerek, illeri bünyesinde bir çığ tahmin grubu oluşturulması 
ve bu grupça belirlenecek köylerin, gerektiğinde tahliye edilmesi istenmiştir. 

Ayrıca, 14-15 Aralık 1992 tarihlerinde, 28 ilin, çığla ilgili yetkilileriyle, çığ konusunda ge
niş deneyimlere sahip Avusturya, isviçre, Fransa ve Japonya'dan uzmanların da katıldığı bir 
toplantı düzenlenerek, çığ tehlikesinin belirlenmesi ve çığa karşı alınacak önlemler konusunda 
eğitilmeleri sağlanmıştır. 

Çığ düşen illerimizde ulaşım ve haberleşmenin, yoğun kış şartları nedeniyle güçlükle ya
pılması üzerine, 11.1.1993 tarihinde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, 
ilgili bakanlıkların müsteşarlarından oluşan Âfetler Merkez Koordinasyon Kurulu toplantıya 
çağrılmışe ve bu toplantıda, ulaşım ve haberleşmenin en kısa sürede yapılmasını sağlamak ama
cıyla, valiliklerin talebi üzerine, askerî birlikler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı 
gibi, elinde helikopter olan kuruluşlar ile, elinde kar araçları olan kuruluşların, ulaşım ve kur
tarma faaliyetlerine ivedilikle katılması talimatı verilmiştir 

Çığ olayları yakinen takip edilmekte ve valiliklerin talepleri anında yerine getirilmektedir. 
Bu bilgileri Yüce Meclise arz ediyorum. ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Muş Milletvekili Sırrı Şakık'ın, ülkemizde, 1992 yılının, işkence, ölüm, faili meçhul 
cinayetler, kayıplar ve yasaklama gibi demokrasi ayıplarıyla geçirildiğine ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Batallı 'nın cevabı 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık, meçhul cinayetler ve gözaltındaki kayıp
larla ilgili olarak söz istemişlerdir. Buyurun efendim. 

Sayın Sakık, sizden de rica ediyorum, daha önceki konuşmacılar gibi, lütfen süre içerisin
de kalalım. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün dünyanın dört bir ya
nında, insanlar, zaman zaman açlıktan, zaman zaman da verdikleri özgürlük mücadelesinden 
dolayı yaşamlarını yitiriyorlar. İnsanlar, yine kan, yine gözyaşı döküyorlar. 

Ben, yeni yılın, dökülen bu kan ve gözyaşından arınmış bir yıl olması dileğiyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde, geçtiğimiz yıl, işkence, ölüm, kan ve gözyaşı yılı oldu. Binlerce insanımızın 
akıttığı kan ve gözyaşına, ne yazık ki, sadece seyirci kalındı. Dünyanın birçok yerinde, Soma
li'de, Bosna-Hersek'te, Karabağ'da, Azerbaycan'da, Irak Kürdistan'ında ve ülkemizde binler
ce insanın kanı aktı; binlerce insan, açlıktan, yokluktan yok oldu. 

Ülkemizde, geçtiğimiz yıl, işkence, ölüm, faili meçhul cinayetler, kayıplar, toplatılma ve 
yasaklam gibi, demokrasi ayıplarıyla geçiştirildi. 12 gazeteci öldürüldü. 1992'de, özellikle Bat-
man'da, genelde her gün en az bir faili meçhul cinayet işlendi. Amaç belli ve netti. Faili belli 
olan; ama faili meçhul, 400'den fazla insan öldürüldü!.. Şeffaf ve cam(!) karakollarda 21 kişi 
yaşamını yitirdi!.. 

Kendi bölgemden bir örnek vermek istiyorum. Bölgeyi 15 gün önce gezdim Muş İli Varto 
İlçesinde, Muş Milletvekilimiz Mehmet Emin Sever'in yakınları, şeffaf(!) karakola, bölgede 
görevli olan yüzbaşı tarafından gece çağrılıyor, üstündeki giysiler çıkarılıyor; karakolda, dışa
rıda, eksi 30 derecede sabaha kadar bekletiliyor. Bu, Hükümetin şeffaf(!) karakolu ve demok-
ratikleşmenin(!) bir örneği... 
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Değerli milletvekilleri, 1992 yılında 21 kişi yaşamını yitirdi bu şeffaf(!) karakollarda. Bur
han Serikli, Abdurrakip Akın, Zeki Börkçün, Bişenk Anık, Tahir Seyhan, Musa Çiçek, bu 21 
kişiden sadece birkaçıdır. Gözaltında, 20'den fazla kaybolan inanımızdan, örneğin, Mehmet 
Demir, Hüseyin Toraman, Mustafa Raçin, Yavuz Demir, Nezir Açar, Ziyaettin Altınok sadece 
birkaçıdır. Sağ olarak ele geçirilmesi mümkün iken, 40 kişi, bulundukları yerde, yargı kararı 
olmaksızın infaz edildi. • -

Ben, yine kendi ilimden bir örnek vermek istiyorum : Suç : Teröristlerle birlikte yakala
nan Saim Çelik ve Veysi Çağlayan isimli şahıslarla birlikte 5 kişinin yakalandıktan sonra MİT 
görevlileri tarafından öldürülmeleri. 

Suç tarihi : 27.5.1992'yi 28.5.1992'ye bağlayan gece. 
2 sivil vatandaşımız, 3 PKK'lıyla birlikte, bir yol aramasında yakalanarak, gece saat 01.00 

sıralarından Muş Jandarma Alay Komutanlığına, buradan da Muş'a 7 kilometre uzaklıkta olan 
Murat Köprüsü civarına götürülerek -5 kişi- infaz ediliyor. 

İnfaz edilen bu insanlarımızın yakınları Muş Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bu
lunarak, bu suçu işleyenler hakkında dava açılması talebinde bulunuyorlar. 

Muş Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığına bir yazı yazarak, bu cinayeti işleyenleri yar
gılamak ister; ama, ne yazık ki, Adalet Bakanlığımız, takibat yapılmasına mahal olmadığını 
söyler. 

Çok ilginçtir; bu, bizim iddiamız değildir, devletin iddiasıdır, bir savcının iddiasıdır : "Sa
nıklar : Kimliği tespit edilemeyen ve sorguya çekilemeyen, 27.5.1992 tarihinde Muş İli civarın
da görev yapan MİT elemanları" diyor. Düşününüz, ülkede neler oluyor!.. Birileri, devletin 
güvenliğini korumak üzere bölgede görev yapıyor ve halkı katlediyor!.. Bu, bir savcının iddia
sıdır, devletin ididasıdır... 

Sayın milletvekilleri, 30'dan fazla kitle örgütü kapatıldı; 10'larca gazete, dergi ve kitap 
toplatıldı, yasaklandı; hamile kadınlara işkence ve cinsel taciz yapıldı; Batman'da 9 aylık ha
mile Mediha Yavuz gözaltına alındı ve işkence edildi; İzmir'de 3 aylık hamile Ümühan Çalış
kan, gözaltında gördüğü işkenceler sonucunda çocuğunu düşürdü... 

Avrupadan, Almanya'dan bir örnek vermek istiyorum; 6.7.1992 tarihli Hürriyet Gazete
sinde bir haber okumuştum, çok ilginçti, onu arz ediyorum : "Alman Ordusu, hamile inek 
için 15 milyon lira tazminat ödedi. 

Almanya'nın bir kentinde son yılların en ilginç tazminat davası açıldı; Alman çiftçi, al
çaktan uçan savaş uçağından korkan ineklerinden biri ölü doğum yapınca mahkemeye başvur
du, Savunma Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı ve çiftçi, 3 226 mark, yakla
şık 15 milyon lira tazminat aldı" diyor. 

Ülkemizde insanlar gözaltına alınıyor, 9 aylık hamile bir bayan işkence görüyor, 3 aylık 
hamile bir bayan çocuğunu düşürüyor... Biz, Avrupa'da hayvanlara tanınan demokrasinin, hak-

S ların, ülkemiz insanlarına tanınmasını talep ediyoruz!.. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yılından bu yana 5 bine yakın güvenlik görevlisi, 

köy korucusu ve bir o kadar da PKK'Iı militan öldürüldü, yaşamlarını yitirdi. 
Ülkemizin bir yanı kan ve gözyaşı gölüne dönüşürken, bir yanında da, asırlardır bir arada 

yaşayan ve özünde ayrılmak da istemeyen, sürekli bir mozaiği oluşturan Kürt ve Türk halkları, 
ne yazık ki, 1992 yılında, bazı nifaklar tarafından büyük düşmanlıklarla körüklenerek, Antal
ya'da, Alanya'da ve birçok yerde halk birbirine düşman edilmeye ve birbirini vurdurmaya çalışıldı. 
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Ülkemizde Kürtler ve Türkler, devletin birinci derecede aslî unsurları olup, siyasal ortak
lıkları vardır, ekonomik ortaklıkları vardır ve kan ortaklıkları vardır. Bir Trakyalı kardeşimizin 
evinde bir Kürt gelini vardır; bir Şırnakh Kürt kardeşimizin evinde de bir Türk damadı vardır. 
Bu halk bin yıldır birlikte yaşamıştır ve birlikte yaşamaya devam edecektir. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, SHP'li arkadaşlarım da çok iyi tanırlar; partilerinin Diyarbakır ti 
Genel Meclisi Üyesi Mehmet Mengi, kontrgerilla adına çalışan Silvan ilçe Güvenlik Komutanı 
Yüzbaşı Bülent Eroğlu tarafından kiralanan kiralık katillerce öldürülmek istendi. O kiralık ka
tilin ismi ise Rıfat İlgaz'dır. 

Rıfat İlgaz pişmanlık duyar, Menmet Mengi'ye •' "Sizi Bülent Yüzbaşı öldürtmek ister" der. 
Mehmet Mengi ve adı geçen kiralık katil, bir yıl önce bize müracaat ettiler; bunun üzerine 

biz de, 4 milletvekili arkadaşımızla birlikte Sayın Başbakana müracaat ettik; gece randevu al
dık, olayı Başbakana ilettik. Bölgede görev yapan Yüzbaşının, Koalisyon ortağı olan SHP'nin 
İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Mengi'yi öldürtmek üzere Rıfat İlgaz'ı kiraladığını söyledik. 
Rıfat İlgaz'a Yüzbaşı tarafından verilen silahların ve paraların seri numaralarını Başbakana 
ilettik. Sayın Başbakanımız bu olaya inanmadığını söyledi; ama, buna rağmen İçişleri Bakanı
na talimat vererek "bu olayı çözümleyin" dedi. 

Sabahleyin, İçişleri Bakanımız, bu kiralık katil ve SHP'li İl Genel Meclisi Üyesini İçişleri 
Bakanlığına çağırarak, kiralık katil ve o Jandarma Yüzbaşısı arasında telefon hattı kurdular. 
Telefon konuşmaları MİT ve İçişleri Bakanlığı elemanları tarafından tespit edildi. Kiralık ka
til, "ben bu şahsı öldüreceğim, para hazır mıdır?" dedi. Bunun üzerine Yüzbaşı da, "öldür, 
bana gel" dedi. 

Bütün bu konuşmalar tespit edildi; ama, hiçbir işlem yapılmadı. Başbakanca da bilinen 
ve kanıtlanan bu olaya, ne yazık ki, Hükümetçe, herkesçe, Hükümet içerisinde politika yapan 
bölge milletvekillerince seyirci kalındı. 

BAŞKAN — Sayın Sakık, süreniz doldu; lütfen bitiriniz. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Muhalefette iken, "Benim ülkemde, devlet, cinayet işleyen 

şebekeleri koruyamaz. Koruyanların başına gök kubbeyi yıkarım" diyen Sayın Başbakana şimdi 
soruyorum : Siz Başbakansınız, devletsiniz, Hükümetsiniz; tespit ettiniz, SHP'li İl Genel Mec
lisi Üyesi Mehmet Mengi'yi öldürmek isteyen o Yüzbaşının başına neyi yıktınız?! Eğer, Meh
met Mengi'yi öldürmek isteyen kiralık katil Rıfat İlgaz pişmanlık duymasaydı, gelip bize tes
lim olmasaydı, bugün Mehmet Mengi'nin ölümü de faili meçhul cinayetler listesinde yerini ala
caktı. Onun için, devlet zan altındadır, devlet bu zan altından kurtulmalıdır. 

Şimdi, Sayın Başbakanıma soruyorum : Siz Başbakansınız, yani devletsiniz; neden olayın 
faillerini yakalamıyorsunuz?.. Gök kubbeyi onların başına neden yıkmıyorsunuz?.. Ama, bir 
gün, halkın, gök kubbeyi birilerinin başına yıkacağından eminim. 

Sayın milletvekillerini, biz, HEP olarak, şiddetten arınmış, kan ve gözyaşının dökülmedi-
ği bir Türkiye'den ve dünya barışından yanayız. Bu nedenle, ülkemizde veya dünyanın neresin
de olursa olsun, savaşın olduğu her yerde barıştan yanayız. Bu konuda bize düşecek her türlü 
göreve talibiz. Bize önerileri olacaklara, her türlü fedakârlığı göstermeye, Halkın Emek Partisi 
olarak da hazırız. 

Yüce Parlamentoya saygılar sunuyorum. (HEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakık. 
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Hükümet adına cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Batallı'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Batallı. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Türkiye'de halk, demokratik yoldan katiyen sapmaz efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, Gaziantep Sanayi Odasından bah

setmedik ki!.. 
SIRRI SAKIK (Muş) — İnsan haklarından sorumlu bakan cevap versin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet üyesidir... 
SIRRI SAKIK (Muş) — İnsan haklarından sorumlu bakandır, bölge bakanıdır, o cevap 

versin Sayın Başkan. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Köy işlerine cevap veriyor da, insan hakları konusuna niçin 

cevap vermiyor?! 
SELİM SADAK (Sımak) — İçişleri Bakanımız nerede efendim? 
BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Sayın Başkan, Parlamentomu

zun değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. 
SELİM SADAK (Sımak) — Sayın Başkan, niçin Devlet Bakanı cevap veriyor?! İçişleri 

Bakanı nerede efendim?.. 
SIRRI SAKIK (Muş) — İnsan haklarından sorumlu Bakan cevap versin efendim. 
BAŞKAN — Efendim, İçişleri Bakanının veya Başbakanın cevap vermesi diye bir şey yok; 

cevap, Hükümet adına verilmektedir, mesul olan, Hükümettir. 
SELİM SADAK (Sımak) — O zaman, insan haklarından sorumlu olan bölge bakanı ce

vap versin efendim. 
BAŞKAN — Efendim, hepsi Hükümet adına cevap vermeye yetkilidir; bir tek bakan da

hi, birçok mevzularda -şimdiye kadar olduğu gibi- cevap verebilir. Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — İnsan hakları konusu Sayın Başkan... 
EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) — Sayın Kahraman cevap vermeli efendim. 
BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Cenap Bey; lütfen... 
Buyurun Sayın Batallı. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sözlerime 

hepinizin yeni yılını kutlamakla başlamak istiyorum. 
Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek için huzurlarınız

da bulunuyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletin güvenlik kuvvetlerinin özverili çalışmaları 

neticesinde, bugün, hepinizin bildiği gibi, faili meçhul 3 olay kalmıştır.1*Bunlardan bir tanesi 
Çetin Emeç, bir tanesi Bahriye Üçok ve diğeri de Muammer Aksoy olayıdır. 

SIRRISAKIK (Muş) — Doğruyu söylemiyorsun Sayın Bakan, 400 tane faili meçhul cina
yet var. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bu cinayetlerin çözülmesi ve fa
illerinin yakalanması için, çalışmalar, güvenlik güçlerimizce sürdürülmektedir. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Kendi ilinde var; faili meçhul, kardeşimin cinayeti var. 
BAŞKAN — Sayın Sakık, lütfen!... Rica ederim, oturunuz lütfen! 
SIRRI SAKIK (Muş) — Doğruyu söylemiyor, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 
Sayın Sakık, sizi nasıl Yüce Meclis sükûnet içerisinde dinlediyse, siz de Hükümetin verdi

ği cevabı lütfen sükûnet içerisinde dinleyiniz; sonra bir şikâyetiniz veya bir itirazınız olursa, 
Sayın Bakan ile Hükümete duyurursunuz. 

Devam edin lütfen Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Göreve geldiğimiz günden beri 

bu olayların üzerinde titizlikle durduğumuz ve her gün terör olaylarıyla yatıp terör olaylarıyla 
kalktığımız yani bu olayları dikkatlice değerlendirdiğimiz bilinmektedir. Orada yaşayan değer
li insanlara, o güzel insanlara, artık bu çileyi çektirmemek için, güvenlik güçleri olarak, Hükü
met olarak, hepimiz, titizlikle olayların üzerinde durmaktayız. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Bir senede sadece Batman'da 88 tane faili meçhul ci
nayet var Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bugüne kadar, Hükümet olarak 
biz, Bakanlar Kurulunun gündeminin birinci sırasında, her zaman, terörle mücadele konusu
nu tutmuşuzdur. Böylece, bu melanetin, bu ülkenin üzerinden gitmesi için elimizden gelen tüm 
çabayı ve gayreti sarf ettiğimizi ve bununla ilgili önlemlerin alınması için çabaladığımızı her
kes bilmektedir. 

Allah'a şükürler olsun ki, hükümet olarak bunda başarılı olduğumuzu ve o yöre halkının, 
geldiğimiz güne nazaran fevkalade iyi durumda olduğunu söylemek istiyorum. 

"Bunların hepsini, tamamını ve her şeyi bertaraf ettiniz mi?" derseniz, her şey bertaraf 
olmadı; ama o yöre halkının bütünüyle bozulmuş durumunu iyileştirmenin ve o yöreyi rahata 
kavuşturmanın bir senede mümkün olmadığını da söylemek istiyorum. Ancak, alınan tedbir
lerle, o yöreye verilen değerlerle, bizim bunun altından kalkacağımızı, 60 milyonluk Türk Mil
leti görmüş durumdadır, 

Gene söylüyorum, kısa zamanda, o yörede, bu gibi sıkıntılar kalmayacak ve sıfıra irca ola
caktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz üzere, 21 Mart 1992 günü, Nevruz olayla
rından sonra, terörü ülke geneline yayma stratejisi çerçevesinde, halkı korku, baskı, şiddet ve 
ölümle tehdit eden PKK'ya, devletin, terörü önlemedeki kararlılığı sonucu, devlet güvenlik güç
lerinin Kuzey Irak'ta yapmış olduğu sınır ötesi operasyon neticesinde ağır zayiat ve büyük ka
yıp verdirilmiştir. 

örgütün, kayıplarını yandaşlarından gizlemek ve taraftarlarına cesaret vermek amacıyla 
ve yöre halkımızın devlete olan bağlılığını azaltmak için, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şırnak 
ve buna benzer bazı şehirlerimizde masum vatandaşlarımıza yönelik öldürme eylemi yaptığı, 
bunun sonucu olarak, PKK örgütüyle Hizbullah örgütü arasında, bu illerimizde zaman zaman 
çatışmalar ve karşılıklı öldürme olayları olduğu görülmektedir. 

Güvenlik güçlerimiz tarafından, işlenen cinayetlerin failleri süratle yakalanmakta ve ada
lete teslim edilmektedir. 

PKK örgütü, işlemiş, olduğu cinayetleri devletin güvenlik güçlerinin üzerine atma çabası 
içerisinde bulunmaktadır. Örgütün güneydoğu yöremizdeki bazı illerimizde, PKK - Hizbullah 
çatışması neticesinde işlenen cinayetlerin, devlet güvenlik güçlerince işlendiği imajını verme yö
nünde propaganda yaptığı, gazetecilerin öldürüldüğü konularını işleyerek ve böylece basında 
daha fazla yer işgal ederek, kamuoyu yaratma çabasında olduğu görülmektedir. 
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ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Size yakışmıyor... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; kaldı ki, 23.3.1992 tarihinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen olayları görüntü
lemek isterken, PKK örgüt mensuplarının açtığı ateş sonucu öldürülen Sabah Gazetesi Muha
biri İzzet Kezer dışında, basın kartı sahibi olan gazeteci bulunmamaktadır... 

SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Bakan, doğruyu söylemiyorsunuz!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Yeni Ülke ve Özgür Gündem Ga

zetesi muhabirlerinin birçoğu, yasa dışı örgütsel ilişkileri bulunan ve bu yönde faaliyet göste
ren kişilerdir. Bunlardan da, Batman tünde, PKK - Hizbullah çatışması neticesinde meydana 
gelen cinayetlerin bazıları aydınlatılmış, failleri yakalanarak adalete teslim edilmiştir... 

ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Bir tane örnek ver!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; güvenlik güçleri, devletin güvenlik güçleridir; bizim evlatlarımızdır, hepinizin evlatları
dır. Gözaltında kaybolma diye bir olay söz konusu değildir..; / 

SIRRI SAKIK (Muş) — 21 kişi, 21... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Hukuk devletinde böyle iddialar 

yersizdir. Devletin bütün kurumlarının yaptığı işlemler açık ve şeffaftır... 
SIRRI SAKIK (Muş) — O zaman sizin hiçbir şeyden haberiniz yok!,. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bu gibi iddiaların, halkımızın 

kafasında soru işareti yaratmak amacıyla ve propaganda maksadıyla kullanıldığını zannediyoruz. 
Hükümetimiz, demokratikleşme sürecinde büyük adımlar atmıştır. Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunuda yapılan değişiklik, bunun en güzel örneğidir. Gözaltında kaybolma iddiaları 
asılsızdır, böyle bir olay vuku bulmamıştır. 

Terörle mücadelenin devlet meselesi olduğu herkesçe kabul edilmiştir ve ilk defa bu kadar 
büyük kararlılıkla terörün üzerine gidilmektedir. Bundan sonra, Hükümetimizin, milletimizin 
ve devletimizin başına musallat olan terör illetinden kurtulmak için, en etkin önlemlere başvu
racağımızı, hukukun içinde kalarak bu konuya parmak basacağımızı, bunun çözüm yollarını 
arayacağımızı ve bu beladan kurtulacağımızı söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu terör hadisesi yalnız benim ülkemin sıkıntısı değildir. Bu terör 
hadisesi, en gelişmiş Batılı ülkelerde dahi vardır. O Batılı ülkeler bu terör konusuna nasıl bakı
yorlarsa, biz de aynı bakıyoruz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kötü, örnek olmaz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — O Batılı ülkeler bu terör hadise

sine nasıl çözüm buluyorlarsa, biz de aynı yollardan bunun çözümünü arıyoruz ve demin söy
lediğim gibi, Cenabı Allah'ın yardımıyla, inşallah, bunun altından kalkacağız. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Allah'a kaldıysak, yandık... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu, dün

kü, bugünkü konu değildir. Bu terör, ülkemizde, son on seneden beri gelişmiş, büyümüş ve 
bugünlere gelmiş bir hadisedir. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuyla ilgileniyoruz ve o 
yöre halkını rahatlatmak için her türlü çabayı sarf ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, bütün sıkıntılara parmak basmış, ilgili bakan arkadaş
larım kendi konularıyla ilgili bütün sıkıntıları tespit etmiştir. Biz onlara çare arayan bir Hü
kümetiz. 
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Şunu herkes iyi bilmeli ki : 
Biz, Türkiye'nin yer yerinde, 60 milyon değerli insan için varız. 
Biz, Türkiyemizin güzel insanlarının rahatı, mutluluğu için çalışan ve onların emrinde, 

bu mevcut kötü durumu iyileştirme çabasında olan bir Hükümetiz. 
Biz, hiçbir zaman gök kubbe yıkmayız. Sayın Sakık arkadaşımızın dediği gibi değil, biz 

gök kubbe yıkmak için iktidara gelmedik; vatandaşlarımız için, onların huzuru için, refahı için, 
onlara huzur ve refah getirmek için iktidara geldik. Vatandaşlarımız, bölgemizin güzel insan
ları müsterih olsunlar; ümit ediyorum ki, şu anda işin sonuna gelinmiştir; sabırlı olmalarını 
diliyorum. 

Bütün milletvekillerimizin huzurunda, şu ana kadar, bu ülkeyi savunurken ölen insanla
ra, güvenlik güçlerine, askerlere ve polislere Tanrı'dan rahmet, kalanlara başarılar diliyorum 
ve ölen arkadaşlarımızın ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) — Yüzbaşıyla görüşüldüğü doğru mu yanlış mı; onu söy-

lemediniz Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Azerbaycan'a yapacağı resmî iya-

rete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/776) 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında, Başbakanlı
ğın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 tezkeresi vardır? ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, vaki davete icabetle, görüşmelerde bu
lunmak üzere bir heyetle birlikte 4-7 Ocak 1993 tarihleri arasında Azerbaycan'a yapacağı resmî 
ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Liste , 

Hasan Ekinci (Artvin) 
Bedrettin Dalan (İstanbul) 
Mehmet Alp (Kars) ' 
Cemal Alışan (Samsun) 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. . • . • 

2. — Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile Hırvatistan 
Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete, Kocaeli Milletvekili İsmail Hakkı Amasyalı'nın da ka
tılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/777) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, dün burada, bu tezkere için karar 

yetersayısı aranmıştı; bu onun devamıdır, oyları sayacaksınız. 
BAŞKAN — Okuyun lütfen. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, görüşmelerde bulunmak üzere 8-9 Ocak 1993 ta

rihlerinde..." 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan/söylediğim hususu hiç itibara alma

dınız... İçtüzüğe göre, sizin saymanız lazım... 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz! Biz gereğini yaptık efendim, arkadaşımıza rica et

tim; daha önce, hepsini saydı (DYP sıralarından "Var var" sesleri) 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — "Vardır" ayrı bir şey; ama, İçtüzüğü ihlal edi

yorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, sayıldı, arkadaşımıza rica ettim, daha önce, hepsini saydı. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Nasıl saydık Sayın Başkan?. "Kabul edenler, 

etmeyenler" dediniz, saymadınız. 
BAŞKAN — Efendim, saydım... (CHP ve ANAP sıralarından "Saymadın" sesleri) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kâtip üye "saymadım" diyor... 
BAŞKAN — Kabul edenlerin sayısını yazdık efendim... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Yeterlisayı var, niçin böyle yapıyorsunuz?! 
BAŞKAN — Efendim, buyurun, okumaya devam edin lütfen. 
"... Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete, Ko

caeli Milletvekili tsmail Hakkı Amasyalı'nın da katılması uygun görülmüştür. 
Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — (10/21) ve (10/47) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşme gününe 

ve 13.1.1993 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 

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

Bütçe görüşmeleri sonrasına ertelenen ve alınan karar gereğince 12.1.1993 tarihli Birleşim
de görüşülmesi gereken yurt dışındaki işçilerimizin sorunları konusundaki (10/21) ve (10/47) 
esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin, Genel Kurulun 13.1.1993 Çar
şamba günkü Birleşiminde diğer işlerden önce yapılması ve bu birleşimde sözlü soruların gö
rüşülmemesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görüş
müştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
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Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

H. Uluç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

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

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) / 
3. — (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/778) 

BAŞKAN —- (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

16.1.1992 günü 27 nci Birleşimde "Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, 
Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçları tle Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Et
mek Amacıyla Kurulan (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu" çalışmalarını 
tamamlayamamıştır. 

Çalışma süresinin üç ay daha uzatılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Bu nedenle! Komisyonun çalışmalarını tamamlayabilmesi için, görev süresinin 17 Ocak 

1993 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN -J- Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

"VI. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
2. — Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
3. — Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
4. — Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
5. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
6. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
7. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
8. — Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
9. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN — Değişen oranlar karşısında, bazı komisyonlarda, DYP Grubuna düşen üye
likler için DYP Grubunca gösterilen adayları okutup, oylarınıza sunacağım : 

Anayasa Komisyonu : Coşkun Kırca (İstanbul) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu : Mehmet Gözlükaya (Denizli) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Komisyonu : 1) Bahattin Şeker (Bilecik); 2) Arslan Adnan Türkoğlu (Çorum) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Komisyonu : Ömer Lütfi Coşkun (Balıkesir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi ye Teknoloji ve Ticaret Komisyonu : Ahmet Şeref Erdem (Burdur) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu : Ali Karataş (Antalya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu : Hacı Filiz (Kırıkkale) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Komisyonu : Abdülbaki Ataç (Balıkesir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dışişleri Komisyonu : Muhtar Mahramlı (Tekirdağ) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — (10/11) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — (10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyelik için, 
Anavatan Partisi Grubunca, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME - MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçileri

mizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel so
runları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 

2. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlü ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve yurttaş
larımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri atmak amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/47) 

BAŞKAN — Karar gereğince, 10 uncu sıradaki, (10/21) esas numaralı, Kütahya Milletve
kili 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 ile 39 uncu sıradaki, (10/47) esas numaralı 
Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlü ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve yurttaşlarımızın 
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sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin bir
likte yapılacak öngörüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Meclis araştırması önergelerini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugün, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Suudî Arabistan ve Libya gibi Arap ülke
leri ile Sovyetler Birliği ve diğer ülkelere çalışmak üzere giden ve oralarda yaşayan Türklerin 
sayısı, aileleriyle birlikte üç milyona ulaşmıştır. Bu sayı önemli nitelikte olup, küçümsenmeye
cek bir topluluğun ve büyük bir işgücünün varlığına işaret etmektedir. 

Bu işgücü içinde Türk işçisi, işadamı ve esnafı yerini almış olup, bulundukları ülkelerde 
varlıklarını ciddî bir şekilde hissettirmekte ve kökleşme yolunda sağlam adımlar atmaktadırlar. 

Geriye dönüp baktığımızda, 1960 yıllarından itibaren Türk işgücünün yurt dışında istih
damı, yerleşmesi ve entegrasyonu konusunda çok değişik gerçekler yaşanmış ve zorluklarla kar
şılaşılmıştır. 

Bununla birlikte, hükümetler bu konuya zaman içinde daha bilinçli yaklaşmışlar; fakat 
gerek içeriden gerekse yurt dışından gelen zorluklar, bu yaklaşımların bazen akîm kalmasına 
neden olmuştur., 

Anayasamızın 62 nci maddesi gereğince, devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türklerin aile 
birliğinin sağlanması, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin 
sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için 
gereken tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. 

Yurt dışında işçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve ailleriyle büyük bir güç oluşturan vatan
daşlarımızın, anavatan Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmekte müstesna bir gayret gösterdik
leri bilinmektedir. Türkiye ile ilişkilerinin devamını sağlayabilmek, dil ve millî kültürünün bir
liğinin devamı için gerekli etkin tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, bu vatandaşlarımızın, bulundukları dış ülkelerde de çeşitli problemleri vardır. 
Bir yabancılar yasası konusu, bir seçme ve seçilme hakkı konusu hep gündemlerindedir. Bu 
konularda seslerini ise yeteri kadar duyuramamaktadırlar. Bunların hukukî sorunlarının çözü
müne yardımcı olunması, çifte vatandaşlık yasası konusunda aydınlatılmaları ve yurt dışında
ki hak ve menfaatlarını korumaları ve elde edebilmeleri için bazı tedbirlerin alınması gerek
mektedir. 

Bazı ülkelere turist pasaportu ile götürülen işçilerimiz, Türk sosyal güvenlik sistemi için
de yer almamakta, işverenlerce özel sigorta şirketlerine sigorta ettirilmektedirler. Bu gibi ülke
lerde çalışan işçilerin Türk sosyal güvenlik sistemi içinde yer almaları için gerekli düzenleme 
ve tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, bilhassa son yıllarda bir tırmanma gösteren yabancı düşmanlığı ve bu cümleden 
olarak vatandaşlarımıza yapılan saldırılar önemli boyutlara ulaşmış olup, bu konunun ilgili 
ülke parlamentoları ve parlamenterleri nezdinde de tartışılması kaçınılmazdır. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinde de karşılaştıkları problemler 
vardır. Yurt dışından dönen ailelerin, özellikle gençlerin, topluma yeniden uyum sağlamalarını 
kolaylaştıracak tedbirlerin alınması gereklidir. 
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Cumhuriyet hükümetleri bu sorunların çözümü için büyük gayretler göstermişlerdir. An
cak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da yurt dışındaki parlamentolar nezdinde bu sorun
ların çözümü için bazı faaliyetlerin sürdürülmesinin gerekliliğine inanmaktayız. 

Zira, meselelerin çözümünde sadece millî mevzuatımız yeterli olmamakta, ilgili ülkelerin 
parlamentoları nezdinde de bazı girişimlere ihtiyaç olmaktadır, nitekim, bu ülkeler, zaman za
man bu matsatla oluşturdukları parlamento komisyonlarını ülkemize göndermekte ve bilgi alış
verişinde bulunmaktadırlar. 

Bütün bu nedenlerle; yurt dışındaki vatandaşlarımızın.gerek yurt dışında ve gerekse yurt 
içinde karşılaştıkları sorunları, idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla incele
mek, gerektiğinde ilgili parlamentolar nezdinde ne gibi faaliyetlerin yapılabileceğini araştır
mak ve Anayasamızın 62 nci maddesinde belirtilen tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasa
nın 98 nci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri.gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Kalemli (Kütahya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın, içinde bulunduktan sıkıntıların tespit 
edilmesi ve bu konuda alınacak tedbirleri araştırmak üzere Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtü
züğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz 
ederiz. 

Kâzım Ataoğlu (Bingöl) 
ve arkadaşları 

Gerekçe : 

Türkiye'den Avrupa'ya işçi göçünün başlamasının otuzuncu yılına girmiş bulunuyoruz. 
1950'Ii yıllar, toplum yapımızda önemli değişiklikleri beraberinde getiren hareketli yıllar

dı. Yüzyıllar boyunca tarıma, toprağa bağlı bir hayat sürdüren Anadolu köylüsü, bu yıllarda 
kendini, kırdan kente akan yoğun bir göçün içinde buldu. O güne kadar böylesi bir iç göç ola
yına bile yabancı olan Türk toplumu, aradan on yıl geçtikten sonra sınır ötesi göç ile tanışa
caktı. Yüzyıllardır "fütuhat" amacı dışında Batı toplumu içine girmemiş olan Türk insanı, 
bilhassa Federal Alman girişimciliğinin çağrısı sonucu Batı Avrupa işgücü pazarına girdi. 

30 Ekim 1961 tarihinde Federal Almanya ile yapılan İşçi Mübadelesi Anlaşmasını, 1964'te 
Avusturya, Hollanda ve Belçika ile 1965'te Fransa ve 1967'de İsveç'le yapılan sözleşmeler izledi. 

Böylece İkinci Dünya Savaşından büyük zararlarla çıkan Avrupa devletlerinin, bozulan 
sosyal ve iktisadî düzenlerini yeniden kurmak için ihtiyaç duyulan işgücü açığına karşı bulu
nan çözüm, hukukî bir dayanağa kavuşuyordu. 

Avrupa'ya işçi göçünün başladığı ilk yıllarda, daha çok teknik düzeyde ele alınan bu prob
lemler, vatandaşlarımızın yerleşik bir konuma geçmeleri üzerine toplumsal bir mahiyet kazan
mış ve bulundukları yerlerde meselelerinin çözümü artık zaruret halini almıştır. 

Sayıları 3 milyonu bulan bu insanların bir kısmı orada iş sahibi olmuşlardır. Sadece Al
manya'da 34 bin civarında kendi nam ve hesabına iş kurmuş müteşebbisimiz vardır. Yine, 
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yalnız Almanya'da 480 bin civarında okul çağında çocuk bulunmaktadır. Bunlardan 14 bini 
üniversitede okumaktadır. Bir kısım vatandaşımız orada emekli olmuştur. Geri kalan çocuklar 
bakımından durum, hiç de iç açıcı değildir. Yüzde 25'e varan bir nispeti, kasten zekâ geriliği 
olduğundan bahisle layık olmadıkları eğitim kurumlarında okumaya mecbur edilmektedir. 

Eğitim ve özellikle dinî eğitim açısından çok büyük zorluklarla karşı karşıyadırlar. "Üçüncü 
nesil" olarak ifade edilen, orada doğmuş ve büyümüş bu çocuklar ve gençler, neredeyse millî 
benliklerini ve kimliklerini kaybetme durumuyla karşı karşıyadırlar. Anadilleri ve dinlerini ye
terince öğrenme imkânı yoktur. Verilen dersler yetersiz ve hatta maksat dışıdır. "Dinî eğitim" 
adı altında Müslümanlıkla alakası olmayan bilgiler verilmektedir. Bizatihi, kendi görevlileri
mizden dahi sayısız şikâyetler alınmaktadır, tşin bu yönü yürekler acısıdır. 

Avrupa'daki Türkleri ilgilendiren problemlerin başında, 1992 Avrupası gelmektedir. Bi
lindiği gibi, 1992 yılının sonunda gerçekleşecek olan Birleşik Avrupa'da, Topluluk üyesi ülke
lerin vatandaşlarına, başta serbest dolaşım olmak üzere pek çok yeni imkân sunulacaktır. Bu 
bakımdan, serbest dolaşım, bizim Avrupa'daki vatandaşlarımıza önümüzdeki yıllarda da sı
kıntı vermeye devam edecektir. 

tfade etmesi pek kolay olmasa da, dile getirmeye mecburuz ki, artık Türk pasaportuna 
vize vermeyen Avrupa ülkesi kalmamış gibidir ve bu uygulama bir zorluk olmaktan öte Türki
ye Cumhuriyetinin itibariyle ilgili bir mesele olmaya başlamıştır. 

Bedelli askerlik, yurt dışındaki insanlarımızın yıllardır kesin çözüm bekleyen meselejerin-
dendir. , 

Yine, yıllardır, çifte vatandaşlık net bir çözüme kavuşturulmadığı için, Avrupadaki vatan
daşlarımız normal bir vatandaş konumuna •yükselememektedir. 

Bizler, bu insanları sadece döviz getiren insanlar olarak göremeyiz. Hükümetçe yapılacak 
pek çok hizmet, bir avuç gönüllü kuruluş ve insanın gayretine terk edilmiştir. Her türlü yaban
cı telkine açık olan ve millî kimliklerinin korunması yolunda hiçbir gayret göstermediğimiz 
bu insanlara hepimiz minnet ve şükran borçlu olmalıyız. 

Yeni baştan teşkilatlanma da dahil olmak üzere, meselenin eğitim, kültür, sosyal hizmet
ler vesaire gibi bütün yönleriyle ele alınması ve hükümetlere bundan böyle ışık tutacak kalıcı 
politikaların ve uygulamaların tespitine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer sayın milletvekiline söz verilecektir. 

Burada iki önerge birlikte işleme konulduğu için, her iki önerge sahibi de konuşma hakkı
na sahiptir. 
' tik söz Hükümetindir. 

Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Moğultay, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, biz, Danışma Kurulunda-aldığımız 
prensip kararıyla, önerge sahipleri olarak konuşmamaya karar vermiştik; sadece gruplar konu
şacaktır. ' , . 

Bilginize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Vakit olursa konuşabilirsiniz de... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ben arz ediyorum efendim... 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli ile 14 arka
daşının ve Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, ülke dışındaki yurttaş
larımızın sorunlarıyla ilgili olarak bir Meclis araştırması açılması için verdikleri önergeye iliş
kin görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Konuya gösterdikleri du
yarlılıktan dolayı, önerge sahibi sayın milletvekillerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle, değerli üyeleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, daha önce, Erzurum Milletvekili Sa
yın Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının vermiş olduğu önerge üzerine, ülke dışındaki yurttaşla
rımızın durumlarıyla ilgili olarak, 3 Kasım 1992 tarihinde de bir genel görüşme yapılmıştı. Ge
rek o zaman gerekse bugün yapılan görüşmede, bulundukları ülkelerin olduğu kadar ülkemi
zin kalkınma ve gelişmesine de büyük katkıları olan yurt dışındaki yurttaşlarımızın sorunları 
ve bunların çözümleri konusunda dile getirilen düşüncelere teşekkürlerimi tekrar sunmak isti
yorum. Yüce Meclisimizin konuya gösterdiği bu ilgi, toplumun her kesiminin sorunlarına du
yarlılıkla çözüm bulma gayreti içindeki Hükümetimizin çabalarını daha da güçlendirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke dışına çalışmak için giden yurttaşlarımızın bu
gün ele aldığımız sorunları, kısa sürede ortaya çıkmamıştır. Bunlar, otuz yıllık göç olgusunun 
beraberinde getirdiği, son derece dinamik yapıya sahip, sosyal ve ekonomik gerçeklerdir. 

Otuz yıl önce, Batı'nın kalkınmasına kısa bir süre katkıda bulunup geri dönecek kişiler 
olarak bakılan yurttaşlarımız, geçen süre içerisinde konuk işçi durumundan çıkmış, kalıcı işçi 
durumuna gelmişlerdir. 

İlk işgücü anlaşmasının yapıldığı 1961 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde, özel
likle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımızın çoğunluğu, sürekli oturma iznine sahip, 
etkinliği her geçen gün artan yerleşik bir varlık haline gelmişlerdir. 

Hükümetimiz, yurt dışında bulunan insanlarımızın bu kalıcı niteliklerini dikkate alarak, 
gerçekçi bir yaklaşımla, sorunlarına çözüm getirme gayreti içerisindedir. 

Bugün yurt dışında, bulundukları ülkelerde yasal, oturma iznine sahip 2 milyon 868 bini 
aşkın yurttaşımız yaşamaktadır. Bunların' 1 milyon 310 bini, işgücünü oluşturmaktadır. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın, bir yandan içinde bulundukları toplumla ilgili, diğer yandan 
ülkemizle ilgili sorunlarının bulunduğunu unutmamak gerekmektedir. Büyük bir özveriyle, hem 
çalıştıkları ülkelerin ve hem de ülkemizin kalkınmasına çok büyük katkılarda bulunduklarını 
biliyoruz ve işçilerimizin bu durumlarını takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvelemirde, Batı Avrupa'daki yabancılar politikası
nı irdelemek gerekmektedir. Yurttaşlarımızın bulunduğu ülkelerin yabancılar konusundaki po
litikalarını bu bakımdan incelememiz yerinde olacaktır. 

Bugün, hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde, bu politikalar, başlıca üç ana unsurdan 
oluşmaktadır : 

Bunlardan birincisi, yeni yabancı işgücünün ülkelerine gelmesini kesin olarak engellemek, 
İkincisi, ülkede bulunan yabancıların geriye dönüşünü özendirmek, 
Üçüncüsü de, ülkede kalanların uyumlarına yardımcı olmaktır. 
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Bu çerçeve içinde, 1980 yılından bu yana, Türk vatandaşlarına, bu ülkelere seyahatlerinde 
başlatılan tek taraflı vize uygulamaları; aile birleşmelerine getirilen kısıtlamalar; Almanya, Bel
çika, Hollanda ve Fransa'da alınan, dönüşü özendirme önlemleri, birbirini izlemiştir. Alınan 
bu olumsuz önlemlerden yurttaşlarımızı en fazla tedirgin edenleri, vize uygulaması ve aile bir
leşmelerine getirilen kısıtlamalardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurttaşlarımızdan vize zorunluluğunun kaldırılması 
için ilgili ülkelerle yaptığımız her düzeydeki temas ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Avrupa 
Topluluğuna üye ülkelerin birçoğu, vize uygulamaları konusunda son derece ihtiyatlı bir tu
tum içerisindedirler. Bununla birlikte, vizenin kaldırılmasına ilişkin haklı taleplerimizle ilgili 
girişimlerimizi, sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz. . 

Topluluk üyesi ülkelerde, aile birleşmelerinde yurttaşlarımızın çocukları için yaş sının 21 
olarak belirlenmiştir; ancak, bu yaş sınırı, yurttaşlarımızın da bulunduğu diğer yabancı ülke
lerden, halen Hollanda ve Belçika'da 18, Federal Almanya'da 16 olarak uygulanmaktadır. Oy
sa, 1989 yılında Türkiye tarafından da onaylanmış bulunan Avrupa Sosyal Şartının 19 uncu 
maddesi, aile birleşmelerinde çocuklar için yaş sınırını 21 olarak öngörmektedir. Fransa, bu 
maddeyi, 1.1.1991 tarihinden itibaren, orada ikamet eden yurttaşlarımız bakımından yürürlü
ğe koymuştur; ancak, şarta taraf olan Almanya ve Hollanda'nın da, söz konusu uygulamayı, 
ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız için başlatması yönünde her düzeydeki girişimlerimizi sür
dürmekteyiz. ^ 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Avrupa Topluluğuyla ülkemiz arasın
da bir ortaklık anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmanın getirdiği önemli düzenlemelerden biri de, 
işgücünün, Türkiye ile Topluluk üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımıdır. Türkiye'nin, bu an
laşmadan doğan serbest dolaşım hakkından vaçgeçmesi söz konusu değildir; ancak, bugüne 
kadar, işgücümüzün serbest dolaşım hakkı uygulamaya konulmamıştır. Bu hakkın takipçisi 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke dışındaki yurttaşlarımızın içinde bulundukları 
toplumlara uyum sağlamaları, üzerinde önemle durduğumuz diğer önemli bir konudur. Uyum 
kavramından, yabancının, ulusal değerlerini ve kültürünü koruyarak, içinde yaşadığı toplu
mun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı içinde yer almasını anlıyoruz. Uyumun gerçekleşti
rilmesinde, bulunulan ülkenin dilinin bilinmesi ilk koşuldur. Buna dayalı olarak, genel meslekî 
ve akademik eğitim, güvenceli bir ikamet ve çalışma statüsü, uyumun sağlanmasında büyük 
önem taşımaktadır. 

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan çocuklarımızın genel eğitim, meslekî eğitim, yüksekokul 
ye üniversite gibi eğitim kurumlarındaki sayıları son yıllarda sürekli artış göstermektedir. Bu
nunla birlikte, çocuklarımızın, okulöncesi ile genel meslekî ve akademik eğitimle ilgili çok bü
yük sorunları da bulunmaktadır. ^ 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Batı Avrupa ülkelerindeki yurttaşlarımızın 
uyum konusundaki en önemli sorunlarından birini de işsizlik oluşturmaktadır. 

Bu ülkelerdeki işgücümüz arasındaki işsizlik oranı, genel işsizlik oranına kıyasla oldukça 
yüksektir. Bunda, özellikle, birinci kuşağı oluşturan yurttaşlarımızın, lisan bilgilerindeki ye
tersizliği, genel olarak meslekî eksiklikleri, işe alınmada önceliğin, bulunulan ülke ve Avrupa 
Topluluğu ülkeleri yurttaşlarına verilmesi, önemli rol oynamaktadır. 
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Yurt dışındaki işgücümüzün, 2000'li yıllarda, bu ülke işgücü piyasalarına daha yeterli dü
zeyde girebilmeleri, bu piyasalarda, o ülke ve diğer ülkelerin işgücüyle rekabet edebilmeleri, 
ancak kendilerinin iyi bir meslek eğitimi görmelerine bağlıdır. Bu nedenle, Bakanlığımız koor
dinatörlüğünde, Almanya'da bir meslekî eğitim projesi uygulamaya konmuş ve olumlu sonuç
lar alınmaya başlanmıştır. Diğer Batı Avrupa ülkelerinde de, bu alanda yürütülen çalışmaları
mıza, hız verilmektedir. 

Ayrıca, yine, Bakanlığımızın koordinatörlüğünde, oturma hakkının alınmasını teşvik 
kampanyası da sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın diğer bir soru
nu da, seçme ve seçilme hakkıdır. Bu seçme ve seçilme hakkını iki şekilde irdelemek lazım : 
Bulundukları ülkelerdeki seçme ve seçilme hakkı; ülkemizde, yani Türkiye'deki seçme ve seçil
me hakkı. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın bulunduktan ülkelerde seçme ve seçilme haklarından ya
rarlanmalarının, hem içinde yaşadıkları toplumlara uyumlarını hem de kendilerini doğrudan 
ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayacağı, bir vakıadır, bir gerçektir. 

Bildiğiniz gibi, Maastricht Anlaşmasıyla, yakında, Topluluk üyesi ülke yurttaşları, birbir
lerinin üUcelerinde yerel seçimlerde oy kullanma hakkına kavuşacaklardır, örneğin, iki yıldan 
beri Federal Almanya'da yaşayan bir Portekizli veya İspanyol, bu hakkı rahatça kullanabile
cektir. Buna karşın, otuz yılı aşkın bir süreden beri Federal Almanya'da yaşayan bir Türk yurt
taşımız, kendisini çok yakından ilgilendiren böyle bir seçime katılamayacaktır. Hakkaniyet il-
gileriyle bağdaşmayan bu sorunu, her düzeydeki muhataplarımıza iletmeye devam ediyoruz ve 
devam edeceğiz. 

\ Seçme ve seçilme hakkından söz açılmışken, ülke dışındaki yurttaşlarımızın Türkiye'deki 
seçimlere katılmaları konusuna da değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanunda yapılan bir değişiklik
le yurt dışında altı aydan fazla ikamet eden yurttaşlarımızın gümrük kapılarında oy kullanma
larına olanak verilmektedir. Ülke dışındaki yurttaşlarımız, bunun yerine, Türkiye'de yapılan 
seçimlere, bulundukları ülkelerden doğrudan katılmayı istemektedirler. Anayasamızın 67 ve 79 
uncu maddeleri, yurttaşlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanırken, seçimlerin yargı denetimi 
ve yönetimi altında yapılmasını öngörmektedir, Yurttaşlarımızın bu konudaki istemlerinin ger
çekleşebilmesi için bir Anayasa değişikliğinin gerekli olduğu sonucuna varılmaktadır. Böyle 
bir değişikliğin, Anayasada yapılmasını daha önce öngördüğümüz genel çerçevedeki diğer de
ğişikliklerle birlikte ele alınabileceğini düşünüyorum ve Yüce Meclisin bunu destekleyeceğini 
umuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarından en ağır
lıklı ve güncel olanı da, Batı Avrupa ülkelerindeki yurttaşlarımızın uyumlarını olumsuz yönde 
etkileyen yabancı düşmanlığıdır. Yabancı düşmanlığı, Batı Avrupa ülkelerinde, özellikle eko
nomik durgunluk dönemlerinde artmakta ve işsizliğe paralel olarak yoğunluk kazanmaktadır. 
1989 yılından bu yana, doğudan batıya göçün ve sığınmacı akınının da etkisiyle, yabancı düş
manlığı, bu ülkelerdeki yurttaşlarımızı fevkalade rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. 

Federal Almanya'da, 1990 yılında, yabancılara karşı, 3 öldürme, 383 yanıcı madde atma, 
848 eşya tahribatı ve 449 yaralama olayı saptanmıştır. 1991 yılında 300 kez yanıcı madde atıl
mış ve yabancılara 900 kez saldırıda bulunulmuştur. 
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Federal Almanya Başbakanı Helmut KohPun kasım ayında yapmış olduğu bir açıklamaya 
göre de, 1992 yılının ilk onbir ayında; yabancı düşmanlığı olarak tanımlanabilecek saldırılarda 
16 yabancı yaşamını yitirmiş, 100 kişi yaralanmış ve l 000 kişi de taciz edilmiştir. 

Özellikle Federal Almanya'da sürekli tırmanış gösteren yabancı düşmanlığına ilişkin şid
det olaylarının, yurttaşlarımıza karşı giderek arttığı da gözlenmektedir. 

Bildiğiniz gibi, 23 Kasını 1992 günü Almanya'nın Mölln Kasabasında, kendini bilmez, in^ 
sanlık duygusundan yoksun, gözü dönmüş ırkçı bir grup, Türk ailelerinin oturduğu bir binayı 
kundaklayarak 2'si çocuk, l'i yaşlı kadın olmak üzere 3 yurttaşımızın ölümüne, 9 yurttaşımı
zın da ağır biçimde yaralanmasına neden olmuşlardır. Bu insanlık dışı saldırıyı, dünya kamuo
yu önünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, 
yakınlarına ve Türk Ulusuna başsağlığı ve metanet diliyoruz. Yaralanan yurttaşlarımızın da 
en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Almanya'da son zamanlarda hızlı bir gelişme eğilimi 
gösteren bu insanlık dışı ırkçı davranışlara karşı, Alman yetkili makamlarını çok önce uyar
mıştık. önceki genel görüşmede de belirtitğimiz gibi, bu büyük tehlike karşısında Alman yet
kili makamlarının daha aktif olmalarını istemiştik. Başka ülkelerdeki insan hakları ihlallerine 
karşı duyarlılık gösteren Alman makamlarından, kendi ülkelerinde baş döndürücü bir hızla 
ilerleyen yabancı düşmanlığına da aynı duyarlılığı göstermelerini beklediğimizi ifade etmiştik. 

Bütün uyarılarımıza karşı gerekli önlemlerin yeterince alınmadığını, bu insanlık dışı sal
dırı bir kez daha göstermiştir. 

İşçilerimizin çalışma ve can güvenliğini tehdit eden bir çirkin saldırının; iş ve meslek bakı
mından, dil, din, cins, ırk gibi bütün ayırımcılığı yasaklayan 111 sayılı Uluslararası Çalışma 
örgütü Sözleşmesine taraf olan Federal Almanya'da meydana gelmesinden büyük üzüntü duy
duğumuzu, ayrıca ifade etmek istiyoruz. 

Başta Yüce Ulusumuz olmak üzere, Meclimiz, Hükümetimiz ve Bakanlığım, konuyla ilgi
li büyük duyarlılık içindedir. Bildiğiniz gibi, Hükümetimiz, Alman hükümetinden gerçek an
lamda etkin önlemler alınmasını, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasını istemiştir. 

Bu müessif olayla ilgili olarak duyduğumuz üzüntüyü bir ölçüde hafifleten olay, Alman 
kamuoyunun konuya gösterdiği duyarlılık ile, bu insanlık dışı saldırının zanlılarının yakalan
mış olmasıdır. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bütün bu gelişmeler, üzüntümüzü ortadan kaldırmıyor 
ve yaşamını yitiren yurttaşlarımızı geri getirmiyor; ancak, çok önceden yapmış olduğumuz uya
rıların haklı nedenlere dayandığını açıkça gösteriyor. Umarız ki, Alman yetkili makamları.ırk-
çf eğilimlere karşı daha etkin önlemler almak için, bu tür saldırıların yinelenmesini beklemez. 

Yurttaşlarımıza yönelik bu insanlıkdışı saldırılara ilişkin olarak, dış temsilciliklerimizde, 
ilgili makamlarla görüşme ve toplantılar yapılmakta; ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla daha 
etkin mücadele edilmesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi konulan üzerinde 
önemle durulmaktadır. 

Ayrıca, gerek yazılı ve sözlü basına yapılan açıklamalarda gerekse bilgilendirme ve aydın
latma toplantılarında, yurttaşlarımıza, ırkçı ve yabancı düşmanı kişi ve grupların tahriklerine 
kapılmamaları, itidalli davranmaları yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Kasım 1992 tarihinde yapılan genel görüşmede, Batı 
Avrupa ülkelerindeki ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda, Meclisimiz büyük bir d,uyar-
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lıhk göstermiştir. Bunun ifadesi olarak ortaya çıkan; bu çağdışı görüş ve eylemlerle Paris Şartı 
çerçevesinde kararlı biçimde mücadele edilmesi yönünde Batı Avrupa ülkelerine ve tüm ulusla
rarası kuruluşlara çağrıda bulunulması ve bunun dünya kamuoyuna açıklanması şeklindeki 
Yüce Meclisin ortak temayülünü, Hükümet olarak şükranla karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıllarda, bazı insan hakla
rı ihlalleri iddialarıyla, birçok Avrupa ülkesinin parlamenterleri, ülkemizi ziyaret ederek, bu 
konuyu yerinde incelemişlerdir. Batı Avrupa ülkelerindeki yurttaşlarımıza reva görülen son sal
dırılar, artık bu hakkın bizim tarafımızdan da kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağ
lamların vuku bulduğu ülkelerin parlamentolarıyla ilişki kurarak, yerinde inceleme yapması 
düşüncesini Hükümet olarak benimsediğimizi ve desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma önergesinde belirtilen diğer bir iki konuya 
da, izin verirseniz, değinmek istiyorum; bu da, yurttaşlarımızın kesin dönüşlerine ilişkindir. 
Yurt dışından ülkemize kesin dönüş yapan yurttaşlarımızın yeniden uyumları konusunda yapı
lan çalışmalara da kısaca değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, kesin dönüş konusundaki politikamız, yurttaşlarımızın, doğrudan veya do
laylı bir baskı ve özendirme olmaksızın, kesin dönüşleri konusundaki kararlarını, kendi özgür 
iradeleriyle almaları şeklindedir. 

Kesin dönüş yapan işgücümüz ve aile bireylerinin ülkemize yeniden uyumlarında; sosyal 
güvenliklerinin sağlanması,işyeri temini, konut temini, çocuklarının genel ve meslekî eğitimle
ri gibi konular üzerinde özenle durmakta, yıllarca çalışmış oldukları ülkelerle müşterek çalış
malar yapmaktayız. . 

Şu ana kadarki açıklamalarımda, yurt dışındaki işgücümüzün ve aile bireylerinin karşı
laştıkları sorunlar ve bunlara ilişkin önlemler konusunda genel'anlamda bilgi sunmaya çalış
tım. İzninizle, şimdi, de son zamanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi vermek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunlardan birincisi, konsolosluk işlemlerinin sürat-
lendirilmesidir. 

Batı Avrupa ülkelerindeki konsolosluk temsilciliklerimizde bilgisayar sistemine geçilmiş
tir. Böylece, konsolosluk işlemlerinde geçmiş yıllara kıyasla büyük bir sürat sağlanmıştır. Yurt-
taşlarımızın'her türlü konsolosluk işlemlerinin aynı günde sonuçlandırılması olanaklı hale gel
miştir. Ayrıca, başkonsolosluklarımız arasında koordinasyon geliştirilerek, işlemlerde birlikte
lik sağlanmıştır. 

Çifte vatandaşlıkla ilgili bekleme süreleri kısaltılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, ülke'dışındaki yurttaşlarımızın, vergi ödedikleri, artı 
değer yarattıkları ve yatırım yaptıkları ülkelerde siyasal sorumluluğu da üstlenecek olgunlukta 
olduğuna inanmaktadır. Bu anlayışla, kararlara katılımlarını sağlamak amacıyla,, bulundukla-

; rı ülkelerin vatandaşlığını kazanmalarına sıcak bakmaktayız. Aynı zamanda, ülkemizle bağla
rının korunması için de çifte vatandaşlık uygulanmasını özendirmekteyiz. Bu amaçla, çifte va
tandaşlıkla ilgili işlemlerde bekleme süreleri asgarî seviyeye indirilmiştir. Daha önce birbuçuk 
iki yıl kadar süren bu işlemler, son bir yıl içinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde, üç ilâ altı 
aya kadar indirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, başka bir ülke vatandaşlığına geçtikten sonra tekrar Türk va
tandaşlığına geçmek isteyen yurttaşlarımızın başvurularını, bu başvurular bir yıl içinde yapıl
dığı takdirde, iki veya üç aylık bir sürede sonuçlandırabilmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapmış olduğumuz diğer bir çalışma da, bedelli as-
kerliğe ilişkindir. 

Yurttaşlarımızın, bedelli askerlik uygulamalarıyla ilgili yakınma ve talepleri dikkate alı
narak, Yüce Meclisimizin 21.5.1992 tarihinde kabul ettiği 3802 sayılı Yasa ile, bedelli askerlik 
yapmak isteyen, ülke dışındaki yurttaşlarımızın askerlik süresi iki aydan bir aya indirilmiş, as
kerlik eğitimi için öngörülen yaş sınırı ise 32'den 38'e çıkarılmıştır. 

Diğer bir çalışmamız, sosyal güvenlik alanındaki 3201 sayılı Yasanın değiştirilmesine iliş
kin çalışmamızdır. 

Değerli hıilletvekilleri, vatandaşlarımızın, ülkemizde borçlanma yaparak yurt dışındaki sür 
relerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesini öngören 3201 sayılı Yasa, artık ge
reksinimleri karşılayamamaktadır. Yurt dışında bulunan yurttaşlarımızın dile getirdikleri ya
kınmalar ışığında, söz konusu yasanın değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızca bir çalışma baş
latılmış ve çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar yurt dışında
ki temsilciliklerimize iletilmiştir. 

Hazırlamakta olduğumuz yasa değişikliği taslağında, yurt dışından da borçlanabilme hakkı 
getirilmekte, 55 yaşını doldurmuş kadınlar ile 60 yaşını doldurmuş erkeklere, dönüş koşulu aran
maksızın, emeklilikten yararlanma olanağı sağlanmakta, daha önce yurda dönmüş olanlara 
da yeni bir borçlanma olanağı tanınmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapmış olduğumuz diğer bir çalışma da, Türk-Alman 
çalışma grubunun oluşturulmasıdır. 

Hepinizin bildiği gibi, Batı Avrupa'daki yurttaşlarımızın en büyük bölümü Federal Al
manya'da yaşamaktadır. Bu ülkeye, geçen eylül ayında yaptığım ziyaret sırasında görüştüğüm 
Federal Hükümet Yabancılar Sorumlusu Bayan Jacobsen'e, kendisinin başında bulunduğu da
ireyle Bonn Büyükelçiliğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği görevlilerinden oluşacak 
ve düzenli aralıklarla bir araya gelerek yurttaşlarımızın sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üre
tecek bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdim. 

Bayan Jacobsen, bu önerimi olumlu buldu ve kabul etti. tiöylece, Federal Almanya'da bu
lunan yurttaşlarımızın sorunlarına, bundan böyle, çalışma grubunun faaliyetleri çerçevesinde, 
daha kısa sürede çözüm getirme olanağı sağlanmış olmaktadır. 

Çalışma Grubu, ilk toplantısını 24 Kasım 1992 tarihinde yapmıştır. Türk tarafı, yurttaşla
rımıza uygulanan ayrımcı işlemler hakkında bilgi vermiş, bunların yürürlükten kaldırılması 
yönünde gerekli ilginin beklendiği üzerinde ısrarla durmuştur. Alman tarafı, bu konuda ilgili 
bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunacak ve aldığı sonucu, 3 Mart 1993 tarihinde yapıla
cak toplantıda Türk tarafına bildirecektir. 

Sayın milletvekilleri, özetlemeye çalıştığım bu hizmetlerin yanında, yurttaşlarımızın bu
lundukları ülkelerle yapmış oldukları işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmalarının günün koşulla
rına uyarlanmasına, bu tür sözleşmeler yapılmamış ülkelerdeki işgücümüzün hak ve çıkarları
nın güvence altına alınmasına yönelik çalışmalarımız da aksatılmadan sürdürülmektedir. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın iki kültür arasında kalmalarından kaynaklanan çeşitli so
runlarının var olduğunu biliyoruz. Bu sorunların, otuz yıl öncesinden bugüne kadar sürekli 
nitelik ve boyut değiştirmekte olduğunu da görüyoruz. Hükümet olarak, bunların bilincindeyiz. 

Burada biraz sonra değerli konuşmacıların da belirteceği gibi, ülke dışındaki yurttaşları
mızın kendi kaderleriyle başbaşa bırakılması ya da sorunlarının çözümünün gönüllü kuruluş
ların insafına bırakılmasını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. 
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Anayasamızın 62 nci maddesinde öngörülen görevler çerçevesinde, yurttaşlarımızın her 
türlü hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek; bulundukları ülkenin mevzuatına göre sahip 
oldukları ikamet, çalışma, sosyal güvenlik gibi çeşitli hakları ve sağlanan olanakları kullan
malarına yardımcı olmak; ulusal değerlerini ve kültürlerini koruyarak, içinde yaşadıkları ya
bancı toplumlann ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına katılmalarını, bir başka deyişle 
uyumlarını kolaylaştırmak; Türk Dilini ve ulusal kültürlerini koruyarak, birlik ve beraberlik 
içinde yaşamalarına ve ülkemizle bağlarının korunup geliştirilmesine yardıma olmak; bu amaçla, 
eğitim, kültür, dinî hizmet gereksinimlerini karşılamak; bulundukları ülkelerde güçlü ve etkin 
bir Türk lobisi oluşturulmasına yardımcı olmak; genel, meslekî ve akademik eğitimle ilgili bü
tün sorunlarının çözümlenmesini ve bulundukları ülkenin refahından hak ettikleri payı alma
larını sağlamak; kesin dönüşlerinde, ülkemize sosyal, ekonomik ve meslekî yönden yeniden uyum
larına yardımcı olmak azim ve kararlılığı içinde olan Hükümetimiz, bu konuda devletin ola
nakları ölçüsünde her türlü çabayı göstermektedir ve göstermeye de devam edecektir. 

Bununla birlikte, Hükümetimiz, ülke dışındaki yurttaşlarımızın sorunlarının Meclisimiz
ce ayrıntılı biçimde ele alınmasında büyük yarar görmektedir. Bu nedenle, Kütahya Milletveki
li Sayın Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu ve 21 
arkadaşının bu konuyla ilgili olarak, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerini, Hükümet olarak desteklediğimizi 
ifade ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına ilk konuşmayı, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kâzım Ataoğlu yapacaklar. 
Buyurun Sayın Ataoğlu. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA İCAZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın meselelerini tespit etmek ve gerekli 
çözüm yollarını bulmak amacıyla, birleştirilerek ele alınan araştırma önergeleri üzerinde, Re
fah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, bu araştırma 
önergelerinin, bütün siyasî parti gruplarınca kabul görerek, yurt dışındaki fedakâr ve cefakâr 
gurbetçilerimizi için bir ümit ışığı olması temennisiyle, Yüce Heyetinize saygılar sunarak sözle
rime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'den Avrupa'ya işçi göçü başlamasının otuz 
birinci yılına girmiş bulunuyoruz. Asırlar boyunca tarıma, toprağa bağlı bir hayat süren Ana
dolu köylüsü, 1960'lı yıllardan itibaren sınır ötesi göçle tanışacaktı. Yüzyıllardır, Fütuhat amacı 
dışında, Batı toplumu içine girmemiş olan insanımız, bilhassa Federal Alman girişimciliğinin 

* işgücü çağrısı sonucu, batı Avrupa işgücü pazarına girmiş oluyordu. 30 Ekim 1961 tarihinde 
Federal Almanya ile yapılan İşçi Mübadele Anlaşmasını, 1964'te Avusturya, Hollanda ve Bel
çika, 1965'te Fransa ve 1967'de isveç ile yapılan sözleşmeler izledi. Böylece, İkinci Dünya Sa
vaşından büyük zararlarla çıkan Avrupa devletlerinin bozulan sosyal ve iktisadî düzenlerini 
yeniden kurmak için ihtiyaç duyulan işgücü açığına karşı bulunan çözüm, böylece, hukukî bir 
dayanağa kavuşuyordu. 

Avrupa'ya işçi göçünün başladığı ilk yıllarda, daha çok teknik düzeyde ele alınan bu prob
lemler, vatandaşlarımızın yerleşik bir konuma geçmeleri üzerine, toplumsal bir mahiyet kazan
mış ve bulundukları yerlerde meselelerinin çözümü, artık bir zaruret halini almıştır. Aradan 
otuz yıl geçtikten sonra, sadece göçün boyutları ve sonuçlarıyla ilgili değil, göçün hemen her 
yönüyle ilgili, önceden tahmin edilmeyen pek çok gelişme yaşandı. 
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. Başlangıçta, bu insanlarımızın bir süre çalıştıktan sonra geri dönecekleri düşünülmüş ise 
de, bu kitle üzerinde yapılan bütün araştırmalar, göçmenleşme eğilimini ortaya koymaktadır 
ve bunu ortaya koyan da, bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmının yerleşme 
eğilimi göstermelerinin yanı sıra, özellikle ikinci neslin yarınlarını bu coğrafyalarda oluştur
maya kararlı olmasıdır. 

Gelişmiş ülkelerde milyonlarla ifade edilen göçmen kitlesinin varlığı, bu gelişmiş ülkeleri, 
âdeta birer göçmenler ülkesi haline getirmiştir. Bu sonuçla birlikte karşımıza, çok kültürlü bir-
toplum modeli çıkmaktadır. O halde, yurt dışındaki vatandaşlarımızın problemleri de, bu prob
lemlerin çözüm yolları da, ancak çok kültürlü toplum düzeni çerçevesinde aranmak zorunda
dır. Bu çerçevede, yurt dışındaki vatandaşlarımızın karşı karşıya bulunduğu bazı meseleleri kı
sa kısa arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, yurt dışında ve bilhassa Avrupa da yaşayan 
vatandaşlarımızın karşı karşıya bulunduğu en önemli meselelerden biri -ki, geçen ay Alman
ya'da 3 vatandaşımızın, bütün milletimizi acıya boğan bir şekilde, katledilmeleriyle tekrar gün
deme gelen- ırkçılık ve yabancı düşmanlığıdır. Yabancı düşmanlığı, çok kültürlü toplum düze
nini tehdit eden sosyal bir hastalıktır. Bugün, Avrupa'da ve bilhassa Almanya'da yaşayan göç
menler, sahip oldukları kültür, inandıkları din, dil, gelenek ve görenekleri itibariyle, âdeta yar
gılanmaktadırlar. Bu açıdan, Batı toplumu içinde yaşayan ve Batı kültüründen olmayan insan
ların varlıkları, âdeta yerlileri rahatsız etmektedir. Kendilerine benzemeyen insanlara düşman
ca, ırkçı ve horlayıcı tutum ve davranışların geliştiği, beslendiği bir kültürün ve medeniyetin 
geleceği aydınlık olamaz. 

Bir taraftan, insan hakları ve demokrasi konularında kendisini dünyanın hamisi sayan Av
rupa; diğer taraftan, önü bir türlü alınamayan veya alınmak istenmeyen şekilde, dini, dili, ırkı 
ve kültürü başka insanların, kendivtopraklarında ikinci sınıf insan muamelesi görmelerine göz 
yumarak, bir yerde, ırkçı saldırılara ve yabancı düşmanlığına zemin hazırlamaktadır. Bugün, 
Avrupa'da ülke bazında varılan noktasıyla, ırkçı ideoloji, öyle görülüyor ki, gelecekte, yerini, 
topyekûn Avrupa ırkçılığına terk edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın önemli diğer 
bir meselesi de eğitimdir. Bugün, yalnız Almanya'da, 480 bin civarında, okul çağında genç bu
lunmaktadır. Bunlardan 14 bini üniversitede okumakta, 25 bine yakını liseye devam etmekte
dir; ayrıca, 50 bine yakın gencimiz, bu ülkede meslekî eğitim yapmaktadır; ancak, gençlerimi
zin belki de yüzde 50'ye varan bir nispeti, kasten, geri zekâlı olduğundan bahisle, hiç de layık 
olmadıkları eğitim kurumlarında okumaya mecbur edilmektedir. Buradaki gençlerimiz, eği
tim, özellikle dinî eğitim açısından büyük zorluklarla karşı karşıyadırlar; anadillerini ve dinle
rini yeterince öğrenme imkânları yoktur. Bu okullarda okuyan kız çocuklarımızın başörtüleri; 
spor ve yüzme gibi derslere katılmama eğilimleri anlayışla karşılanmamakta, kızlarımız psiko
lojik baskılar altında tutulmaktadır. 

Okul ve aile içi dinî eğitim yetersizliğinden, gençler, inançlarından uzaklaşarak, kiliseler 
tarafından sistematik olarak yürütülen Batı Hıristiyan kültür ve inancının etkisi altında kalr 
maktadır. Bu durumdaki gençler, aileleriyle çatışmaya girmekte ve çareyi, evden kaçarak genç
lik yurtlarına sığınmakta görmektedirler. Buralarda da çocuklarımıza Hıristiyan Batı kültürü 
telkin edilmekte; çocuklarımız, bu yuvalarda, en kısa zamanda, Hıristiyanların dinî ve millî 
bayramlarını öğrenirken, bizim dinî ve millî bayramlarımızdan bile habersiz yetişmektedirler. 
Böylece, Türk aileleri üzerinde sistematik,bir asimilasyon programı uygulanmaktadır. 
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Batı ülkelerinde yaşayan bu genç neslimizin kendi inanç ve kültür değerlerini unutmadan, 
bu toplumda gerçek yerlerini almalarım sağlamalıyız. Bu bakımdan, özellikle din derslerine 
giren öğretmenler, mutlaka ehil kimseler olmalı; Avrupa'daki gençlere ülkemizin dinî, tarihî 
ve kültürel zenginliklerini tanıtan Türkiye gezileri düzenlenmeli; Üniversiteyi bitirenlerin diplo
ma tezlerini Türkiye ile ilgili konularda hazırlamaları için gençlerimiz teşvik edilmelidir. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, 1 Ocak 1993'ten itibaren gerçekleşen 
Birleşik Avrupa'da, Topluluk üyesi ülkelerin vatandaşlarına, başta serbest dolaşım olmak üze
re, birçok yeni imkân sunulacaktır; ancak, Topluluk üyesi olmayan ülkelerin pasaportunu taşı
yan insanlara bu haklar henüz tanınmış değildir. Bu nedenle, serbest dolaşım, bize ve oradaki 
vatandaşlarımıza, önümüzdeki yıllarda da sıkıntı vermeye devam edecektir, tfade etmesi pek 
kolay olmasa da, dile getirmeye mecburuz ki, artık, Türk pasaportuna vize uygulamayan Av
rupa ülkesi kalmamış gibidir. Bu uygulama, bir zorluk olmaktan öte, Türkiye Cumhuriyetinin 
itibarıyla ilgili bir mesele olmaya başlamıştır. Bu nedenle, vize konusu, Türkiye'nin hayatî me
selelerinden biri kabul edilerek, en kısa zamanda bunun çözüm yolları bulunmalıdır. 

Çifte vatandaşlık konusu, yıllardır net bir çözüme kavuşturulamamıştır. Türkiye'deki ya
sanın sağladığı çifte vatandaşlık işlemleri, bir veya iki yıl gibi, geçerli sebeplerle açıklanamaya-
cak kadar uzun sürmektedir. Biraz evvel Sayın Bakanımız, bu konuda son yapılan çalışmalar
la, bu sürenin üç veya altı aya indirildiğini söyledi. Bunu da memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bugün Avrupa'da, yaklaşık 1 milyon yurttaşımız, oy kullanma hakkına sahip bulunmak
tadır. Bu vatandaşlarımıza, en geniş şekilde, seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır. Bunun için, 
her şeyden önce, bugün var olan, sınır kapılarında oy kullanma yerine, herkesin kolayca oy 
kullanmasını sağlayabilecek sistemler araştırılıp geliştirilmelidir. Şimdiye kadar hep, Türk işçi
lerinin^ hep Türkiye'de oy kullanmaları gündeme gelmiştir; halbuki bugün Avrupa ülkelerinde 
yerleşik hale gelmiş Türk nüfusu, ihmal edilemeyecek bir seviyededir. Bu bakımdan, Avrupa'
daki Türk nüfusun, oradaki seçimlerde oy kullanma hakkının temini, Türkiye'ye çok büyük 
diplomatik ve stratejik değer kazandıracaktır. Böylece, Avrupa'nın, Türkiye'ye yönelik politi
kalarında da önemli değişiklikler olacağı kanaatindeyiz. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın problemleriyle ciddî bir şekilde ilgilenilebilmesi 
ve ihtiyaçlarıyla ilgili koordinasyon vazifesinin yerine getirilebilmesi için, mutlaka müstakil bir 
bakanlığa ihtiyaç vardır. Ancak bu yolla, meselenin teşhis, tespit ve çözümü kolaylaştırılabilir. 
Aksi halde, yedi sekiz ayrı bakanlığın birbirinden bağımsız çözümler arama gayretiyle heder 
ettikleri zaman, emek ve enerjinin verimli hale gelmesi mümkün olamaz. 

Askerlik Kanununda yapılan değişiklikle mesele kısmen çözülmüştür; ancak, yasanın yo
rumlanması ve uygulanmasında bir kısım tereddütler giderilememiştir. Ayrıca, yurt dışında yük
sek tahsil yapan gençlerimize kolaylık sağlama açısından, bedelli askerlikten, bu gençlerimizin 
tamamen muaf tutulmaları gerektiği kanaatindeyiz. 

Yurt dışında 5 bin işgününü veya 25 yılını dolduran pek çok vatandaşımız, SSK'ya emek
lilik primlerini ödedikleri halde, kesin dönüş yapmadan emeklilik haklarını alamamaktadır
lar. Yurt dışında çalışan bu vatandaşlarımıza, kesin dönüş şartı aranmaksızın bu hakkın veril
mesi ve yasanın bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Almanya'da çalışan işçilerimizin yüzde 80'i, emeklilik yaşı olan 65 yaşını doldurmadan 
döndükleri için, işverence yatırılan prim kendilerine ödenmemektedir. Bu bakımdan, bu ülke
lerle yapılan sosyal güvenlik anlaşmalarının yeniden masaya konması ve anlaşmaların, Türki
ye'deki standartlara göre yapılması, artık bir zaruret halini almıştır. 
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Bugün Avrupa'dan kesin dönüş yaptıktan sonra, kendi otosunu gümrüksüz olarak ülkesi-
ı ne götürme hakkı olmayan tek işçi grubu, Türk işçileridir. Ülkesiyle ilgili bütün yükümlülük

lerini yerine getiren gurbetçilerimizin bu haktan mahrum olmalarının makûl bir izahını yap
mak mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Avrupa'ya ailelerinin geçimlerini sağlamak 
Üzere giden vatandaşlarımızın yaklaşık 150-160 bini halen işsizdir. Bu oran, işçilerimizin çalış
tığı ülkelerdeki işsizlik oranının yaklaşık üç dört katıdır. Ayrıca, bizim işçilerimizin işsizlik oranı, 
diğer yabancı işçilere göre de çok yüksektir. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızdan sadece 
420 bini oturma hakkına sahipken, yaklaşık 400 bihi ise maalesef bu hakka sahip değildir. 

Bugün Avrupa'da yaşayan insanlarımıza, sadece, ülkemize döviz kazandıran insanlar, gö
züyle bakamayız. Burada kısmen saymaya çalıştığımız meseleleri yanında, bu insanlarımızın, 
daha sayamadığımız pek çok meselesi vardır. 

Yılbaşı tatili dolayısıyla, partimize mensup 15 kadar milletvekili arkadaşımız, bu geçen 
on günlük süre içerisinde, Avrupa'daki pek çok ülkeyi ziyaret etmiş, orada yaşayan vatandaşla
rımızın dert ve problemleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Bu konuda yaptıkları çalışmalar, bir 
rapor halinde, ilgililere sunulacaktır. 

Biz Refah Partisi olarak, sayıları milyonlarla ifade edilen bu insanlarımızın sıkıntılarının, 
bulundukları yerde çözülmesinin ve bu insanlarla, hükümet ve devlet olarak çok ciddî bir şe
kilde ilgilenilmesinin, artık bir zaruret halini aldığına inanmaktayız. 

Bu bakımdan, bu araştırma önergesinin^bütün siyasî parti gruplarınca benimsenmesini 
diliyor ve bu araştırma önergesinin, yığınla meselesi bulunan yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
bir ümit ışığı olmasını temenni ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cemalettin Gürbüz. 
Buyurun Sayın Gürbüz. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA CEMALETTtN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayırç Başkan, değerli mil

letvekilleri; yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın yurt içinde ve dışındaki sı
kıntılarının tespit edilmesi ve bu konuda alınacak tedbirleri araştırmak, bunları idarî, malî, 
ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla incelemek, gerektiğinde ilgili parlamentolar nezdin-
de ne gibi faaliyetlerin yapılabileceğini araştırmak ve alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği
ni tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılması yönündeki önergeler üzerinde Grubu
mun görüşlerini belirtmeden önce, şahsım ve SHP Grubu adına, hepinizi saygıyla ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

1950'Ii yıllarda başlayıp 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde gündeme gelen ve dayanağını, 
uluslararası sözleşmelerin ve işçi mübadelesi anlaşmalarının oluşturduğu, yabancı ülkelere Türk 
emeğinin transferi hareketi, ilk yıllarında, toplumumuzda büyük heyecan uyandıran, hatta tor
pil ve rüşvet yolları da denenmek suretiyle yoğun ilgi gören bir hareket olarak hatırlanmakta, 
bugün dahi aynı heyecan ve ilginin görülmekte olduğu gerçeği de bilinmektedir. 

Ülkemizdeki sanayileşme hızı, işsizlik sorunu ve oranı, döviz darboğazı, yabancı ülkeler
de çalışan insanlarımızın özendirici davranış ve beyanlarının yoğunlaştırdığı ilgi, Türk Lirasın
da hızlı değer kaybı, bu heyecan ve ilginin artmasında önemli etkenler olmuşlardır. 

En sağlıklı, en genç insanlarımız, büyük düşler peşinde ve umut, inanç yanında, tüm gü
venleri ve kararhlıklarıyla gittikleri ülkelerin ekonomilerine büyük destek olmuşlar ve o ülke 
insanlarından da, o günlerde, ilgi, sempati, anlayış ve destek görmüşlerdir. 
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Aslında, emsali yerli insanlardan daha düşük ücretle çalıştıkları halde, daha zor, daha teh
likeli işler kendilerine önerildiğinde dahi itirazcı olmamışlar; ana, baba, evlat, yar, vatan has
retiyle 1960'h yıllardan 1990'h yıllara ulaşıvermişlerdir. 

Artık, konuklar "yabancı" olmuş; daha sonra, yabancılar "göçmen işçi" olmuş; yıllar, 
onların "etnik azınlık" olarak görülmelerine, tanık olmaya başlamıştır. 

Bizim insanlarımızın, sağlıklarını, gençliklerini, hasretlerini, alın terlerini, kendi Ülkele
rinde yalnızca "Almancı" unvanı karşılığında verdikleri yabana ülkelerin ekonomik konumla
rı şekil değiştirmeye başlamış, sanayileri yokuş tırmanmış ve düze çıkmış, kalkınma hızı ve iş
gücü gibi sorunları onları sıkmamaya başlamış, hatta kendi işgüçlerine de ihtiyaç duymaya baş
lamışlar. tşte, o zaman "vefa" kavramı gündemden yavaş yavaş kaldırılmış, yerine, ulusal ve 
kişisel yararlar yerleştirilme gayretleri gündeme getirilmiştir. Artık, insanlarımızın düşleri ka
rarmaya, umutları törpülenmeye, kararlılıkları kırılmaya, güvenleri yok olmaya başlamıştır. 

Bu tablolar ortaya çıkmaya başladığında, insanlarımız da, baba, oğul ve torun üçlüsü bir 
arada, yabancı ülkede "yabancı" görüntüleri vermeye başlamışlardır. 

Aradan geçen otuz yıl gibi bir zaman dilimi, o ülkelerde üçüncü kuşağın da alın teri dök
meye başlamasına olanak verecek boyutlar kazandırmıştır. Aile bireyleri arasındaki hasretler 
azalırken, çok daha büyük boyutlu ve çözümü için, zaman, çaba ve diyalog gerektiren sorun
lar da yoğun halde su yüzüne çıkmaya başlamıştır. 

İnsanlarımız, yabancı ülkede kalıcı olma eğilimi ve görüntüsü vermelerine rağmen, 
"yabancı" ve "göçmen" sıfatlarından hâlâ kurtulamamışlardır. Siyasal ve sosyal alanda ve 
hatta ekonomik alanda eşitsizlikleri devam edegelmektedir. 

Artık, kendi elimizde ve devletimizin yaptığı anlaşmalara dayalı olarak yabancı ülkelere 
gönderdiğimiz insanlarımızın, boyutları da çok büyüyen sorunlarına çareler arama ve bulma, 
hiç olmazsa, çözümü kendi elimizde olanlarına çözüm bulma konusunda daha duyarlı ye daha 
çabuk davranmamız zamanının gelmiş olduğunun görülmesi gerekmektedir. Bu konuda, Yüce 
Meclisimizin değerli üyelerinin, soruna, samimî ve sıcak yaklaşacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorunların bazılarına parmak basmak gerekirse, sa
nırım en günceli yaşanmakta olan ve yurttaşlarımızın hayatlarına da mal olan yabancı düş
manlığına ve ırkçılığa mutlaka değinmek gerekmektedir. Bu konuda ilgili ülkelerle temasları
mızın sıcaklaştırılmasında fayda gördüğümüzden, konunun, uluslararası düzeyde dikkatlere su
nulması ve gündeme getirilmesi de yararlı olacaktır inancındayız. 

Paris Şartının gündemde tutulması ve tüm demokratik ülkelerin ırkçılıkla ve yabancı düş
manlığıyla mücadele etmesi gereği sık sık hatırlatılmalıdır. 

Mölln olayı ve benzerlerini insanlık dışı gördüğümüzü belirtiyor ve lanetliyoruz, ilgili ül
keleri, gerekli yasal ve idarî önlemleri almaya ve onların da ekonomik çıkarlarına yararlı olan 
ve bu amaçla kendilerine emanet edilen insanlara daha dikkatle ve içten sahip çıkmaya davet 
ediyoruz. Başkalarında çok titiz olarak aradıkları meziyetlere, bütün ülkelerin aynı titizlikle 
sahip çıkması gereğinin, en azından samimiyet göstergesi ve dostluk ölçüsü olduğunu da bir 
kez daha hatırlatıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yurt dışında çalışan veya iş kuran insanlarımızın ailelerinin birleş
tirilmesi konusundaki sıkıntıları, özellikle bu Ülkelerin çalıştırdıkları işçilerin geri dönüşünü 
sağlama politikalarının da sonucu olarak gündemde bulunmaktadır. Bu konudaki sorunlarını 
çözebilenlerin dahi önünde, konut bulma, oturma ve çalışma izni sorunları bulunmaktadır. 
Birçok insanımız, yabancılara ev verilmeme eğilimi nedeniyle konut bulmada sıkıntı çekmek-
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te, bu nedenle de toplu olarak kendi aralarında, daha kötü koşullardaki evlerde barındinlmak 
zaruretinde bırakılmaktadır. Ev bulamama ve ikametgâh eksikliği, beraberinde, uyumsuzluğu 
ve orada sürekli kalabilme sorunlarını da gündemde tutmaktadır. Bunu başarabilenlerin ise 
"entegre olamadıkları" gerekçesiyle horlanmaları ve dışlanmaları söz konusudur ki, bu da, 
manevî bir baskıya neden olmakta ve zaten zor olan yaşamı daha da zorlaştırmaktadır. 

Yurt dışında bulunan insanlarımızın, sayısal olarak oldukça önemli miktarda bulunmala
rına rağmen, gerek anadili ve gerekse bulunduğu ülke dilini öğrenmesi ve geliştirmesi konu
sundaki sorunları, uzun yıllardır hâlâ rahatlatılabilmiş değildir. Bu da, başarısız bir eğitim çiz
gisine neden olmaktadır. Bu konularda daha derinlemesine ve bilimsel araştırmalar yapılması 
zarureti bulunduğuna inanıyoruz. 

Dinî eğitim konusunda da düzenli, yeterli ve kontrollü olanamamaktadır. O nedenle, bir
çok genç insanımız, dinî eğitimlerini alabilme düşüncesiyle, demokratik ve laik düşünce karşı
tı kişi ve grupların etkisi altına girebilme durumunda kalmaktadır. Bunun sonuçları ve sakın
caları hepimizce bilinmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışındaki insanlarımızın değişik zamanlarda sıkça 
dile getirdikleri bir sorun da, çifte vatandaşlıktır; ancak, bu konudaki sorunların, ilgili ülke
lerdeki, yasal boyutları da bulunmaktadır. 

Yine, seçme ve seçilme hakkı konusu da, çok önem verilen ve üzerinde en çok durulan 
konulardan birisidir. 

Çifte vatandaşlık konusunda ve insanlarımızın bunu sağlayabilmelerinde, bizim ülkemiz 
yönünden de yapılması gereken yasal kolaylıklar getirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
ve ilgili diğer ülkelerle temaslarda bulunulması, gerek hükümetler ve gerekse parlamenterler 
düzeyindeki girişimlerle de, oralarda yasal kolaylıklar sağlanması yönünde düzenlemeler yap-
tırılabilmesinin yolları aranmalıdır. 

Bu çalışmalar sonunda sorun çözüldüğünde, oradaki insanlarımızın, eşit haklara kavuş
ması ve siyasal, sosyal alanda ve çalışma yaşamında eşit olanaklardan yararlanmasını sağlaya
caktır ki, birçok sorunun da buna bağlı olarak çözüleceğine inanıyorum. 

Seçme ve seçilme hakkı da, beraberinde politik güç getireceğinden, birçok yerde uygulan-
lamaya çalışılan ve yabancılar aleyhine olan -hissedilen- hükümet politikası veya resmî politi
kanın gelişiminin engellenmesi, neticede terk edilmesi sonucunu doğurabilecektir. Bu, Avru-
pada birçok siyasî kuruluşun ve politikacının seçim malzemesi olarak kullanmaya kadar var
dırdığı yabancı düşmanlığının da etkisini kırabilecektir. Böylece, en azından otuz yıldır yaşadı
ğı yörede yerel yöneticisini dahi seçme hakkından mahrum olma gibi, demokrasiyi ve demok
ratik rejimleri zedeleyen bir eksiklik de giderilmiş olacaktır. 

Bu konuya değinmişken, yurt dışındaki insanlarımızın, kendi ülkelerindeki oy hakkı ko
nusunda yoğun talepleri olduğunu da belirtmek istiyorum. 

Oy kullanma konusunda getirilecek kolaylık, birçok sakıncayı da ortadan kaldıracaktır. 
Milyonlarca insanın yurt dışında yaşamasına olanak veren, rıza gösteren ve razı olan devleti
mizin, onların "oy hakkı" gibi temel bir hakkını da insan hakları çerçevesinde görmesi, değer
lendirmesi, daha ciddiye alması gerektiğine dikkat çekmeyi bir insanlık görevi olarak görüyor 
ve bu hakkın, o insanlarla devlet arasında çok ciddî bir bağ ve güvence olduğuna inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine bir bağ ve güvence de, emeklilik hakları konusunda kendileri
ne sağlanacak imkândır. Yabancı ülkede, onları kendi ülkelerine geri gönderme politikası 
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uygulanırken, ezilen, sıkılan insanımıza karşı bu davranışa destek verecek bir tavır gösterme, 
elbette ki bize yakışmaz. Bu konuda devletin, gücü oranında yapabileceği her şeyi yapması, 
bizi mutlu edecektir. Hükümetin bu konudaki hazırlığı tamamlanmıştır. Yapılacak değişiklik 
tasarısını destekleyeceğimizi de belirtmek istiyorum. 

İnsanlarımız, uygulanmakta olan vizeler nedeniyle oldukça sıkıntı çekmektedir. 1986'da 
Avrupa Topluluğuyla yapılan müzakerelerde, oturma ve çalışma hakkını da kapsayan vizesiz 
dolaşım hakkı gündeme getirilebilirdi ve bu hakkın alınabilmesi mümkün olabilirdi. Askerî 
ve ekonomik yardımlar ve ekonomik yardımlar önde tutularak, işçilerimizin o zamanki kaza
nılmış hakları fazlaca önemsenmedi; ama, bugün bu konu önemsenmeli ve vize uygulayan ül
kelerle görüşmeler sürdürülmelidir, konuya çözüm bulma gayretlerinden vazgeçilmemelidir. 

Pasaport sürelerinin kısa olmasından, bedelli askerlik konusunda ekonomik yükün ağır 
bulunmasından da yoğun şekilde rahatsızlıkların gündeme getirildiği, tarafımızdan tespit edil
miştir. 

Yabancı ülkelerde gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 50'lere dayanmaktadır. îşe alım
larda ikametgâha önem verilmesi, yerli işçi ve AT üyesi işçilere, işe alımlarda öncelik tanınma
sı, işsizliğin boyutunun artmasında etkili olduğu gibi; ticarî amaçlı siyasî sığınma hakkı istem
leri, adlî uygulamalarda yabancılara gösterildiğine inanılan farklı uygulamalar, bu oranların 
yükselmesinde önemli etkenler olmaktadır. Böylece, ortaya çıkan bu durum da, askerlik bedel
lerinde indirim konusundaki yoğun taleplerin nedenini oluşturmaktadır. 

Avrupa'ya yayın yapan TRT, gerek program seçiminde gerek yayın süresinde ve saatlerin
de dikkatli olmalı, program yapımlarında oradaki insanlarımızın talepleri ve sorunları dikkate 
alınmalıdır. Avrupa'da yerel televizyonlarca önceden yapılmakta olan Türkçe yayınlar, hemen 
hemen yok seviyesine çekildiğinden, bu boşluk doldurulmalıdır. Gerekirse, kanal artırımı ola-
naklarıda aranmalıdır. Bu imkân, bizim çok önem verdiğimiz, gerçekten de önemli olan kültü
rümüzün ve anadilin korunması, kültürel kimliklerin geliştirilmesi yönünden gösterilmesi ge
reken çabalarda önemli bir araç olarak kullanılmalı; Kültür Bakanlığımız da, işçilerimizin ve 
insanlarımızın yaşadığı yabancı ülkelerde daha yoğun kültürel etkinliklerde bulunmalı ve ora
larda yapılmakta olan kültürel etkinlikleri ve bu etkinlikleri yapan kuruluşları desteklemelidir. 

Yine çok önemli gördüğümüz bir konuya da değinmek istiyorum, ilgili ülkelerdeki elçilik 
ve konsolosluklarımızın çalışmaları ve kadroları çok titizlikle gözden geçirilmeli, hatta ülke
mizdeki ilgili idarî birimlerle yabancı ülkedeki insanlarımızın ilişkilerini koordine edebilecek, 
uyumsuzlukları ve aksaklıkları azamiye indirebilecek, hatta ortadan kaldırabilecek yeni ku
rumlar düşünülebilmelidir. , 

önceki hükümetler zamanında yapılmış olan personel indirimi hususu, sürekli artan in
san sayısı karşısında, yanlış bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Sorunların ağırlığı ve 
boyutu, sayısal insan yoğunluğu karşısında, ilgili personelin yetersiz kalabileceği gözden uzak 
tutulmamalıdır. Bu nedenledir ki, yaptığımız incelemelerde, birçok yabancı ülkedeki insanları
mızın sorunlarının çözümünde ve ilişki kurmada, bazı derneklerin, resmî kuruluşların önüne 
geçmiş olduğunu üzülerek gördük. Bunun sakıncaları olduğu muhakkaktır. O nedenle, diplo
matik personelin sayısal ve teknik düzeyde beslenmesi, yeni teknolojiyle donatılması konusun
da titizlik beklediğimizi belirtmek istiyorum. 

Bunun yanında, siyasî partilerimizin de yabancı ülkelerde örgütlenebilmesine ve faaliyette 
bulunmasına yasal imkân sağlandığında, sorunları hem daha üst düzeyde güncel olarak ele 
alınabilmesi sağlanmış olacak, hem de ortaya çıkabilecek diğer mahzurlar da bertaraf edilmiş 
olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ana hatlarıyla ve kısaca değinmeye çalıştığımız so
runlar bile, konunun boyutlarını göstermeye yetmektedir. Daha geniş, derinlemesine ve çok 
boyutlu olarak sorunların araştırılmasının doğru ve yararlı olacağını düşündüğümüzden, Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergelere olumlu oy vereceğimizi Grubum adına belirtir; Yüce 
Meclise, en derin saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Sağdıç, buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sayın Başkan/değerli millet

vekilleri; yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları sorunları 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla verilen araştırma önergesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına söz aldım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok ülkede, toplam 3 milyon 
civarında, çalışan ve yaşayan vatandaşlarımız mevcuttur. Bu vatandaşlarımızın, çalıştıkları ül
kelerde, idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları mevcuttur. Bu sorunların çözümü 
için, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, bugüne kadar gerekli çalışmaları başlatmışlardır; an
cak, değişen dünyada bu sorunlarınçözümü için sarf edilen çaba yeterli olamamıştır. İnanıyo
rum ki, bu sorunların çözümü, ülkelerin parlamentoları arasındaki diyalog, bu konuda bir iler
leme sağlanması için vesile olacaktır. 

Yurt dışında, işçisi, işadamı, esnafı, öğrencisi ve aileleriyle büyük güç oluşturan vatandaş
larımızın, Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmekte müstesna bir gayret gösterdikleri 
bilinmektedir. Onların Türkiye ile ilişkilerinin devamını sağlayabilmek ve dil, din ve millî kül
tür birliğinin devamı için gerekli etkin tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, bu vatandaşlarımızın, bulundukları dış ülkelerde çeşitli problemleri vardır. 
bir yabancılar yasası konusu, bir seçme ve seçilme hakkı konusu, hep gündemlerindedir, bu 
konularda ise seslerini yeteri kadar duyuramamaktadırlar, bunların hukukî sorunlarının çözü
müne yardımcı olunması, Çifte Vatandaşlık Yasası konusunda aydınlatılmaları ve yurt dışın
daki hak ve menfaatlarını korumaları ve elde edebilmeleri için bazı tedbirlerin alınması gerek
mektedir. 

Yaklaşık otuzbir yıldan beri yurt dışında çalışan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız, 
Almanya ve diğer ülkelerde "üçüncü sınıf insan", Türkiye'de ise "Almancı" olarak nitelendi
rilmektedir. bunlar, bizim vatandaşlarımızdır; bu vatandaşlarımıza sahip çıkmamız lazımdır. 

Yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin dilini, dinini, kültürünü, örf ve âdetlerini kay
betmeden yetiştirilmesi için devletçe tedbir almak zorundayız. Aksi takdirde, bu gençlerimiz, 
ne*Alman ne Fransız ve ne de Türk olurlar. 

Yurt dışında otuz yıldan beri çalışan vatandaşlarımız var ve kırkyedi yıldan beri uygula
nan tnsan Hakları Sözleşmesi var; ama, yurttaşlarımız, insan hakları açısından, Avrupa'da, 
gerekli hakları alabilmiş değillerdir. ' 

Şimdi, bu vatandaşlarımızın bazı sorunlarını ve çözüm yollarını kısaca başlıklarıyla arz 
etmek istiyorum : 

Türk lobisi hareketlerinin desteklenmesi gerekmektedir. 
Bunlara, Türkiye'de seçme ve seçilme haklarının verilmesi lazımdır. 
Demekse! faaliyetlere önem verilmeli ve bu derneklerin birlikte hareket etmeleri sağlan

malıdır. 
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Çifte emeklilik sorunlarına çözüm aranmalıdır. 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin izin sürelerini geçirmek istedikleri ülkemize geliş zamanı 

olan yaz aylarında, Türk Hava Yolları ek seferler düzenlemeli ve izinli olarak Türkiye'ye otola
rıyla gelen vatandaşlarımızdan Hacca gitmek isteyenlere, otolarıyla gidebilmeleri için gerekli 
vizeler verilmelidir. 

Din görevlilerinin sayıları artırılmalı ve konularında iyi yetişmiş ve dil bilen personel ter
cih edilmelidir. ' 

Çifte vatandaşlık konusunda gerekli yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır. 
Avrupa'da serbest dolaşım hakkı için ilgili ülkelerle temas kurup, çözüm sağlanmalıdır. 
Göçmenlerin sorunları ele alınmalıdır. 
AT ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın diğer AT ülkelerine vizesiz gidebilmeleri için Av

rupa Parlamentosuna 70 bin imzalı dilekçeyle yaptıkları müracaat takip edilerek, neticeye bağ
lanmalıdır. 

Anaokulundan başlamak üzere çocukların eğitimi sağlanmalı; bunun için, yetenekli ve 
liyakatli eğitim elemanlarının, devlet tarafından gönderilmesi sağlanmalıdır. Şu anda birçok 
yerde, eğitimle hiç ilgisi olmayan kişilerce bu görevlerin yerine getirildiği söylenmektedir. 

Vatandaşlarımızın, Türkiye'ye karayoluyla gelişlerinde geçtikleri Bulgaristan ile karşılıklı 
olarak vize konusu kaldırılmalıdır. 

TRT-İNternational kanalında, içerik olarak, millî kültür, örf ve âdetlerimize uygun dinî 
yayınlar ve eğitim konularına ağırlık verilmeli, ahlakı bozan yayınlardan vazgeçilmeli ve yurt 
dışında çalışan işçilerin sorunlarının tartışıldığı açıkoturumlara ağırlık verilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma önergesinin verildiği 4 Şubat 1992 tarihin
den itibaren, başta Almanya'da olmak üzere, yurttaşlarımıza yönelik menfur saldırılar meyda
na geldiğinden, konuşmamın bu bölümünde, bu konulara değinmek istiyorum. 

Türkiye ile Almanya arasında aktedilen ikili İşgücü Anlaşmasının otuz ve otuzbirinci yıl
larım idrak ettiğimiz sön iki yıl zarfında sürekli artan ve halen devam eden, Türk varlığına 
yönelik saldırılar, bizleri derin endişe ve üzüntüye sevk etmiştir. 

'Almanya'da saldırıya uğrayanlar, o ülkenin kalkınmasına, alın teriyle, el emeğiyle, göz nu
ruyla katkıda bulunmuş olan ve halende bu katkıyı sürdüren, çalışkan, dürüst ve dost insan
lardır; bunlar, bizim vatandaşlarımızdır. 

Yabancılar konusu, başta Almanya olmak üzere, yabancı işçi istihdam eden birçok ülke
de, seçim propagandasının bir aracı olarak görülmüş ve bu amaçla istismar edilmiştir. 

İnsanlığa saldırı olarak nitelediğimiz neonazi vahşeti karşısında, ilgililer, "fevkalade üzül
dük, özür dileriz; gereken yapılacaktır" gibi, kuru ve sonuçsuz açıklamalardan öte, çok ciddi 
önlemler almak zorundadırlar. Zira, neonaziler durdurulamazlara, bir müddet sonra Alman
ya da kendilerine dar gelecek ve eylemlerini tüm Avrupaya yayacaklardır. 

özellikle Almanya Başbakanı Sayın Helmut Kohl, yaklaşan genel seçimler nedeniyle, ka
na susamış bu insanlık düşmanlarıyla yeterince etkin mücadelede oldukça etkisiz davrandığı 
şeklindeki izlenimi silmek zorundadır. 

9 yaşındaki günahsız Yeliz Aslan'ı, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı ve 50 yaşındaki Vahide As
lan'ı "heil Hitler" diye bağırarak yakan bu ırkçıların mensup olduğu aşırı sağ örgütlerin yük
selişinin açıklanamaz bir hareketsizlikle izlendiğini yazan The Times'ın şu yorumunun endişe
ye mahal vermemesi gerektiği, derhal, atılacak adımlarla, alınacak etkin önlemlerle, tüm dün
ya kamuoyuna gösterilmelidir. 
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Bu arada, her vesileyle demokrasi ve insan hakları savunuculuğu rolünü üstlenen örgüt
ler, hele hele Türkiye söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayanlar da, halen sürdür
dükleri utanç verici suskunluklarını izah etmek zorundadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk çağrımız, bizzat katil neohazileredir : "Almanya 
Almanların ülkesidir ve öyle kalmalıdır" diyorsunuz, "yabancılar defolsunlar" diye bağırı
yorsunuz, "yabancıların entegrasyonlarına hayır" gibi parolalarla, birlikte yaşamayı zorlaş
tırmaya çalışıyorsunuz; unutmayın ki, Türkiye dahil, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Al
man vatandaşları da, o ülkelerde birer yabancıdırlar ve onların ayakta kalabilmeleri, sadece 
mevcut durumunu muhafaza edebilmeleri için, tüm ürettiğinin yarısından fazlasını ihraç et
mek mecburiyetinde olan Almanya'nın, bütün bu ülkelerin dostluğuna ihtiyacı vardır. 

İkinci çağrımız, Alman Parlamentosuna, Hükümetine, mahkemelerine, polisine ve tüm 
ilgili kuruluşlarınadır : Almanya'nın üzerindeki kara bulutların dağıtılabilmesi, bir an önce 
suçluların yakalanarak adalete teslim edilmeleri ve suç odaklarının ebediyen susturulmalarıyla 
gerçekleşebilir. 

Almanya'da yasal olarak oturan, çalışan ve vergisini ödeyen vatandaşlarımızla bunların 
aile fertlerinin tabiî gelişmelerini engelleyecek, zorlaştıracak veya geciktirecek her türlü uygu
lamadan ve düzenlemeden kaçınılmasının esas alınması gerektiğine inanıyoruz. 

Aynı şekilde, geri dönüşü teşvik tartışmalarına da bir son verilmeli ve bu insanlara, ülke
lerine geri dönmeleri veya Almanya'da kalmaları hususunda serbest iradeleriyle karar alabilme 
imkânının tanınması, onların en doğal haklarından biri olarak ele alınmalıdır. 

Değişik kültürlere sahip kişilerin bir arada yaşayabilmeleri, dengeleri yerine oturmuş, an
laşmış, yeknesak bir Avrupa fikri için çok önemli bir unsurdur. Değişik kültürlerin bir arada 
bulunmaları da bir zenginliktir. İnsanların bu gerçeği kabul etmeleri, anlayış ve toleransla kar
şılayabilmeleri, aynı zamanda dünya barışına katkı anlamına da gelecektir, bu itibarla, ülke
nizde yaşayan ahmetlere, ayşelere, fatmalara yabancı gözüyle değil, yarının Avrupasının hans'-
larla, erica'larla birlikte, tüm hak ve yükümlülükleriyle sırtlayıp yarınlara taşıyacak olan Av
rupalı olarak bakınız. 

Dördüncü çağrımız, DYP-SHP Koalisyon Hükümetinedir : Tüm kadronuzla, olabildiğin
ce etken olmaya çalışınız; bu menfur saldırıyı, götürebildiğiniz tüm uluslararası platformlara 
taşıyınız, olayların peşini bırakmayarak, bir daha tekerrürü önleyebilmek amacıyla, girişimle
rinizi ısrarla sürdürünüz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsun, vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliklerinin sağlanmasına, kendilerine yönelik saldırıların defedilmesine, son olarak Alman
ya'da yaşadığımız şekilde canice saldırıların sona erdiriîebilmesini teminen önlem alınmasına 
yönelik tüm çabalarınızda, Anavatan Partisi olarak bizi yanınızda bulacaksınız. 

Son çağrımız, Almanya'da bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere, diğer ülkelerde 
çalışan tüm yatandaşlarımızadır : Soğukkanlılığımızı muhafaza etmeliyiz. Karşı saldırı, misil
leme gibi davranışlar, neonazi hainlerinin ve katillerinin ekmeğine yağ sürmek demektir. Onla
rın oyununa gelmemeliyiz; vakur bir şekilde bu teröristlere karşı mücadele verenlere destek ol
malıyız. 

Bu gibi menfur saldırıların tekerrür etmemesini diliyor, Anavatan Partisi olarak, araştır
ma önergesine olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağdıç. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım, değerli parlamenterler; yurt dışında çalışan işçilerimizin ve onlarla beraber yaşa
yan ailelerinin sorunları konusunda, sorunları saptamak, gerekli önlemleri almak amacıyla, 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araş
tırması açılması doğrultusunda verilmiş bulunan önergeler üzerinde, Cumhuriyet Halk Parti
sinin görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardır yüzde 60'ları aşart enflasyonun acımasız koşullarında üc
retleri sürekli yıpranmakta olan, yetersiz iş güvencesi ve sosyalgüvenlik koşullarında ezilen, sen
dikal hakları 12 Eylül hukukuyla kısıtlanan emekçilerimizin, memurlarımızın, çalışanlarımı
zın diz boyu sorunlarla boğuştuğu bir ortamda bu görüşmeyi yapmaktayız. 

Ülkemizde, işsizliğin sosyal bir yaraya dönüştüğü bir ortamda, vergi yükünün emekçiler 
tarafından üstlenildiği bir süreçte, her alanda eşitsizliğin giderek daha derinleştiği bir dönem
de bu önergeyi tartışmaktayız. 

1980'Ii yıllarda 24 Ocak ekonomi ve 12 Eylül hukuk anlayışlarının cenderesinde biriken, 
1992 yılında da çözümlerine önemli düzeyde katkılar sağlanamayan bu sorunların, Koalisyon 
Hükümeti tarafından öncelikle ele alınmasını ve Koalisyon Protokolüyle, emekçilere, çalışan
lara verilmiş bulunan sözlerin yerine getirilmesini, bugün, bu önergeyi tartıştığımız bir zaman 
kesitinde çok önemsediğimizi belirterek, önerge üzerindeki sözlerime devam etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 30 Ekim 1961 tarihinde Almanya ile imzalanan ikili İşgücü Anlaş
masıyla, Türkiye işçisinin, Anadolu ailesinin Avrupa macerası başlamıştı. 

İkinci Dünya Harbi sonrası, imar sanayi, kentsel hizmetler, maden ocakları gibi faaliyet 
alanlarında Batı'nın ihtiyaç duyduğu ucuz işgücünü, emek gücünü, Avrupa'nın yakın çevre
sinden, ülkemizden, ucuz emek piyasalarından sağlamaya yönelen kuzey ülkeleri, Türkiye'nin 
ezilen insanları için de kısa zamanda bir umut kapısına dönüşmüştü. 

Yurt dışına gidebilmek için yıllarca kuyruklarda bekleyen insanlarımız çoğu kez istismar 
edildiler, çalıştıkları ülkelerde hor görüldüler; ama "Alaman" olgusu, giderek yaşamımızın ay
rılmaz bir parçası, kültür mozaiğimizin yeni dinamiği haline geldi. 

Halen yurt dışında sayılan 1,3 milyon olan emekçimiz bulunmakta; bunların, yurt dışın
daki eşleri, çocukları ve diğer yakınlarıyla beraber toplam sayılarının 3 milyonu aştığı bilin
mekte. Yurt dışına sığınmacı ve kaçak olarak gidenler de dikkate alındığında, sayıları resmî 
rakamların da üzerinde olan insanımızın halen yurt dışında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu 3 milyonu aşkın insanımızın yaklaşık 2,7 milyonu, Batı Avrupa ülkelerinde, 300 bini 
ise, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avustralya, eski Sovyetler Birliği gibi ülkelerde yaşamakta ve bunlar, 
anayurtlarından uzakta, geçim sorunlarına çare aramaktadırlar. 

Sadece Almanya'da, resmî rakamlara göre 1.8 milyon, fiilî olarak ise 2 milyonun üzerinde 
insanımız vardır. Almanya'daki tüm yabancıların üçte birini Türkler.oluşturmaktadır.. 

Kısacası, son otuz yılda, çocuk-büyük her on yurttaşımızdan birisi, köyünden, yurdun
dan göçmüş, orada yerleşmiş, çalışarak yaşamış, orada sıkıntı ve yalnızlık çekmiş ve orada so
runlarına çözüm aramıştır. Bunların yüzde 67'si asgarî on yıldır, yüzde 40'ı ise onbeş y ildir 
bu arayışlarını sürdürmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, yurt dışındaki insanlarımızın yüzde 35'i 18 yaşından gençtir. Aktif 
işgücümüzün yüzde 30'u bayanlardan, azımsanmayacak birbölümü de çocuk denilecek yaşta 
gençlerimizden oluşmaktadır. 

Maalesef, yurt dışındaki çocuklarımızın büyük bölümü için, iş konusu, okuldan önce gel
mektedir. 

Düşük ücretli emek piyasasının kapanına sıkıştırılmış olan işçilerimiz, çocuklarını okuta-
bilmelerini sağlayacak ekonomik olanaklara ulaşabilmekde dahi zorluklar içerisindedirler. 

ömürlerini yurt dışında tüketen, bulundukları ülkenin ekonomik ve kültürel gelişmeleri
ne dolaylı veya doğrudan sınırsız katkılarda bulunanlar arasında, üzülerek ifade etmeliyim ki, 
en olumsuz durumda olanlar Türklerdir, yani bizim yurttaşlarımızdır. 

Yurttaşlarımız nerede yaşarlarsa yaşasınlar (İster yurt içinde, ister yurt dışında) hükümet 
Olarak, toplum olarak, onlara sahip çıkmak, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, göre
vimizdir ve bu görev hepimizindir. Çağdaş, demokratik ve sosyal bir devlet olmanın gereği budur. 

Devlet, tüm yurttaşlarımızın, yaşadıkları ve çalıştıkları yabancı ülkelerdeki statüleriyle sosyal 
haklarını en iyi şekilde koruma sorumluluğu altındadır. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabile
cek güçtedir, ancak, bu konuda yıllardır ciddî eksiklikler olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırma önergeleri, bize, yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yaşayan yurttaşlarımı
zın sorunlarına, bir kere daha, Yüce Meclis çatısı altında eğilme fırsatını vermektedir. 

Yine bu konudaki 3 Kasım 1992 tarihli genel görüşmeden bugüne yetmiş gün geçmiştir... 
Bu süre içerisinde Hükümet, ülkenin iç sorunları altında ezilmiş, yurt dışında yaşayan insanla
rımızın giderek artmakta olan sorunlarına, ne yazık ki, yeterince sahip çıkamamıştır. 

Batı Avrupa'da yaşayan insanlarımızın, bir taraftan Avrupa Topluluğunun yeni siyasal, 
sosyoekonomik ve kültürel koşullarına uyumlarını, diğer yandan ulusal kültür ve kimliklerin
den kopmamalarını sağlayacak etkin önlemlerin hızla alınması zorunludur, kaçınılmazdır. 

Emekleriyle, alın terleriyle ve vergileriyle, gelişmesine otuz yıldır en özverili bir şekilde 
katkı sağlamakta olan işçilerimize üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapmakta olan Batı Avru
pa ülkelerine, gerekli uyarıların en etkin bir şekilde yapılması gereklidir. 

Ne yazık ki, bu hususların, gereği gibi, bugüne kadar yeterince yapılamadığını görüyoruz. 
Bu konularda, Koalisyon Hükümetinin, yeterince etkili olamadığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1992 yılını, dazlakların, neonazilerin, şenliğine dönüştüren Alman
ya'dan, acımasızca öldürülen Mete Ekşi'nin, Ayşe Yılmaz'ın, Yeliz ve Vahide Arslan'ın hesabı
nın sorulması gereklidir. 

Yıllarca sömürdükleri yabancı işçilere karşı Batı Avrupa'da yaygınlık kazanmaya başlayan 
baskı, terör ve düşmanlığa karşı, insan hakları, Helsinki Nihaî Senedi ve Paris Şartı kuralları
nın en duyarlı bir şekilde uygulamaya konulmasını sağlamamız gerekmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Hükümeti bu konularda göreve çağırıyoruz; lafı bırakıp, 
iş yapmalarını talep ediyoruz. 

Bosna'da yaşanmakta olan insanlık dramına, uzaktan, sözle çözüm arayan, müttefikleri 
üzerinde çözüm için etkinlik sağlayamayan, ortak din, kültür ve tarih bağları nedeniyle üzeri
mize düşen sorumlulukların gereğini yeterince yapamayan Hükümeti, derin uykudan uyanma
ya, Avrupa'da her geçen gün daha küstahlaşmaya başlayan, yabancı, Türk ve Müslüman düş
manlığına karşı açıkyüreklı ve onurlu bir tavır koymaya çağırıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Maastricht Anlaşmasının, siyasal, ekonomik ve parasal birlik ilke
leri çerçevesinde kendisine yeni ufuklar açan Batı Avrupa; Paris Şartının, Helsinki Nihaî 
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Senedinin ve tam demokrasinin savunucusu olması gereken Batı Avrupa, aşırı milliyetçi ve et
nik akımların etki alanına girmemeli, onun tutsağı olmamalıdır. 

Avrupa, değişik kültür mozaiğini ve değerlerini, birini diğerinden ayırmadan, tümünü özüm
leyen bir ortafeTdeğerler ailesi olmak ve bu anlayışın doğal uzantılarını, yerlisi yabancısı, işçisi 
göçmeniyle, tüm Kıta Avrupasında yaşayan ve çalışanlara eşit olarak yansıtmak zorundadır. 

Genel demokrasi anlayışını, temel hak ve özgürlüklere yönelik hoşgörü ve ileri çizgisini 
paylaştığımız Avrupa Topluluğu ülkelerindeki bu olumsuz gelişmeleri kimse tasvip edemez, kimse 
içine sindiremez; Hükümetimizin de içine sindirdiğini zannetmiyoruz; ancak, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Hükümetten, başını daha dik tutmasını, daha aktif, kararlı ve bilinçli bir tavrı 
ortaya koymasını talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bir üzüntümüzü 
de dile getirmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin ve demokrasisinin temellerinde harcı olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal, yanında bazı arkadaşları ve 
gazetecilerle birlikte, yılbaşında, çok zor ve özverili koşullar altında, Bosna'da, cephede, Müs
lüman halk ve asker arasında, hastanelerde, yiğit gaziler arasında sekiz uzun gün geçirdi... Ne 
acı ve ayıptır ki, Türkiye Cumhuriyetinin resmî televizyonu, ülkemizin tek yasal televizyonu 
olan TRT, bu, ulus olarak onur duyduğumuz olaya ekranlarını kapatmış, bu olayı yok farz 
etmiş, görmezliğe gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, konu dışında konuşuyorsunuz. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Konuya bağlıyorum. 
BAŞKANA— Lütfen, rica ediyorum... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Konuyla ilgili efendim, yurt dışındaki işçilerimiz, 

bu konularda... ' 
BAŞKAN — Konumuz, yabancı ülkelerde bulunan Türk işçilerinin sorunları; istirham ede

ceğim, bu mevzuy konuşun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Devam ediyorum, evet. 
TRT, bu tavrıyla, Bosna-Hersek'e karşı yayın ambargosu, bilgi iletişim ambargosu koy

muş bulunan Batılı iletişim medyasının, önyargılı, ilkesiz uygulamalarına, dolaylı olarak des
tek vermiş, ̂ Batılı ülkelerin bu konudaki olumsuzluklarına güç katmıştır. TRT, bu tavrıyla, hal
kın ve hakkim değil, sadece Hükümetin partizan sesi olduğunu bir daha ortaya koymuştur. 

TRT'yî, TRT'den sorumlu Bakan Sayın Çağlar'ı ve Koalisyon Hükümetini, bir bütün ola
rak, bus$ , sorumsuz, ulusal çıkarlarla zıt, karşı tavrı nedeniyle, CHP Grubu adına şiddetle 
kınıyor, btf konuda da göreve çağırıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da işçilerimiz üzerinde oynanan oyunlara dtginirken, bir 
başka çirkin oyunu da görmezlikten gelemeyiz. Hükümetimiz tarafından yeterince sahip çikıl-
niayan yurt dışındaki işçilerimiz ve yurttaşlarımız, maalesef, son yıllarda yoğun bir, çirkin tel
kin ve yobaz bir-propaganda karşısında yalnızlığa itilmişlerdir. 

Dini, Müslümanlığı savunma maskesi altında ortaya çıkan bazı sorumsuzlar, kara cahil
ler, uzaktan, laik cumhuriyetimizin temellerini dinamitlemek için çalışma içindedirler. Bunlar 
yalnız değildir; yurt içinde de uzantıları vardır. 

İçerideki ve dışardaki demokrasi düşmanı bu eller, muhakkak kırılmalıdır. Yurt dışındaki 
insanlarımızın dinî ihtiyaçları, daha etkin ve sağlıklı olarak Hükümetimizin öncülüğünde kar
şılanmalıdır. 

— 207 — 



T.B.M.M. B : 54 13 . 1 . 1993 0 : 1 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tarihsel misyonumuzun gereğini her zaman yapaca
ğız. Biz, ülkemizdeki demokrasinin, ihsan haklarının, laik cumhuriyetin eşitlikçi refah toplu
munun her zaman en tavizsiz savunucusu olacağız. Biz, inançları nedeniyje^ üniversitelerde ve 
devlet dairelerinde başlarını örtmek isteyen kızlarımıza, bayan memurlarımıza her zaman hoş
görüyle bakacağız; ama, ister yurt içinde ve ister yurt dışında odaklanmış olsun, faik cumhuri
yetimizi içlerine sindiremeyenlere de hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, hoşgörülü olamayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında, özellikle Batı Avrupa'daki işçilerimizin başka temel 
sorunları da vardır. Bu insanlarımız çok ciddî bir işsizlik sorunu altında ezilmekte olup, yüzde 
13'ü işsizdir. Avrupa'daki yabancılar arasında en yüksek işsizlik oranı, Türklerdedir. Yurt dı
şındaki işçilerimizin işsizlik oranı, bulundukları ülkelerin ortalamasının asgaçî üç dört kat üze
rindedir. 

Avrupa'da çalışan işçilerimizin serbest dolaşım hakkı, son gelişmeler karşısında artık bir 
başka bahara kalmıştır. Aynı şekilde, çifte vatandaşlık hakkı yıllardır çözüme kavuşturulama
mıştır. 

Vize uygulamalarında, seçme ve seçilme haklarının kullanımındaki baraj ve engeller, Batı 
Avrupa ülkelerinin, işçilerimize, insanlarımıza hor bakışının, çifte standart anlayışının en be
lirgin göstergeleri olarak kalmaya devam etmektedir. 

12 Eylül Anayasası ve onun ürünü olan seçim yasasıyla, seçme hakları, yurda giriş nokta
larında sağlanan olanaklarla sınırlanmıştır. 

Yurt dışındaki yurttaşlarımıza daha geniş ve çağdaş seçme hakkı tanınmasını, CHP ola
rak zorunlu görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, yurt dışında iş yapan müteahhitlerimizin yanında çalış
makta olan işçilerimizin haklarını korumada da Hükümetimizin yetersiz kaldığını belirtmek 
istiyorum. İşçilerimiz, Libya'da ve diğer ülkelerde yıllardır çile doldurmakta; vurgun vuran, 
kaçan, hileli iflasa giden bazı şirketler, binlerce işçimizi yabancı ellerde mağdur etmektedir. 
Yıllardır hakkını, ücretini alamamış işçiler olduğunu biliyoruz. Her gün bunlardan birkaçı bizi 
aramakta ye kendilerine yardımcı olmamızı istemektedir. 

Hükümetimizden, yurt dışındaki müteahhitlik hizmetlerini desteklerken, işçilerimize de, 
emekçilerimize de etkin olarak sahip çıkmasını talep ediyoruz. 

İşçilerimizin yurda kesin dönüş yaptıklarında karşılaştıkları temel sorunlar vardır. Ayrı
ca, Türkiye'de işgücü piyasasına meslekî yönden intibaklarının sağlanması, konut kooperatif
lerince aldatılmalarının önüne geçilmesi gerekir. Ülkemizin kalkınmasına, özellikle kendi yö
relerinde hemşerileriyle ortak girişim olarak katkıda bulunmak istediklerinde, yeterince teşvik 
edilmemelerinden kaynaklanan temel sorunları da vardır. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında çalışan işçilerimizin, yanlarındaki ailelerinin, çocukla
rının acil çözüm bekleyen bunlardan başka daha birçok sorunları vardır. Sosyal güvenlikle il
gili sorunları, hâlâ birçok emekçimizin ve ailelerinin hak mağduriyetine neden olmaya devam 
etmektedir. Eğitim, kültür ve kimlikle ilgili sorunlara yeterli çözümler getirilememiştir. Konso
losluklar ve mevzuatla ilgili sorunlar büyük ölçüde devam etmektedir. 

İşçilerimizin, aile birleşmeleriyle ilgili sorunları vardır. Bu ve burada dile getirmediğim 
diğer sorunlar hızla çözüme kavuşturulmalıdır. 

Hükümetimiz yurt dışındaki işçilerimizin ve beraberindeki ailelerinin sorunlarına, eşit
lik ve çağdaş devlet anlayışı içinde, kararlılıkla el atmalıdır. Bu konuda tüm olanaklar özenle 
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ve ısrarla kullanılmalıdır. Bu, insanın emeğine ve onun onuruna karşı duyduğumuze saygının 
ve sorumluluk anlayışının gereğidir. Yurt dışında yaşayan insanlarımızın çok yönlü sorunları
nın takip ve çözümünde bir diğer temel eksiklik de, bu konuda devlet çarkı içindeki çok başlı
lık ve eşgüdüm eksikliğidir. Sorunların, bir merkezden izlenmesi, bir merkezden uyum ve eş
güdüm içerisinde çözüme kavuşturulması zorunludur. 

Sorunların ve hükümetin bu konudaki eksikliklerinin daha ayrıntılı bir şekilde saptanma
sı, sorunların çözümüne yapıcı öneriler geliştirilmesi ve böylece, yurt dışında yaşayan yurttaş
larımıza daha içtenlikle, ilkeli ve programlı bir süreçte sahip çıkılabilmesi için bu konuda talep 
edilmiş bulunan Meclis araştırmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu baktığımızı bu
rada belirtmek istiyorum. Bu Meclis araştırması sonucunda sağlanacak olanaklarla kurulacak 
olan komisyonun, yurt içinde ve yurt dışında bulunan çok sayıda insanımızı doğrudan ilgilen
diren bu konuda yapacağı yerinde inceleme ve üreteceği politikalarla ülkemize ye Hükümeti
mize ışık tutacağına, yol göstereceğine ve önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. 

Bu nedenlerle, bu Meclis araştırmasının açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ola
rak olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İbrahim Dedelek, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisimizin değerli üyeleri; Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşı ile Bingöl 
Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurt dıışnda 
ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek 
ve gerekli önlemleri almak amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması önergesiyle ilgili ko
nuşmak üzere Doğru Yol Partisi Grubu adına huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, Yüce Meclisimizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda, çalışmak amacıyla yurt dışına çıkan Türk 
vatandaşları, Libya", Suudi Arabistan, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avsutralya, Amerika, Avus
turya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Almanya'da bulunmaktadır. Yurt dışına giden iş
çilerimizin bir bölümü, Türk firmalarının almış olduğu ihalelerde çalışmak üzere yurt dışına 
çıkan vatandaşlarımızdır. Büyük ve önemllbir bölümü ise, 1962 yılında Almanya'nın ikili an
laşmalar çerçevesindeki kabulüyle Almanya'ya giden ve daha sonra diğer Batı Avrupa ülkeleri
ne yerleşen vatandaşlarımızdır. Bugün Batı Avrupa ülkelerine çalışmak amacıyla gidip yerle
şen Türk vatandaşı sayısı 2 milyon 500 bin civarındadır. Bu nüfusun 1 milyon 675 bini Alman
ya'da, 150 bini Belçika'da, 300 bini Fransa'da,'100 bini Hollanda'da, 100 bini İsviçre'de, 100 
bini de diğer Avrupa ülkelerindedir. 1981 yılından beri sıkı bir şekilde sürdürülen yabancılar 
politikasına ve 1983 yılında çıkarılan geri dönüş teşvik programına rağmen, bugün Almanya'
da yaşayan vatandaşlarımızın toplam sayısı, demin de ifade ettiğim gibi, 1 milyon 675 bindir. 
Bu nüfus, her sene 60 bin kişi artmaktadır. 4 milyon 745 bin yabancının yaşadığı Almanya'da, 
Türkler yüzde 33'le en geniş yabancı grubunu oluşturmaktadır. Türk vatandaşlarını, 610 bin 
nüfusla Yugoslavlar, 520 bin nüfusla İtalyanlar, 290 bin nüfusla Yunanlılar, 126 bin nüfusla 
İspanyollar izlemektedir. Almanya'da yaşamakta olan Türk nüfusunun yüzde 64'ü, burada on 
seneden fazla bir süredir ikamet etmektedir. Bu insanların ancak yüzde 16,4'ü uzun vadeli ve 
güvenceli oturma hakkına sahiptir ve ancak 45 bin vatandaşımız bugün Almanya'da konut sa
hibidir. Çalışan işçilerimizin 650 bini sigortalı olup, işsiz Türk vatandaşı sayısı 88 bindir. 
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1960-1990 tarihleri arasında Türkiye'ye dönen vatandaşlarımızın sayısı, yılda 35 bin kişi olmak 
üzere, toplam 1,5 milyondur. Almarç okullarında okuyan çocuklarımızın sayısı 460 bin, yalnız
ca yüksekokullarda okuyan gençlerimizin sayısı ise 12 bindir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışındaki işçileremizin sorunlarıyla ilgili bu araş
tırmamda, konu, ister istemez Almanya üzerinde odaklaşmaktadır. 196Ö'lı yıllarda, ekonomik 
kalkınmasını tamamlayabilmek ve işgücünü artırabilmek maksadıyla Türk işçilerini ülkelerine 
davet eden ve ilk giden kafileleri bandomızıka ile karşılayan Almanların, oradan geçen yıllar 
içerisinde, işçilerimizin alın terini ve emeğini hiçe sayarak, bugün onlara karşı takındığı tavır 
son derece yanlış, hatalı ve çirkindir. Zira, Almanya'ya giderek yıllardır Alman ekonomisine 
hizmet eden insanımız, aldığı paranın hakkını fazlasıyla ödemiş, bugünkü güçlü ve büyük Al
manya'nın oluşmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, zaman içinde, orada yerleşen bu insanları
mız, Almanya'yı âdeta ikinci vatan edinmişler ve orada kurdukları işyerleriyle, Alman ekono
misine yük olmadan katkıda bulunmuşlardır. 

Almanya'daki yerleşik vatandaşlarımızın 55 farklı iş sektöründe kurdukları işyeri sayısı 
33 bindir. Bunlar, Almanya'da 150 bin kişiye istihdam sahası yaratmakta ve geniş bir yatırım 
potansiyeli oluşturmaktadır. Nitekim, Türkiye'nin ve Almanya'da yaşayan Türklerin Alman
ya'daki yatırımları 8 milyar marka ulaşmıştır. Buna karşılık, Türkiye'deki 2 040 yabancı ortak 
işletmesinden 362'si Almanlara aittir. Çok sayıda serbest iş sahibi Türk, yeni eyaletlerde yatı
rım yapmak arzusundadır. Demir-çelik sanayii, otelcilik, lokantacılık ve inşaat sektörü gibi 
birçok iş alanının, bugün, Türk işçisialmadan ayakta durması son derece güçtür. Opel Firma
sının genel müdürü David Herman'ın, Türkleri hedef alan neo-nazi saldırılarıyla ilgili olarak 
söylediği "Eğer Türk işçileri olmasaydı, Alman otomotiv endüstrisinin sergilediği başarılı ge
lişme mümkün olmazdı" sözleri, bu gerçeği açık bir biçimde kanıtlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türk ailelerinin Alman bankalarındaki yıllık tasarruflarının 5,7 mil
yar Deutsche Mark'ı bulduğu, Almanya'daki harcamalarının yılda 7-8 milyar marka ulaştığı, 
ödedikleri vergilerin ise 5 milyar mark olduğu bir gerçektir. Bu rakamlar, Türk insanının Al
man ekonomisine ne kadar büyük katkılarının olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Yine, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın ödediği sigorta primi, yılda yaklaşık 7 milyar 
marktır. Bu meblağ, Almanya'da 270 bin emeklinin, 50 bin işsizin ödeneğinin finanse edilmesi 
anlamına gelmektedir. Hele hele iki Almanya'nın birleşmesiyle Doğu Almanya'nın aynı sevi
yeye getirilmesi için oluşturulan kalkınma fonuna, geçen yılın son altı aylık döneminde, Türk
lerden kesilen miktar 450 milyon marktır. Türklerden kesilen sosyal kesintiler ve sağlık kesinti
si ise, yılda 4 milyar marktır. Geriye kalan 3,5 milyar Mark ise, Alman ekonomisinin kalkın
masında kullanılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatandan, 30 yıl önce, rızkını temin amacıyla yabancı ülkelere 
giden insanlarımızın çocukları, orada doğmuş, orada büyümüş, eğitimlerini de orada tamam
lamak durumunda kalmışlardır. Şu anda, Almanya'da yaşayan çocuklarımızın eğitimleri ne 
durumdadır; yeterli midir; Alman Hükümeti, Türk çocuklarının eğitimine gereken önemi ver
mekte midir; Millî Eğitim Bakanlığımızın bu husustaki çalışmaları hangi düzeydedir? Bu hu
suslarda, sizlere bilgi vermek isterim. • * 

Halen, 135 bin vatandaşımız ilkokullarda, 195 bin vatandaşımız ortaokul ve liselerde, 87 
bin vatandaşımız meslek okullarında, 12 bin vatandaşımız üniversitelerde, 24 bin vatanda-
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şımız ise "sonder schul"larda okumaktadır. "Sonder schul"un Türkçesi, "zihinsel Özürlüler 
okulu"dur. 

Peki, 24 bin Türk öğrenci, neden bu okullarda eğitime tabi tutulmaktadır veya başka bir • 
deyimle, 24 bin zihinsel Özürlü Türk çocuğu Almanya'da yaşamakta mıdır? tşte, üzerinde önemle 
durulması lazım gelen bu insanlık dışı uygulamayı sizlere arz etmek isterim. 

Almanya'daki ilköğretim okullarına öğrenciler bir seviye tespit sınavıyla alınmaktadır. Bu 
sınav Almanca yapılmakta, dolayısıyla hiç Almanca bilmeyen Türk çocukları da, aynı sınava 
Alman çocuklarıyla birlikte tabi tutulmaktadır. Netice, tabiî ki, başarısızlıktır ve Almanların 
bu insanlık dışı uygulamalarıyla, Türk çocuklarının yeri de, Sonder Schul denilen zihinsel özür
lüler okuludur. 

Şimdi düşünün, zekâ fışkıran bu minicik evlatlarımıza gösterilen muamele, insan hakları 
savunucusu bir ülkeye yakışan davranış mıdır? Ancak, bu hususta Millî Eğitim Bakanlığımı
zın ciddî çalışmaları vardır; hatta, 1993 yılının ilk aylarında, tüm Alnian eyaletlerini kapsayan 
bir eğitim komisyonu toplantısının bu amaçla yapılacak olması sevindiricidir. 

Halen Almanya'da okullar, yerel yönetimlere ve dinî kurumlara bağlıdır. Bu kurumlar, 
Türk öğrencilerin eğitimini veren öğretmenleri, orada yaşayan vatandaşlarımız arasından seç
mektedir. Bu atama, Türk yetkili makamlarına danışılmadan, öğretmenlik vasfını haiz olma
yan kişilerden yapılmaktadır, öğretmenlik görevi verilen bu kişiler kimdir, hangi düşüncenin 
insanlarıdır, gerçek Türk kültürünü çocuklarımıza verebilmekte midirler? Bu gerçekler, üze
rinde hassasiyetle durulması gereken hususlardır. 

Millî Eğitim Bakanlığımızca her yıl yurt dışı eğitim için açılan sınavlar sonucu öğretmen
lerimiz yurt dışına gönderilmektedir. Ancak, yeterli tahsisat olmaması nedeniyle, bu sayı ye
terli olmamaktadır. Yurt dışında eğitim gören-bu çocuklar, bizim çocuklarımızdır. 

"Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır" sözü, bu gençlerimiz ve çocuklarımız için de 
geçerlidir. Onların, Türk kültürü ve eğitimiyle yetişmesi hususunda bizlere çok önemli görev
ler düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yularda Almanya'da artan ırkçı neo-nazi akım, 
Alman Hükümetinin ihmalleri sonucu, bugün çok ciddî boyutlara ulaşmıştır. Son olarak Al
manya'nın Mölln kasabasında Türklerin kaldığı bir evi, neo-nazilerin kundaklaması sonucu, 
Vahide Aslan, Yeliz Aslan ve Ayşe Yılmaz isimli vatandaşlarımız hunharca yakılarak katledil
mişlerdir. Bu insanlık dışı uygulamayı Yüce Meclisimizin huzurunda bir defa daha Doğru Yol 
Partisi Grubu adına lanetliyoruz. 

Bin yıldır bir arada yaşadığımız ve aynı kaderi paylaştığımız kardeşlerimizle bizi birbiri
mize düşürmek isteyen, her fırsatta Türkiye'de insan haklarının olmadığından söz eden Al- . 
man İnsan Hakları dernekleri, maalesef bu elim olay karşısında sessiz kalmışlardır. 

Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyen birtakım örgütlerle; laik Türkiye Cumhuriyetine 
karşı menfî çalışmalar yapan gruplara duyarsız kalan Alman Hükümetinin bu davranışı, neo-
nazilere cesaret vermiş ve bu sonuç doğmuştur. 

Oysa, Almanya'nın imzaladığı-, 1965 tarihli, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Ulus
lararası Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin (b) bendi, "Taraf devletler, ırk ayrımcılığını gelişti
ren ya da kışkırtan örgütleri ve örgütlü ya da başka propaganda etkinliklerini yasa dışı ilan 
ederek, yasaklar ve örgütlere ve etkinliklere katılmayı yasaya göre cezalandıracak suç sayar" 
demektedir. 
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Şimdteoruyorum : tnsan hakları savunucuları nerede?.. Yabancılara, özellikle de Türkle
re karşı saldırılar, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlalidir. Dış ülkelerdeki insan 
haklarını yakın takibe alan, insan haklarını savunan ya da öyle gözüken uluslararası dernek
lerden, bu çirkin olayı bir an önce protesto etmelerini diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda Almanya'da vatandaşlarımıza yönelik 
156 saldırı olayı olmuştur. Ancak, bu kadar çok olaydan, sadece 5'inin failleri bulunabilmiş 
ve bunlar mahkemelere sevk edilmişlerdir. 

Ayrıca, dikkate değer önemli bir husus, bir Alman vatandaşına yapılan saldırı olayının 
mahkemede sonuçlanması iki üç ay içerisinde gerçekleşirken, Türklere karşı yapılan saldırı olay
larıyla ilgili bazı davalar ise, iki senede sonuçlandırılmaktadır. 

Almanya'da 76 ırkçı dernek bulunmakta olup, 1991yılında Türklere yapılan saldırılar dı
şında Ganalı, Angolalı ve Mozambikli 3 kişi bu örgütlerce öldürülmüş, 1992 yılının ilk on ayında 
15 yabancı, ırkçılar tarafından katledilmiş, mülteci kampları basılmış Ve Yahudi mezarlıkları
na çeşitli saldırılar olmuştur. 

Bütün bu olaylara baktığımızda, yapılan saldırılar, sadece Müslüman Türklere karşı ol-
•mayıp, Hıristiyan olan başka milletlerin insanlarına da yapılmaktadır. O halde, bu olayları Al
manya'da bir Müslüman - Hıristiyan kavgası şeklinde değerlendirmemek gerekir. 

Bu saldırıların kökeninde, açık bir ırkçılık olayı yatmaktadır. Bugün Türk insanına çevri
len bu silahlar ve yapılan saldırılar, yarın kalyana, Fransıza, tspanyola ve diğerlerine yönelecektir. 

Kendi ırkını üstün görüp, bu yönde şartlandırılan bu zavallılara, eğer bütün dünya bu
günden "dur" diyemezse, yarın çok geç olacaktır. Geçmişte Alman nazilerinin Yahudilere kar
şı giriştiği katliamlara göz yuman diğer Batı Avrupa ülkeleri, çıkan İkinci Dünya Savaşında 
bunun bedellerini, evlatlarını kaybederek ödememişler midir? O halde, hâlâ neden bu insanlar 
susuyorlar ve bu çirkin saldırıları gerektiği şekilde protesto etmiyorlar?.. 

Ben, Doğru Yol Partisi Grubu adınak Yüce Meclisimizin bu kürsüsünden, bütün dünyaya 
sesleniyorum : insanların birbirine yaklaştığı, sınırların ortadan kalktığı dünyamızda, artık in
sanlık ayıbı olan ve geçmişte insanlığt kana boğan bu sapık ırkçı gelişmelere, "dur" diyelim. 
"Dur" diyelim ki, bugün yelizleri, ayşeleri, vahideleri katleden bu zihniyet, yarın miselleri, 
dominikleri, fransuvaları katletmesin. 

Bizler burada, sağduyu sahibi Alman halkını uyarıyoruz : Gelin, ülkenizde hızla gelişen 
bu neo-nazi hareketlere karşı çıkınız; çıkınız ki, yarın bu akım sizi yeni bir dünya savaşına gö
türmesin, binlerce evladınızı elinizden almasın. Evlatlarınıza sahip çıkın; onlara, diğer insan
larla birlikte yaşamanın erdemini anlatın. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, bugünkü toplantımızdan bir sonuç çıkartmamız gerek
mektedir. Tüm siyasî partilerimizin, bu çirkin saldırı olaylarını lanetlemesi, tek bir ses ve tek 
bir yürek halinde bu olaylara karı çıkmamız, dünya kamuoyunu etkileyecektir. Ancak, bu cid
dî konuyla ilgili bir Meclis araştırması komisyonu kurulması ve konunun daha boyutlu bir bi
çimde ele alınıp incelenmesi ye hatta bu komisyon tarafından bizzat Almanya'da incelemelerin 
yapılması, Türk kamuoyunu-rahatlatacaktır. 

Doğru Yol Partisi,,bu ciddî ve önemli konuda meclis araştırması açılmasında müspet oy 
kullanacaktır. 

21 inci yüzyıl̂  giren uygar dünyamızda, bir daha böyle çağ dışı olayların olmamasını, şahsım 
ve partim adına temenni eder, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dedelek. 
Önerge sahibi olarak Sayın Kalemli... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, biraz önce size bildirmiştim; eğer grup 

başkanvekili arkadaşlarım arzu ederlerse birkaç kelime söylemek isterim.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Konuşmamak için mutabakata varmıştık Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, önergede öyle herhangi bir şey yoktu, sizin konuşmayacağı
nıza dair. Takdir sizindir; konuşmayacaksanız siz bilirsiniz; ama konuşma sizin hakkınız. Tek
lif ediyorum, takdir sizindir. 

Buyurun. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında, yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaş
larımızın meselelerine dönük bir araştırma önergesinin gündeme alınmış olmasından ve ariz 
amile bütün konuların açıklığıyla burada konuşulmuş olmasından dolayı memnuniyetimi ifa
de ediyorum ve başta Hükümeti temsilen burada konuşan Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Moğultay'a, bütün grupların fikirlerini burada beyan eden temsilcilerine, bu önerge
mize katıldıklarından dolayı, müspet katkılarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geriye dönük bir hatırlatma yapma ihtiyacını duy
dum. Şöyle ki : Ben bu önergemi 18 inci dönemde vermiştim; fakat o zaman bazı aksamalar 
ve seçimlere gidilmesi dolayısıyla, önergemiz görüşülemedi. O zamandan beri de böyle bir ko
nunun çok yakın takipçisi cldum; zira, Çalışma Bakanlığı dönemimden beri, başta Batı Al
manya'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, yurt dışına yıllar önce iş bulma gayesiyle göç 
etmiş, orada ev bark sahibi olmuş, orada yaşamış; bir noktada o toplumlarla entegre olabilme 
gayreti içerisine girmiş bu insanlarımızın meselelerini çok yakından takip etme imkânı bul
muştum. Hatta, gayet iyi hatırlıyorum; Çalışma Bakanlığımızın arşivlerinde de mevcuttur, bu 
meseleler, bundan önce bir gazetemizin (Termüman Gazetesinin) her sene veya iki senede bir 
tertip ettiği büyük işçi kurultaylarında tartışılır ve milletvekillerine, dönemin hükümetlerine, 
o kurultaylardan mesajlar gönderilirdi. 

İktidara geldiğimiz yıl, böyle bir büyük toplantıya -eğer tarih ve yer beni yanıltmıyorsa-
şubat 198'4'te Köln'de yapmış, arkasından da Ankara'da yine böyle büyük bir toplantıyı tertip 
etmiştik. 

O zaman, bölgelerden işçi temsilcileri olarak çağırdığımız değerli vatandaşlarımız bize, 
1960'lf yıllardan beri bu hareketin içinde yer alanjbu topluluğun çok büyük meseleleri olduğu
nu, bu meseleleri, ancak bir gazetenin yaptığı kurultaylarda dile getirebildiklerini, şimdi idare
nin, Hükümetin, olaya başka bir yaklaşım tarzını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını 
ve bu yaklaşım tarzı içerisinde de meselelerin çok büyük boyutta çözüldüğünü ifade etmişler
di. Tabiî, biz bundan büyük memnuniyet duyduk. 

Ayrıca, bugün memnuniyet duyduğum diğer bir husus da, Sayın Bakanın, iktidarımız dö
neminde başlatılan, hükümetlerimiz döneminde çok yakından takip edilen, köklü meselelerin 
aynı ciddiyetle takip edilir olması, hatta bu meselelerin çözümünde daha da ileriye dönük adım
ların atılmış olmasıdır. Bundan da büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Devletin devamlılığı ilkesi içerisinde, bu insanlarımıza kültür, dil, din olarak sahip çıka
bilmenin huzurunu ve gururunu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hep birlikte 
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yaşamak ve buna hakikaten sahip çıkabilmek güzel bir olay. Ondan da büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bu insanlarımızda, ben görev sürem içerisinde, en önemli husus olarak şunu tespit ettim 
: devlet ve idareci, yurt dışında mekân tutmuş bu insanlarımıza bir adım yaklaşırsa, o insanlar 
devlete on adım yaklaşıyor; o insanlar, devleti daha fazla sahipleniyorlar, devleti daha fazla 
seviyorlar ona daha çok sıcak bakıyorlar. • 

Zaman içerisinde, tabiî yanlış uygulamalar olmuştur, şöyle olmuştur, böyle olmuştur; ama 
bu idarelerde, kim gelirse gelsin, bu insanlarımıza en iyisini yapmaya uğraşmıştır diye peşinen 
kabul ediyorum. Eksiklikler olduysa, işte biz bugün burada aldığımız bu kararla, bu eksiklik
leri tamamlama yönünde büyük adım attık. 

"Neden"? derseniz : Bakınız, ben önergemde de ifade ettim; bu insanların meseleleri, 
sadece hükümetler basında çözülemiyor. Bakan da olsa, idareci de olsa, gidiyor, bir noktada, 
gerek bizim iç mevzuatımızdan dolayı -işte seçim meselesinde olduğu gibi- gerekse oradaki mev
zuattan dolayı bir noktada takılıyorsunuz. 

Bu takılmayı çözebilmenin yollarından bir tanesi, bizim parlamenterlerimizin, o ülkenin 
parlamenterleriyle direkt, yüzyüze görüşerek bazı meseleleri halledebilmesi imkânırîın olabil-

. . . , 
mesidir. \ 

Şimdi, bakınız, bir konut meselesi bizim zamanımızda gündeme gelmişti; "624 Mark 
Kanunu" diye önceleri Almanya'da anılan ve gerek işçinin, gerekse işverenin prim katkılarıyla 
oluşan bir fondan, Almanya'daki bir işçiye, ev satın alma* ev kredisi verme imkânı vardı; ama, 
bu sadece Alman işçisine tanınıyordu, Türk işçisine tanınmıyordu. 

Biz bu olayın üzerine gittik. Çünkü, bizim işçilerimizin orada, birikmiş çok büyük meb-
lağları vardı. Olayın Üstüne gittiğimizde, Alman iç mevzuatıyla, iç hukukuyla karşılaştık. Bize 
dediler ki, "Bu olmaz, imkânı yok, Türk işçisine veremeyiz." 

Kurduğumuz ilişkilerle bunu hallettik. Bilhassa, burada şükranla ismini zikretmek istiyo
rum; halen Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanı olan, yakın dostum Doktor Norbert Blumun ve 
o zamanki Müsteşarı Sayın Baden'in yakın katkılarıyla, biz, Alman Parlamentosunda bizim 
işçilerimiz lehinde kanun çıkardık. Ve ondan sonra bu meblağlar, işçilerimizin bu biriken para
ları Türkiye'ye akmaya başladı ve işçilerimiz o kredilerle Türkiye'de ev sahibi oldular. Buna 
Emlak Bankası da katkıda bulundu, başka bankalar da destek verdiler. Hükümet yakın bir 
ilişki içerisinde... Bunu bir misal olarak söylüyorum; "şu yaptı, bu yaptı" meselesi şeklinde 
değil. Niye söylüyorum?.. Eğer gayret edilirse, yani parlamentolar arası ilişkiler kurulabilirse, 
bu meseleleri daha kolay aşabiliriz diye söylüyorum. 

Bir başka noktayı söyleyip, hemen sözümü bitireceğim. 
Bir vesileyle, buradaki Alman Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşme imkânım oldu -üst 

düzeyde- onlara, bizim Parlamentomuzun böyle bir araştırma önergesini bugünkü günlerde 
konuşacağımızı ve muhtemelen bir komisyon kuracağımızı ifade ettim. 

Çok memnun oldular; dediler ki, "Böyle bir komisyonun belki eş karşıtı bizim parlamen
tomuzda da kurulur. Siz de bu konuda bize bir yol gösterici olursunuz.". 

Bunu bîr temenni olarak söylediler; fakat, ben bu temenninin gerçekleşeceğine eminim, 
inanıyorum; çünkü, Sayın Bakan da konuşmasına aldı, o son menfur olay sırasında, iki ülke
nin insanlarının ve iki ülkenin Parlamenterlerinin karşılıklı gösterdiği anlayış ve olaya soğuk
kanlı yaklaşma dahi, pek çok meseleyi, daha peşinen, olmadan önlemiştir. 
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Şimdi, bunun gibi pek çok meseleyi halledebiliriz diye düşünüyorum. 
Bu düşüncelerle, önergemize katkılarından dolayı, başta Sayın Bakan olmak üzere, bütün 

grupların sözcülerine tekraren teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kurulacak komisyonun da ha
yırlı olmasını temenni ediyorum; ama, bir istirhamım daha var Meclis Başkanlığından : Bu
gün, bu tür araştırma komisyonlarının yurt dışında faaliyet göstermesi imkânı, maalesef, içtü
züğümüz gereği yok. Sanıyorum, Meclis Başkanlığımız olaya çok sıcak yaklaştı; ben Sayın Baş
kanla konuştum. Bir Meclis kararıyla, bu oluşturulacak komisyonun yurt dışında görev yap
ma imkânı da olacak. Eğer bunu da sağlayabilirsek oylarımızla, o zaman bu komisyondan azamî 
faydayı sağlamış olacağız. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kalemli. 
önerge sahibi olarak Sayın Ataoğlu, konuşmak istiyor musunuz? 
KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kalemli'nin temennisini yerine getirmek mümkün olmuyor; çünkü, İçtüzüğümüz

de, yalnız, "Ankara dışında" denilmektedir. Bunu ayrıca kendi aralarında sonra hallederler. 
Teşekkür ediyorum. 
MUSTÂFA KALEMLt (Kütahya) — Efendim, ben temenni mahiyetinde söyledim. 
BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi üzerindeki görüşmeler .tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kaldı. Yeni bir konuya 

başladığımız takdirde, çalışma süremizin içinde bitirememe durumu göz önünde tutularak, kanun 
tasarı ve tekliflerini görüşmek için 14 Ocak 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.37 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI ' 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri

ne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevâbı (7/585) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : 

1. Bakanlığınıza bağlı döner sermayelerin 1990, 1991 ve 1992 bütçeleri hakkında bilgi 
verebilirmisiniz? 

2. Bu yıllar itibariyle gelirleri ve giderleri nelerdir? 
3. Yıllar itibariyle istihdam ettikleri memur, daimi işçi ve geçici işçi ve bunlara ödenen 

rakamlar nelerdir? 
4. Bu döner sermaye işletmelerinin sermayeleri nedir? Dönem sonu itibariyle kârları ve 

zararları her bir döner sermaye işletmesi için ayrı ayrı nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.1.1993 

Sayı : B.02.0.003/002/00050 ' * V 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 21.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/585-3147/14916 

sayılı yazısı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgide kayıtlı yızısı ekinde gönderilen İstan

bul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru önergesi Cevabı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye 357 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek l'inci mad
de, Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde bir Döner Sermaye İşletmesi kurulabileceğini hük
me bağlamış ve bu hükme dayanılarak hazırlanan "Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetmeliği" 1.2.1990 tarih ve 20420 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak aynı tarih
te yürürlüğe konmuştur. Gerekli çalışmalar neticesinde 28.6.1990 tarihinde Döner Sermaye İş
letmesi kurulmuş olup, çalışmalarını sürdürmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki 
faaliyet alanları kapsamında baskı, dizgi, proje, araştırma ve anket hizmetleri vermekte olan 
İşletmemiz, kadrolu ve Geçici Personel çalıştırmamaktadır. Bu çalışmalarda Enstitü personelini 

— 216 — 



T.B.M.M. B : 54 13 . 1 . 1993 O : 1 

görevlendirmekte ve yasa gereği verilen yolluk, gündelik ve tazminatları ile 1992 yılı bütç ka
nununun 390 (aa) maddesine göre faaliyetlerde çalıştırılan geçici işçilere ödenen ücretler ekte 
sunulan formda personel maliyeti olarak gösterilmiştir. 

1992 malî yılı sonunda olmamız nedeniyle 1992 yılı kâr ve zararının verilen süre içerisinde 
kesin tesbiti mümkün olamayacağından tahmini 1992 kârı ekli formda belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek : 1. 1990 Yılı Kesin Hesap Özeti 
2. 1991 Yılı Kesin Hesap özeti 
3. Gelir ve Kârı Gösterir Form 

Döner Sermaye 
Yıl İşletmeleri 

1990 Daimi îşçi — 
Çeçici tşçi — 
Ciro 151 956 995 
Personel Maliyeti 31 283 751 
Kâr/ 91 632 557 

1991 Daimi tşçi — 
Geçici tşçi 80 
Ciro 1 212 293 936 
Personel Maliyeti 415 880 264 
Kâr/ 316 664 807 

1992 Daimi tşçi — 
Geçici tşçi 8 
Ciro 1 698 405 183 
Personel Maliyeti 987 973 776 
Kâr/ 180 624 890 
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• ' ' ' . ' • . ' • . T . C . 

Başbakanlık 
Devlet istatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

1991 MALÎ YILI 
HESAP ÖZETİ VE BİLANÇOSU 

Yönetim-Kurulu Sayın Başkan ve Üyelerine 

Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü'nün 1991 Malî„YıIı he
sapları sonuçlandırılmış ve işletmemizin 1991 Malî Yılında 316 664 807 TL. safi kâr sağlamış 
olduğu anlaşılmıştır. 

1991 Malî Yılı hesapları "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap YönetmeliğP'ne uygun ola
rak tutulmuş, Devlet istatistik Enstitüsü Döner Sermaye işletmesi Yönetmeliği'nin 4 üncü mad
desinde ayrıntısı gösterilen (a) ve (b) bendlerindeki hizmetler yerine getirilirken Gelir ve Gider 
hesabı çalıştırılmış, yine aynı maddenin (c) bendinde ifade edilen İşler yapılırken "Maliyet 
Muhasebesi" usulüne göre tutulmuş, sene sonu kayıtları ile birlikte Yüksek Heyetinizin tetkik 
ve görüşüne sunulmuştur. 

1991 Malî Yılı hesap durumu Yüksek Heyetinizce tensip edildiği takdirde, en kısa zaman
da idare hesabı vermek üzere Sayıştay Başkanlığt'na sunulacağını bilgilerinize saygılarımızla 
arz ederiz. 

Alaaddin Akman 
Döner Sermaye işletmesi 

Sorumlu Saymanı 

Yahya Kılıç 
Döner Sermaye 

işletmesi Müdürü 
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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ.SAYMANLIĞININ 
1991 MALİ YILINA AİT ZAMANI İDARE CETVELİ 

İTA AMİRLİĞİ 
Prof.Dr.Orhan GÜVENEN 
Orhan AKA 
Dr.Gökhan UNSAL 
Prof.Dr.Yalçın TUNCER 

GÖREVİ 
Enstitü Başkanı 
Enstitü Başkan Yardımcısı 
I.Hukuk Müşaviri 
Enstitü Başkan Yardımcısı 

01.01.1991-31.12.1991 
01.01.1991-03.09.1991 
04.09.1991-29.12.1991 
30.12.1991-31.12.1991 

TAHAKKUK MEMURLUĞU 

Yahya KILIÇ 
GÖREVİ 

İşletme Müdürü 01.01.1991-31.12.1991 

SORUMLU SAYMAN 

Alaaddin AKMAN 
Rahşan ÖZCAN 
Alaaddin AKMAN 
Ayşe ODABAŞI 
Alaaddin AKMAN 
Ayşe ODABAŞI 
Alaaddin-AKMAN 
Ayşe ODABAŞI 
Alaaddin AKMAN 
Ayşe ODABAŞI 
Alaaddin AKMAN 

01.01 
12.02 
15.02 
24.04 
14.05 
27.06 
08.07 
15.07 
18.08 
04.11 
23.11 

.1991-
,1991-
• 1991-
,1991 
.İ991-
,1991 
,1991 
.1991 
.1991 
.1991 
.1991 

-U.Ç'2. 
-14.02. 
-23.04. 
-13.05. 
-26.06. 
-07.07, 
-14.07. 
-17.08, 
-03.11, 
-22.11, 
-31.12, 

1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
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İKİNCİ MİZAN 
Kurulusun. AA t (Me 

A K T t F 

HESAP İSİMLERİ 

1 — Sermaye 

2 — ödenmemiş sermaye 

•3 — Kasa 

A — Bankalar 

3 —Demirbaş ve bajlı değerler 

6 — Ambar 

7 — Aıelyeler 

8 — lîurçlubr 

9 — Avans ve krediler 

10 — Alacaklılar 

J1 — Amortisman 

12 — Sigorta ve amortisman fonu 

13 — Mubayaa 

N — Satış 

15 — Gelirler 

16 — Giderler 

17 — Aracı ve'geçici fi. 

18 — Zayiat 

IV — Kâr ve ?arar 

20 — Alman verilen KDV 

21 — Amn.TabiK.İl.lnd.KDV 

Y2 — Peşin Vergi 

TOPLAM ( 

Borç 

Lira K. 

250.CC0.CO0.-

2w.444.5c5,-. 

1.300.703.535,-

2c/j.c20.coo.-
L374.H32.474.-

312.630.110.-

5UI.C45.852— 

183.052.786.-

2V>".732.103.-

-

7f/i.3no.73B.-

7JJJ.197.932.-

.212.293.935.-

GD7.293.3B3.-

İ.1Ü.234.GC4.-

749.524.050.-

93.347.859.-

30.G32.906.-

21.Cr/t>.408.-

s • ... . 

9.4fl5'.272.410._I 

•Alacak 

Lira K. 

333.000.003.-

157.155.015.-

• 204.311.712.-

1.1S7.OC0.956.-

_ 
1.096.Eva.729._ 

273.43S.85a.-

430.342.645.-

183.952.785.-

-330.265.175.-

73.184.000.-

765.330.733.-

733.197.932.-

1.212.293.93G.-

657.293.383.-

573.700.132.-

.065.188.857.-

79.866.145.-

11.875.413.-

\ 
9.445 410.-

Borç artığı 

Lira K. 

32.043,985.-

132.873.-

339.754.579.-

2G8.CiO.CU3.-

'277.690.745.-

34.194.256.-

32.333.206.-

• 

18.481.72?.-

1R. 7 7 / /İd) 

21.075.483.-

1.103.854.347.-

Alac.ık artığı 

Lira K. 

3CU.Ccb.CXD.-

93.534.07?.-

73.104.01).-

. . . . • „ _ . „ 

3i-",).471./V*:.-

310'.f/yi.807._ 

l.Wi.Kyi.yi7.-

HESAP İSİMLERİ 

Ödenmemi; sermaye 

Kasa 

Bankalar 

Demirbaş ve bayii değerler 

Ambar 

Aıelyeler 

Alınan ve Verilen KEV ' 

Arrt.Tabi K.İl.İnd.KDV.H. 

Porçlular. 

Peşin Vergi 

KÂR V 

HESAP İSİMLERİ 

Giderler 

S a t ı ş 

Safi Kâr 

' ' 

TOPLAM 

http://2w.444.5c5,-
http://273.43S.85a.-
http://2G8.CiO.CU3.-
http://3CU.Ccb.CXD.-
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Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesinin 
1991 Malî Yılına Ait Bilanço İzahnamesi 

Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi 1991 Malî Yılında yapılan hizmetler
den 1 212 293 936-TL. brüt gelir elde edilmiştir. Bunun karşılığında 657 293 383 TL muhtelif 
gider yapılmıştır. *' 

T.C. Ziraat Bankası Necatibey Şubesi nezdindeki 30423/473 7 nolu hesaba 1991 Malî Yılı 
içerisinde yatırılan 1 506 763 535 TL.'nın 1 167 008'956 TL.'sı çekilmiş olup, yılsonu faizi 
14 181 736-TL.'ndan bankaca kesilen toplam Gelir Vergisi tutarı 1 489 081-TL. düşüldükten sonra, 
1991 Malî Yılı sonu faizli bakiyesi 339 754 579-TL.'dır. 

1991 Malî Yılında kasaya 204. 444 585-TL. yapılan hizmetler karşılığı girmiş 
204 311 712-TL/da çıkmış olup, kasa yıl sonunda 132 873-TL. bakiye vermiştir. Banka ve Kasa 
bakiyeleri 1992 Malî Yılı hesaplarına devredilmiştir. 

1991 Malî Yılında Ambara 1 374 552 474-TL.Mık mamul madde hammadde ve malzeme 
girmiştir. Ambar hesaplarında mevcut görünen 277 690 745-TL.'lık hammadde, mamul madde 
ve malzeme, sayım heyeti tarafından sayılmış ve kayıtlara uygun olduğu görülmüştür. 

1991 Malî Yılında Atelyelere 312 630 HO-TL.'lık hammade ve malzeme girmiş, bunun 
278 435 854-TL.'lık malzemesi, Döner Sermaye İşletmesi'nin siparişlerinde kullanılmış olup, 
Atelyelerde 34 194 256-TL.'hk hammadde ve malzeme olduğu sayım heyeti tarafından sayılmış 
ve kayıtlara uygun olduğu görülmüştür. 

1991 Malî Yılında Demirbaş kayıtlarında 268 620 000-TL. mevcut demirbaşın, sayım heye
ti tarafından sayılarak kayıtlara uygun olduğu görülmüştür. Demirbaş ve bağlı değerlere karşı
lık ayrılan amortisman tutarı 73 184 OOO-TL.'dır. 

1991 Malî Yılında Alacaklılar Hesabı 93 534 072-TL. bakiye devretmiştir. Bunun 12 122 939-
TL.'sı Çocuk Esirgeme Kurumu payı, 1 674 685-TL.'sı 1991 Aralık ayı Gayri safî Gelirden kesi
len % 5 vergi, 14 307 575-TL.'sı damga pulu ve Gelir Vergisi, 5 268 889-TL.'sı 1991 yılı Peşin 
Vergi bakiyesi, 20.557 408-TL.'sı Sosyal Sigortalar Kurumu prim kesenekleri olup 39 602 676-TL. 
zaman darlığı nedeniyle ödenmeyen muhtelif alacaklıları kapsamaktadır. ( 

1991 Malî Yılında Satış Hesabında 738 197 932-TL. satış yapılmış, yıl sonunda bu hesap 
602 943-TL. borç artığı vermiş olup, bu meblağ kâr ve zarar hesabına borç kaydedilmiştir. 

1991 Malî Yılda 98 347 868-TL. KDV ödenmiş, 79 866 146-TL.'lık KDV alınmıştır. Verilen 
ve Alınan KDV Hesabı Yılsonunda 18.481 722-TL. borç artığı vermiştir. 

1991 Malî Yılında 320 471 468-TL. Aracı ve Geçici Hesaba alınmış, bunun 320 000 OOO-TL.'sı 
sehven banka hesabımıza yatırılan, 414 478-TL.'sı tetkik edilmek üzere aracı ve geçici hesaba 
kaydedilen 1991 yılı içindeki meblağdır. 

1991 Malî Yılında tahakkuk eden sene sonu kârı 316 664 807-TL.'dır. Bunun °/o 46'sı olan 
145 665 811-TL. Kurumlar Vergisine yatırıldıktan sonra kalan 170 998 996-TL.'lık bakiyenin 
92 843 985-TL.'sı ödenmemiş sermaye hesabına, aktarılarak tahsis edilen sermayeye ulaşacak
tır. Kalan 78 155 011-TL. "Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesine göre Dö
ner Sermaye Gelirine eklenecektir." 

Bilgilerinize arz ederim, 
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Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Sorumlu 
Saymanlığı'nın 1991 Malî Yılı Kâr ve Zarar İzahnamesi 

I. — GELİRLER HESABI 
a) 1991 Malî yılında yapılan satışlardan, 165 935 020.-TL. gelir sağ

lanmıştır. 165 935 020— 
b) 1991 Malî yılında Banka hesabımızdan 14 181 736.-TL. faiz geliri 

elde edilmiştir. 14 181736.— 
c) 1991 Malî yılında Teknik Danışmanlık hizmetlerinden, 17 846 400.-TL. 

gelir elde edilmiştir. 17 846 400.—• 
d) 1991 Malî yılında BİM hizmetlerinden, 6 099 280.-TL. gelir elde 

edilmiştir. 3 099 280.— 
e) 1991 Malî yılında Araştırma hizmetlerinden, 226 194 886.-TL. ge

lir elde edilmiştir. 226 194 886.— 
f) 1991 Malî yılında Baskı ve Dizgi işlerinden, 605 009 416.-TL. gelir 

elde edilmiştir. 605 009 416.— 
g) 1991 Malî yılında Ankent hizmetlerinden, 179 652 679.-TL. gelir 

elde edilmiştir. 179 652 679.— 
h) 1991 Malî yılında Muhtelif gelirlerden, 374 519.-TL. gelir elde 

edilmiştir. '; 374 519.— 

1991 Malî Yılı Brüt Hasılat Toplamı 1 212 293 936.— 

1991 Malî Yılı Gayri Safî Hasılattan indirilecek % 5 vergi, Çocuk 
Esirgeme Kurumu payı ve yapılan iade tutarı 237 737 636.— 

1991 Malî Yılı Safı Geliri 974 556300.— 

(Kâr ve Zarar Hesabına Alacak Kaydedildi.) 
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II. — GELİRLER HESABI 
a) 1991 Malî yılında Hammadde ve Malzeme Alımı olarak, 187 572 686.-TL. 

gider yapılmıştır. 187 572 686— 
b) 1991 Malî yılında uzmanlık ve işçilik ücreti olarak, 153 288 

752.—TL. gider yapılmıştır. 153 288 752.— 
c) 1991 Malî yılında Amortisman olarak, 53 724 000.-TL. gider ya

pılmıştır. 53 724 000.— 
d) 1991 Malî yılında Diğer Üretim Giderleri olarak, 111 600.-TL. gi

der yapılmıştır. , 111 600.— 
e) 1991 Malî yılında çalıştırılan Geçici işçilere, 67 198 646.-TL. ücret 

ödenmiştir 67 198 646.— 
f) 1991 Malî yılında Ankete giden elemanlara tazminat olarak 

33 756 100.-TL. ödenmiştir. 67 756 100.— 
g) 1991 Malî yılında çalıştırılan Geçici işçilere 13 103 740.-TL. işve

ren Sigorta Primi Payı ödenmiştir. 13 103 740.— 
h) 1991 Malî yılında Anket çalışmalarında hizmet gören elemanlara 

148 533 026.-TL. harcırah ödenmiştir. 148 533 026.— 

1991 Malî Yılında Giderler Toplamı 657 288 550.— 

(Kâr ve Zarar Hesabına Borç kaydedildi.) 

III. — SATIŞ HESABI 

1991 Malî Yılında bu hesap 602 943.-TL. Borç Artığı vermiş olup, 
Kâr ve Zarar Hesabına Borç kaydedilmiştir. 

1991 Malî Yılında Giderler Kesin Toplamı 

1991 malî Yılı Gayri Safi Gelir Toplamı 
/ . 

1991 Malî Yılı Giderler Kesin Toplamı 

1991 Malî Yılı Net Kân 

602 943.— 

657 891 493.— 

974 556 300.— 
657 891 493.— 

316 664 807.— 
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DİE Başkanlığı 
Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü 

O : 1 
ÖRNEK (5) 

GELİRLER DÖKÜM CETVELİ 

Madde 

NO: 

1 

2 

3 

4 

GELİRİN ÇEŞtol 

MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 

a) Satış..Geliri _.: 
b) _ i... 
c) „.:.. ...:...„ 

e) „ 

BANKA FAİZ GELİRİ 

DİĞER GELİRLER 

B) Alınan Iskontolar 
h) Teminat ve Cem Gelirleri 

- cj" Teknik Danışmanlık 
d) BİM Hizmet Geliri 
e)' Araştırma Geliri 
rj Baskı ve Dizgi Geliri . 

( g) Anke t G e l i r i 

h) •.,:.̂ .̂ !.1:.?.-l.i.Ç„P.?.i..*..r.Aer 

BRÜT HASILAT TOPLVMİ 

BRÜT GELlRDEN İNDİRİLECEK TUTARLAR 

a) Hazine Hissesi 
b) Çocuk Esirgeme Kurumu Payı 
c) Hasılattan Yapılan İadeler 

BRÜT GELlRDEN İNDİRİLECEK TUTARLAR TOPLAMI 

KALA^TOELAM TUTAR 

T U T A R 

ae5.,.936.ıfigS.,r 

14 .181 .736. -

1 7 . 8 4 6 . 4 0 0 . -
3 . 0 9 9 . 2 3 0 . -

2 2 6 . 1 9 4 . 8 8 6 . -
6 0 5 . 0 0 9 . 4 1 6 . -

• • 1 7 9 . 6 5 2 - . 6 7 9 , " -
374._519_._-

.6.0...6.L4,.6.9.7....:s..... 

1.65...Ö.QQ-.QQQ...-: 

T O P L A M 

1*5.925.020.- . . . 

14 .181.735.- . .' 

1 . 0 3 2 . 1 7 7 . 1 8 0 . -
1 . 2 1 2 . 2 9 3 . 9 3 6 . -

• 

' 

2 3 7 . 7 3 7 . 6 3 5 . -

9 7 4 . 5 5 6 . 3 0 0 . -

tasdik olunur. 3.A./12/19.9J 

MÜDÜRÜ: 
fanya KILIÇ ::J 

SORtftlUJ/SAY>L\N: 
A l a p f J ^ n AKMAN 
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B : 54 13 . 1 . 1993 O : 1 
ÖRNEK (fl) 

GİDERLER DÖKÜM CETVELİ 

Madde 

NO: 
GİDERİN ÇEŞİDİ T U T A R T O P L A M 

ÜRETİMEL MAL VE HİZMETLERİN MALİYETİ 

o) Hammadde ve Mahcmc Alun GîdcHcri 400 
b) Uzman ve İsçilik Ücretler» 300 
c) Enerji Giderleri 
d) Amortisman Giderleri 500 
e) Diğer Üretim Giderleri 800 
o.~ : ;.... . 

GENEL YÖNETİM CİDERLERİ 

n) Memur AylıMan 100 
b) Ek Çalısmn ücreti 
c) Tazminatlar 100 
d) İşveren Sigorta Primi Payı 
e) Harcırahlar 200 
f) Katla Paylan 

DİĞER GlDERLER 

..18.7..572.-.6a6.. 

..153..2Sa.,7.52. 

,.53...724..QQ0.. 
JJ.1...60Û. 

.6.7.-1.9.8- 646...T:.. 

33...756...1ÛÛ.. 
13-.103-.74Q.. 

.1.48.-533.-.Q25.. 

"394":'697";0'3"8""-" 

..252...521...5İ2.. 

CENEL-TOPLVM 657.288,550.-

J5.a)v4arâ uygunluğu tasdik olunur. 

MÜDİİRÜ: 

&/AS/,£!., 
SORUMLU/SAYMAN: 
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GEÇİCİ MİZAN 

O : 1 

Hesap 
NO: IIESAP İSİMLERİ 

Sermaye Hesabı 

ÖJerinemiş Sermaye Hesabı 

Bankalar Cari Hesabı 

Kasa Hesabı 

Gider ler Hesabı 

Demirbaş Hesabı 

S a t ı ş Hesabı 

Ambar Hesabı 

G e l i r l e r Hesabı 

Ate lye ler Hesabı 

Alacak l ı l a r Hesabı 

Borçlular Hesabı 

Avans ve Kredi ler Hesabı 

Aracı ve Geçici Hesaplar 

Amortismanlar Hesabı 

Kâr ve Zarar Hesabı 

Mibayaa Hesabı 

Verilen ve Alınan KDV Hesabı 

Amortisnan Kon.Kıy.İlgil i İnd.KDV Hs. 

Peşin Vergi 

DORÇ ALACAK 

250.000.000-

1.506.763.535-

204.444.585-

657.293.383-

268.620.000-

738.197.932-

1.374.552.474-

237.737.636-

312.630.110-

296.732.103-

518.645.852-

180.952.786-

258.234.654-

91.632.557-; 

766.330.733-

98.347.868-

30.632.905-

21.075.488-

BORÇ 
AKTIĞI 

300.CQO.COO-

157.156.015-

1.İ67.0C8.956-

204.311.712-

4.833-

737.594.939-

1.096.661.729-

1.212.293.936-

• 278.435.854-

390.256.175-

486.342.646-

180.952.786-1 

578.705.132-, 

73.184.000-

91.632.557-i 

766.330.738-

•79.855.14o-

11.875.413-

ALACAK 
ARTIĞI 

300.C00.000.-j 

92.843.985. 

339.754.579.-

132.873.-

657.288.550.-

268.620.000. 

602.943.-| 

277.690.745 

34.194.256. -

32 .303.206. -

974.556.300.J 

93.534.072.-

320.471 .'463. • 

73.184.000.-

T O P L A M 7.812.824.617- 7.812.824.617-

18.481.722.- | 

18.757.493 

21.075,488.-! 

1.751.745.840- 1.761.745.840-

Kayıüara uvj>(tfdu»ıi'tajdik ûhirtur. ' .?.L. / . i?. . / 19§î 

^•a KILIÇ / . . / 

SORUMLU SAYMAN; 

Alaadi^AKlMN 

— 2 2 6 -
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T.B.M.M. B : 54 13 . 1 . 1993 O : 1 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Sermaye : 2 000 000 000 000 Türk Lirası ~ 

Telgraf Adresi : Zerbank 3.1.1992 
No. 3/2 

T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Bşk. 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne 
Ankara 

C : 3.1.1991 tarih 906/01 yazınıza. 
Şubemiz nezdinde bulunan 30423/473.7 nolu hesabınızın 1991 yıl sonu faizi ve bakiyesi 

aşağıda belirtilmiştir. 
Bilgilerinize rica ederiz. 

Saygılarımızla 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası 
Necatibey Şubesi 

Yıl sonu faizi : 14 181 736.-TL 
Gelir Vergisi : 1 489 081.-TL 
Faizli Bakiye :339 754 579.-TL. 

— 227 — 



T.B.M.M. B : 54 13 . 1 . 1993 0 : 1 
DİE Başkanlığı . * ÖRNEK (3) 
Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü 

KASA SAYIM TUTANAĞI 

P A R A N I N C l N S İ 

50.000 Liralık 

20.000 Liralık 

10.000 Liralık 

5.000 Liralık 

1.000 Lİrubk 

SOOLirulık 

100 Liralık 

50 Liralık 

25 Liralık 

10 Liralık 

5 Liralık 

1 liralık 

KASA MEVCUDU 

A D E D İ 

-

• * 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

TUTARI 

LtRA 

1 0 0 . 0 0 0 . -

2 0 . 0 0 0 . - ' 

1 0 . 0 0 0 . -

• 2 . 0 0 0 . -

5 0 0 . -

3 0 0 . -

5 0 . -

2 0 . -

3 . -

1 3 2 . 8 7 3 . -

Kr. 

^ 

Kayıtlara uygunluğu tasdik olunur. 3.1/.L2A4fc3Sot::'^ 

IŞLETMÊ JÜDÜRÜ: ySOHÛlSL'U SÂ>MAN\ \TZNEDAR: 
/ ^ a h y a . KILIÇ \ , f:)Alaa'fldin AJCMArijj ŞeraflfetAn GOKÇURAK 

• ^ - . 

— 228 — 
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T3.M.M. 
DbE Başkanlığı 
Döner Sermaye İmletmesi Müdürlüğü 

B : 54 13 . 1 . 1993 O : 1 
ÖRNEK (4) 

SERMAYE HAREKETİ DÖKÜM CETVELİ 

İşletmeye Tulıa'ı Edilen Nominal Sermaye ..3oa.ono,ooo-

SERM\YE OLARAK VERİLEN 

Bütçeden 

Para 
Olarak 

160.625.000. 

Hazineden 

Mal 
Olarak 

Döner Sermayeli blrbcşka 
kuruluştan devir 

Pum 
Olarak 

• Mul 
Olarak 

Çeşitli 
Kaynaklardan 

Sağlanan 

Kârlardan 
Eklenen 
Tuplumı 

4 6 . 5 3 1 . 0 1 5 . 

Eklenen. 
Tutarlar 

- 2 0 7 . 1 5 6 . 0 1 5 . -

SERMAYEDEN GERİ ALINAN 

. Huinc'ye 

Para 
Olarak 

Mal 
Olarak 

Döner Sermayeli bir başka 
kuruluşa devir 

Para 
Olarak 

Mal 
Olarak 

Çeşitli nedenlerle 
düşülen 

Para 
Olarak 

Mal 
Olarak 

» 

Düşülen 
Tutarlar 
Toplamı 

.AÇIKLAMALAR:01.02.1991 t a r i h v e 2 0 4 2 0 s a y ı l ı R e s m i G a z e t e d e y a y ı n l a n a r a k k u r u l a n 
i ş le tmemizin 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - î l . l ı k sermayesinin 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T l . s i 1990 - 1 1 0 . 6 2 5 . 0 0 0 . -
1.1 ık kısmı 27 .09 .1991 tar ih inde ödenmiş sermayeye ç e v r i l m i ş o lup 2 4 . 0 4 . 1 9 9 1 t a r i h i n d e 1 
i s e 1990 Mali Y ı l ı kâr ı 4 1 . 5 3 1 . 0 1 5 . - R . s ı sermayeye e k l e n m i ş t i r . 

Geçen yıldan devreden Sermeye : 50 .000 .000 . -

Yılı içinde eklenen sermaye : 157 .156 .015 

T 0 P U M 2 0 7 . 1 5 6 . 0 1 5 . -
Yılı içinde düşülen «ermoyc : 

Mevcut Sermaye : 2 0 7 . 1 5 6 . 0 1 5 -

lŞLETlVIE^rÜDÜnü: SORUMLU ŞAYİAN: 

\{Wahya •Öirî?';- . 1 . A l a a d d i / A K M A N 

m^-} v^P""7 
' * • " . ' " • • * • • • . ' • . ; . ; •* . 

Ktıvıtlum uygunluğu tasdik olunur. 31. . 1,1211991-

_ 2 2 9 — 



T.B.M.M. 
DtEIbjUnbğı 
Dflatr Seramyc lfletmca Mödürlûjiü 

B : 54 13 . 1 .1993 O : 1 
ÖRNEK '{?) 

4-
DEMİRBAŞ DÖKÜM CETVELİ AMORTİSMAN DÖKÜM CETVELİ 

C İ N S İ 

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 

Xerox FotckopiMekirası 19.12.J990 
Ford Teuıus Otacbil 31.12.1990 
Fcnaftrc IF 620 08.03.1991 
Tek Taraflı Masa 04.06.1991 
Büro Masası 04.06.1991 
Sigara Sehpası O4.06.İ991 
Telefon Etejeri 04.06.1991 
Misafir Koltuğu 04.05.1991 
Normal Sandalye , 04.06.1991 
Tek Taraflı Kasa 19.06.1991 
Büro Masası' 19.06.1991 
Kenarı Açık Misafir Kolt 19.06.1991 
SUperTipÇalışraKoltıftı 19.06.1991 
Normal Sandalye 19.06.1991 
Bcnd Tipi Çanta 19.06.1991 
Feature Telefon .Aparatı 20.05.1991 
Tek Taraflı Kasa 24.10.1991 
Toplantı Masası 24.10,1991 
Çalışma Koltuğu 24.10.1991 
Tül Perde 31.10.1991 
Kuraş Perde • 31.10.1991 
Modem 14.11.1991 
Bantsız Hesap Makinası 13.12.1991 
Bant l ı Hesap Makinası 13.12.1991 
Koli Bantlama Makinası 13.12.1991 
OtoiHtikTarihsizNum. 13.12.1991 
Otonat ikTarihl i Nun. 13.12.1991 
E lek t r ik Süpürgesi 13.12.1931 
Hesap Mak.(Bantsız) 17.12.1991 
EknQekt01i\ettl ET 116 17.12.1991 
Masa Vanti latörü 17.12.1991 
Samur D/D(ll ım.)Halı 18.12.1991 
Sarrur D/D(ll nm.)Bukle 18.12.1991 

1 Ad 56.000.000- 56*000.000- 20 
1 Ad 41.300.000- 41.300.000- 20 
1 Ad 11.000.000- 11.000.000- 20 

20 Ad 350.000- 7.030.003- 20 
10 Ad 300.000- 3.C00:0CO- 20 
10 Ad 55.000- 550.000- 20, 
10 Ad 160.000- 1.6C0.C00- 20 
20 Ad 130.CCO- 2.600.C0O- 20 
75 Ad 46.000- 3.450.000- 20 
30 Ad 350.00O 10.503.000- 20 
10 Ad 300.000- 3.000.000- 20 
20, Ad 130.00O 2.600.C0O 20 

5Ac 250.000 1.250.CCO 20 
65 Ac 46.000 2.990.CCO- 20 

2Ac B5.CCO 170.003 20 
30 Âi 180.000- 5.400.00O 20 
15 Ac 330.CCO- 5.700.000 .20, 

5Ac 290.003 • 1.450.000 20 
10 Ac 250.003 • 2 .500.030 20 
45 mt ' 150.000- 6.750.C0O 20 
45 mt 105.C0O- 4.T25.CCC- 20 

1 Ac 12.571.500-12.571.500 23 
10/ t 550.000- 5.500.CCO 20 
10 Ad 859.000 -< 8.500.COO 20 
1 td 22.500- 22.500 20 
2 / t 123r0CO- 253.000 20 
2 A: 350.000- 700.000 20 
2 A: 549.000- 1.Ö98.C00 20 

20 A: 553.000-ll;.CCO.CO0 20 
10 A: 3.300.000-33.000.CO0 20 
8 A: 320.000- 2.550.000 20 

215nE . 60 .000-12.900.000 20 
225n£ 31.000- 6.975.000 • 20 

11.200.000411.200.000-
8.260 ı.CCO- 8.260.000-

2.200.000-
İ.400.000-

600.030-
110.000-
320.030-
520.030-

' 690.030-
2.100.000-

600.000-
520.000-
250.000 
598.000-
34.0X 

1.030.000-
•1.140.000-

290.000-
500.000-

1.350.000-
9^5.CCO-

2.514.300-
1.100.000-
1.700.000-

4.500-
51.600-

140.000-
219.600 

2.2Û0.O0O 

.6.600.000 
512.000 

2.580.000 
1.395.00O-

22.400.003 
16.520.000 
2.200.000 
1.4C0.C00-

600.000 • 
110.000• 
320.090-
520.000-
690.000-

2.100.000-
600.000-
520.03C-
250.00C-
5S3.O0C-
34.O0C-

ı.oeo.ooc-
ı.ıjo.co:-

293.00C-
soo.cu:-

1.350.COC-
Sİ5.COC-

2.514.30:-
ı.ıoo.occ-
l.TCO.COC-

4 . 5 a -
5 1 . 6 0 ( -

MO.ca-
219.60-

2 .200.01-
6.600.01-

512 .COC -
2.533.0DC -
1.395JCOC-

TOPLAM 131.140.000- 25S.620000- 19.450.003- 53.724.030-73.1S4.CCO-

Kıyıtl&nı liypınlviu uiiyL'olunur. 

iMtİDRÜ: 

.3.1/i?../19.Ş.1 

"SORUMLU SAYMAN: 
Alaaddin AKM/I 

AYNh'AT MEMURU: 
Nadir KASAASLAN . 
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DİE Bakanlığı 
Döner Scrınnye işletmesi Müdürlüğü 

ALACAKULAll HESADI DÖKÜM CETVELİ 

Esn* 
Drrtrr 

No. 

573 
1794 
1849 
1930 
1990 
1992 
2013 
2015 

2023 
2037 
2039 
2069 
2078 
2091 
2095 
2096 
2107 
2111 
2112 
2114 
2165 
2166 

TAHAKKUK 
TARİHİ 

24.04.1991 
03.12.1991 
04.12.1991 
00.12.1991 
00.12.1991 
06.12.1991 
09.12.1991 
03.12.1991 

10.12.1991 
11.12.1991 
11.12.1991 
13.12.1991 
16.12.1991 
17.12.1991 
18.12.1991 
18.12.1991 
19.12.1991 
19.12.1991 
19.12.1991 
19.12.1991 
25.12.1991 
25.12.1991 

TOPLAM 

ALACAKLILARIN ADI - SOYADI veyn UNVANI 

Maltepe Vergi Da ires i 
II I I II 

I I M • • 

" i l II 

1* I I II 

II II I I 

„ 
I . 

I I . 1 

• I H 

II II 

I . I . <i 

I . 1 1 - 1 1 

I . 

, . - . . . 
1 , II M 

• I II II 

I I I I I I 

I . . I . 

. 1 II 

ALACAĞIN MAHlYETt 

19Üİ y ı l ı Peşin. Vergi Bakiyesi 
%05 Danga Pulu 

I I • • 

" " " 
" " " 

" " " 
Gel ir Vergisi ve Pul 
?Ö5 Darne3 Pulu 

• I 

• I II İ l 

l i II M 

II II II 

ıı u n 
, , • II . II ' . ' 

II • II • • 

I I II • • 

1 -
II M 

II II II 

" •' " 

. 

kayıtlara uygunluğu tasdik olunur. • .3J..../ :/.§.../ 199.1... 



DİE Bajkonlığı 
Döner Scmıoyc fşictıncsî Müdürlüğü 

ALACAKLILAR IIESABI DÖKÜM CETVELİ 

ElUB 
Defter 

No. 

2107 
2160 

ac9 
2176 
2177 
2179 

zıeo 

2183 
2185 

2195 

2196 

2197 

TAHAKKUC 
TAItİIlI 

25.12.1991 
25.12.1991 
25.12.1991 
27.12.1991 
27.12.1991 
30.12.1991 
30.12.1991 

31.12.1S91 
31.12.1991 

31.12.1991 

31.12.1991 

31.12.1991 

TOPLAM 

| ' ' ; • • 

ALACAKLILARIN ADI - SOYADI veyn UNVANI 

Nukli Yekun 
Mal tepe Vergi Da i r e s i 

•• » •• 
.1 

.. ,. 
. . 1. .1 

. . . . 
Sosyal S i g o r t a l a r Kurunu 
Maltepe Vergi Da i r e s i 

M < l M 

Sosyal S i g o r t a l a r Kurum 
Maltepe Vergi Da i res i c 

29.11.1991/904-212 s a y ı l ı onay ekindeki 
l i s t e d e ad ı y a z ı l ı e lemanlar 
Xerox Firması 
Maltepe Vergi Da i r e s i 
Sosyal Hizznetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurunu 

Çankaya tel M k ü r l ü g i 

. , v . — ' * " • , 

ALAGVCIN MAHİYETİ 

°{IJ5 Darrçja Pulu 
II .1 

" .» " 
1. M 

M II II 

" 
SSK Prim K e s i n t i s i 
G e l i r Verg i s i ve Pu l 
%05 Damga Pulu 
SSK Prim K e s i n t i s i 
G e l i r Verg i s i ve Pul 

Geçic i İ ş ç i Üc re t i 
Aylık Bakım Ücre t i 
Damga Pulu 
2828 s a y ı l ı Kanunun 18/k 
bendine göre k e s i l e n %1 pay 

Gayr isaf i g e l i r d e n k e s i l e n 
3£> Hazine H i s s e s i 

ı 

Kayıtlara uygunluğa tosctiV oluııurı* .~.3î.ı /:...lfr..'/ li)3L 



DİE Başkanlığı 
Döner Sorumye işletmesi Miiılürlüjjü 

BOltÇIAJL/VIt HESABI DÖKÜM CETVELİ 

Dcffcr 
No. 

59S 
>163 
^161 
2193 

TAHAKKUK 
TA1Ü1Iİ 

01.05.1991 
07.10.1991 
2S.12.1991 
31.32.1991 

TOPLAM 

BOnÇLUNUN ADI - SOYADI veya UNVANI 

Devlet İ s t a t i s t i k Enstitüsü 
Devlet İ s t a t i s t i k Enstitüsü 
'lUrkiye Orta Doğu Amıe İdaresi 
TÜBİTAK ' 

•?•" •:•"• ı ~ ~ * ' - • 

BORCUN MAHİYETİ 

1444 rolü yayının s a t ı ş ı 
1472 nolu yayının s a t ı ş ı 
Muhtelif Baskı' 
"Ilirkiye Elektronik S3nayi 
Envrirı terinin Hazırlanması ve 
Uygulanması" paraştırma proje 
l i n i n , 1991 Ağustos-Eylül-
Ekiın ayları hizmet b e d e l i . 

1 

1 

3 

kuvıttura uygunluğu t&sdik olunurj îr.y.k^Lr^â/-19..?i.', 



T.B.M.M. 
DİE Başkanlığı 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

B : 5 4 13 . 1 .1993 O : 1 
ÖRNEK (10) 

AMBAR. SAYIM TUTANAĞI 

•3 e 

E Ş Y A N I N CİNSİ 
AMBAR KAYDINDAKİ 

nlnlM 
FİATI 

TOPLAM 
TUTARI 

SAYLM SOlASLNDAKl 

BİRİM 
FİATI 

TOPLAM 
TUTARI 

Günrik Giriş Tarife Cetveli 

İs tat is t ik Göstergeleri 

Disket (3.5) 

Disket (5.25) 

Disket (5.25) 

3275 

77 

142 

18 

200 

83.238.-

25.555.-

14.560.-

7.280.-

4 .600. -

272.604.450, 

1.957.7354-

2J057.'52CT 

,3275 

77 

142 

131.040r 13 

920.000r 200 

83.238. 

25.555. 

14.560. 

7.2-30. 

4.600. 

272.604.450, 

1.967.735, 

2.067.520, 

131.040, 

-920.000, 

TOPLAM 277.690.745, 

Döner Sermeyi; l^ctnıoinc uit olup yulundu cins \t miLlurı yıuılı muddclcriıı .3.1 / İ 2 . / 109.1. tıırilıiııdc huzuruıım/ılıi yapılım suyun 
ncticcûnde uırvrul bulunduğu görülmcUc i* bu luıanul ıliurıılcnmittiı-. 

SAVLVI KO.\ÜSY6İNİ^B\ŞK.\M: CM-: /dîi-.l 
Ayşe'̂ DABASi . • Bekir .YILMAZ 

— 234 — 



T.B.M.M. 
DİE Başkanlığı 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

B : 54 13 . 1 . 1993 O : 1 
ÖRNEK (11) 

ATELYE SAYIM TUTANAĞI 

E Ş Y A N I N C İ N S I 
ATELYE KAYDINDAKİ 

' BİnİM 
FİATI 

TOPIAM 
TUTARI 

SAYIM SIRASINDAKİ 

BİRİM 
FİATI 

TOPLAM 
TUTARI 

T u t k a l 

OB - 0 5 5 0 S i y a h Boya 

AN - 1084 K ı r m ı z ı Boya 

AN - 1 1 8 0 Mavi Boya 

AN - 2 5 8 S a r ı Boya 

6 ' i n ç l i k Dizgi Film 

8 ' i n ç l i k Dizgi Film 

20 x 30 Negatif Film 

820 x 1030 Negatif Kalıp 

'20 Numara D.ikiş İp l iğ i 

70 x 100/75 gr. I.Hanur Kâğıt 

5 . 2 5 ' l i k Disket 

2 kg. 

l k g . 

l k g . 

4 kg. 

l k g . 

7bb. 

l lbb, 

1 kt. 

1 kt. 

4 bb. 

16tc# 

4 ad 

7.978. 

29.000. 

t 64.000. 

43.000. 

68.400. 

1.325.000. 

1.750.000. 

510.000. 

2.407.500. 

4.000. 

148.000. 

4.600. 

15.956-

29.000-

64.000^ 

172.000-

68.400-

9.275.000-

19.250.000-

510.000-

2.407.500-

16.0004 

2.368.000-1 

18.403-J 

2 kg. 

1 kg. 

1 kg. 

4 kg. 

1 kg. 

7bb. 

llbb. 

1 kt. 

1 kt. 

4 bb. 

16 ten 

4 ad. 

7.978-

29.000-

64.000-

43.000-

68.400-

1.325.000-

1.750.000-

510.000-

2.407.500-

4 . C O 

1 4 5 . 0 0 

4.500-

15.956-

29.000-

64.000-

172.000-

68.400-

9.275.000-

19.250.000-

510.000-

2.407.500-

1 6 . 0 0 

2.358.000-

18.400-

T O P L A M 34.194.2E&\ 

Düner Sermaye IflctmcıÜH' uit olup yuVunJu ciıı» ve miVlan ycu.b muddeleıin .31. /1.2.. / 1991. Uirilih.de huzurumuzda yupılun «ayım 
neliret'ındr mevcut bulunduju gfirülnM-Mr !f bu tutanak düzenlenmiştir. 

SAYLM KOMlSYÇJŞU UAŞKA.M:' •(?YU: 
Bekir YILMAZ 

— 235 — 
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TJ8.M.M. 
DİE Bnşlunlığt 
Döner Seroıoye İşletmesi Müdürlüğü 

B : 54 13 . 1 .1993 O : 1 
ÜRNKK {•>) 

AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERLE iLGlLİ İNDlRİl.ECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 
HESABINA AİT DÖKÜM CETVEÜ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 • 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
2 3 . 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 

Dcmirbnj 
Alım 

Tarihi 

19.12.1990 
31.12.1990 
03.03.1991 
04.05.1991 
04.06.1991 
04.05.1991 
04.06.1991 
04.06.1991 
04.05.1991 
19.05.1991 
19.06.İ991 
19.06.199İ 
19.06.1991 
19.06.1991 
19.06.1991 
20.05.1991 
24.10.1991 
24.10.1991 
24.10.1991 
31.10.1991 
31.10.1991 
14.11.1991 
13.12.1991 
13.12.1991 
13.12.1991 
13.12.1991 
13.12.1991 
13.12.1991 
17.12.1991 
17.12.1991 
17.12.1991-
18.12.1991 

C l N S 1 

Xerox Ful Otomatik Fotokopi Md< 
Ford Taunus 2000 Binek Tipi 
Fana Fmc UF 620 Model 
Tek Taraflı Hasa 
Büro Masası 
Sigara Sehbası 
Telefon Etejeri 
Misafir Koltuğu 
Nornal Sandalye 
Tek Taraflı Masa , 
Büro Masası 
Kenarı Açık Misafir Koltpgu 
Süper Tip Çalışma Koltuğu 
Normal Sani=üye 
Bond Tipi Çanta 
"eature Telefon Aparata. 
Tek Taraflı Masa 
Toplantı Masası 
Çalışma Koltuğu 
Tül Perde 
Kımaş Perde 
Modem 
Bantsız Hesap Makinası 
Ban t l ı Hesap Makinası 
Koli Bantlara Makinası 
Otomatik Tar ihs iz Njmaratör 
Otomatik Ta r ih l i Nunaratör 
Elekt r ik SüpUrgesi(Olivetti) 
Hesap Makinası (Bantsız) 
Ekr .Elek t .Ol ive t t i ET 116 
Masa Vanti latörü 
Halı 

TOPLAM...-, .-. . 

TirrAiu 

56 .000 .000 . -
4 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . -
11 .000 .000 . -

7 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
3 . 0 0 0 . 0 0 0 . -

5 5 0 . 0 0 0 . -
1 .600 .000 . -
2 . 6 0 0 . 0 0 0 . -
3 . 4 5 0 . 0 0 0 . -

10.500.000.-
3.000.000.-
2.600.000.-
1.250.000.-
2.990.000.-

170.030.-
5.400.000.-
5.700.000.-
1.450.030.-
2.500.000.-
6.750.000.-
4.725.000.-

12.571.500.-
5.500.000.-
8.500.030.-

22.500.-
253.003.-
700.000.-

1.098.000.-
11.000.030.-
33.003.000.-
' 2.5cO.000.-
19.875.000.-

268.620.000.-

Aınonismnn 
Comıro Kıym. 

İlgili İmi. 
Kalına Dofcor 

Vcrjjisi 
TOPLAMI 

6.720.030-
8.260.030-
1.320.030-

840.000-
360.030-
66,000-

192.000-
312.000-
414.000.-

1.260.000.-
360.000-
312.000.-
150.000.-
353.903.-
20.400.-

' 648.030.-
oss.ooo;-
1 7 4 . 0 0 0 -
3 0 0 . 0 0 0 -

tıulirimc 
Tut.i 

Tutar (1/3) 

2.240.000.-
2.753.333.-

' 440.000.-
280.000.-
120.000.-
22.000.-
64.000.-

104.000.-
138.000.-
420.000,-
120.000.-
104.000.-

50.000.-
119.600.-

6.833.-
• 216.000.-

228.000.-
58.030.-

- 100.000.-

810 .000 . J 270.000.-
557.000.-

1.503.580.-
660.000.-

1.020.000.-
2 .700 . -

30.960.-
84.000. -

219.600.-
1.320.000.-
3.960.000.-

337.200.-
2.335.000.-

35.526.240.-

189.000.-
502.860.-
220.000.-
340.000.-

900.-
10.320.-
28.000.-
73.200.-

- 440.000.-
1.320.000.-

102.400.-
- 795.OOD.-

111.675.413.-

İndirime 
Tul.i 

Tutor (2/3) 

4.493.000.-
5.506.666.-

880.000.-
560.000.-
240.000,-
44.000-

128.000.-
208.000.-
276.000.-
840.000.-
240.000.-
208.000.-
100.000.-
239.200.-
13.600.-

432.00C>-
456.000.-
116.000.-
200.000,-
540.000,-
378.000.-

1.005.720.-
440.000.-
630.000.-

1.800.-
20.640.-
56.000.-

146.400.-
8EÖ.O00.-

2.640.000.-
204.900.-

• 1.59G.0O0.-

23.7EOB26.-

Bııki)o 

2.240.003.-
2.753.333.-

880.000.-
1560.000.-
240.000.-
44.000.-

128.000.-
208.000.-
276.000-
840.000.-
240.000.-
206.000-
100.000-
239.200-
13.600-

432.000-
455.000-
116.0X1.-
200.000.-
540.000-
378.000-

1.005.720-
440.000-
680.030-

1.830-
20.640-
56.000-

146.400.-
880.000.-

2.640.000-
! 204.800-

1.590.000-

18.7r.7J93.-

Knjıtl^rfujjJuAluJiu'lairtiVolıı^ijr. 31 / 12 / ] 991 
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MU 1991 

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN 
YILLIK GAYRİ SAFİ GELİR VE 

KAR BİLDİRİMİ 

HESAP NO 

BEYANNAME TARİHİ 

GELİŞ NO 

37 

KurduyunAdı Döner Sermaye İ ş l e t m e s i Müdürlüğü 

Bnğlı Olduğu İdare (Doirc) Başbakan l ık D e v l e t İ s t a t i s t i k E n s t i t ü s U Başkan 

Adresi Necat ibey Cad. No: 114 B a k a n l ı k l a r / ANKARA 

AYLAR 

OCAK 

ŞUBAT 

M\RT 

NİSAN 

MAYIS 

HAZtRAN 

TEMMUZ 

AĞUSTOS 

EYLÜL 

EKİM 

KASIM 

ARUİK 

TOPLAM 

BİLDİRİLEN GAYRİ 

SAFİ GELİR 

2 . 9 8 0 . 6 0 0 . -

-

-

1 6 9 . 2 7 8 . 5 9 2 . -

' 5 2 4 . 8 3 0 . 2 8 6 . -

6 . 8 2 7 . 1 8 9 . -

1 9 3 . 9 3 7 . 8 2 1 . -

1 4 . 2 9 6 . 3 3 7 . -

3 . 1 0 9 . 4 4 1 . -

2 2 7 . 2 5 6 . 1 8 8 . -

3 6 . 2 8 3 . 8 4 8 . -

3 3 . 4 9 3 . 6 3 4 . -

1 . 2 1 2 . 2 9 3 . 9 3 6 . -

HAZİNETE YATIRILAN 

PEŞlN GELİR 

1 4 9 . 0 3 0 . -

.-" 

_ 

8 . 4 6 3 . 9 2 9 . -

2 6 . 2 4 1 . 5 1 3 . -

3 4 1 . 3 5 9 . - > 

9 . 6 9 6 . 8 9 1 . -

7 1 4 . 8 1 7 . -

1 5 5 . 4 7 2 . -

1 1 . 3 6 2 . 8 0 9 . -

1 . 8 1 4 . 1 9 2 . -

1.674.. 6 8 5 . -

60 . ' 6 1 4 . 6 9 7 . - . 

Bildirilen Safi Gclîr (kâr) 

Kârın Yatırılmadan ilişkin 

Alındının 

Tarihi 
^ " • • • . • ' >Np'ıu 

örnek: 2 1 /HşİETî/ 

2 Nüsha Muhasebe Müdilriagu'ne , V . \ Y Ş n y 
1 Nütha Maliye ve Gümrük Baktuılığı'na ^ '•"/• ' 

ALINDININ 

TARİHİ 

1 8 . 0 2 . 1 9 9 1 

-

_ 

2 0 . 0 5 . 1 9 9 1 

1 8 . 0 6 . 1 9 9 1 

1 6 . 0 7 . 1 9 9 1 

1 3 . 0 8 . 1 9 9 1 

1 9 . 0 9 . 1 9 9 1 

2 1 . 1 0 . 1 9 9 1 

2 0 . 1 1 . 1 9 9 1 

1 9 . 1 2 . 1 9 9 1 

2 0 . 0 1 . 1 S 9 2 

3 1 6 . 6 6 4 . 8 0 7 . -

-K 
E MÜDÜRÜ? J 
U K I L I Ç * ^ 

l i g i 

ALINDININ 

NO'SU 

126906 

-

_ 

526199 

528063 

529345 

530483 

532580 

533910 

535179 

536403 

537740 

SORUMLU SİYMAN: 

Alaadfl^AJiMAN 
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T C . 
Başbakanlık 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü 

1990 MALÎ YILI 
HESAP ÖZETİ VE BİLANÇOSU 

1990 MALÎ YILI 
HESAP SONUÇLARI 

Yönetim Kurulu Sayın Başkan ve Üyelerine • -̂  .• . 

Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı hesap
lan sonuçlandırılmış ve İşletmemizin 1990 Malî Yılında 91 632 557-TL. safi kâr sağlamış oldu
ğu anlaşılmıştır. 

1990 Malî Yılı hesapları;' 'Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği* *ne uygun ola
rak tutulmuş, Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü mad
desinde ayrıntısı gösterilen (a) ve (b) bendlerindeki hizmetler yerine getirilirken Gelir ve Gider 
hesabı çalıştırılmış, yine aynı Maddenin (c) bendinde ifade edilen işler yapılırken "Maliyet 
Muhasebesi" usulüne göre tutulmuş, sene sonu kayıtları ile birlikte Yüksek Heyetinizin tetkik 
ve görüşüne sunulmuştur. 

1990 Malî Yılı hesap durumu Yüksek Heyetinizce tensip edildiği takdirde, en kısa zaman
da idare hesabı vermek üzere Sayıştay Başkanlığına sunulacağını bilgilerinize saygılarımızla arz 
ederiz. 

\ • 

Alaaddin Akman Yahya Kılıç 
Döner Sermaye İşletmesi Döner Sermaye 

Sorumlu Sayman İşletmesi Müdürü 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAYMANLIĞI
NIN 1990 MALÎ YILINA AİT ZAM ANljDARE CETVELİ 

İTA İMARLİÖt 
Orhan Güvenen 28.6.1990-31.12.1990 
Orhan Aka 28.6.1990-31.12.1990 

TAHAKKUK MEMURLUĞU 
Yahya Kılıç 28.6.1990-2.10.1990 
Necmettin Kılınç 2.10.1990-7.11.1990 
Yahya Kılıç 8.11.1990-31.12.1990 

SORUMLU SAYMAN 
Alaaddin Akman 28.6.1990-2.10.1990 
Ayşe Odabaşı 2.10,1990-4.11.1990 i 
Alaaddin Akman 5.11.1990-31.12.1990 
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O A Ş B A K A H L I K 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Dtinar Sermaye lo lo tmso l \ 

GEÇİCİ ttt&AU 

ÖRMEK ( 2 . ) 

" 9 HESAP ÎStlUBRİ 

Sermaye Hesabı 

Ödenmemiş Sermaye Hesabı 

Kasa Hesabı 

Baricalar Cari Hesabı 

Demirbaş Hesabı 

Ambar Hesabı 

Atelyeler Hesabı 

fiorçlular Hesabı-

Avans ve Krediler Hesabı 

Alaskl ı la r Hesabı . 

Amartisnan Hesabı 

4ibayaa Hesabı 

Sataş Hesabı 

Selirler Hesabı 

Giderler Hesabı 

•Arici ve Geçici Hesabı 

Alınan Verilen KDV Hesabı 

Anart.Tkbi K.İlg.İnd.KDV Hesabı 

300.000.000.-1 

2.591.635. 

1216.974.180. 

97.300.000.-

35.325.015.-

31.064.000.-

* 0 P L A U 

B 0 & Ç 

13.744.500.-

9.833.490.-

150.911.502.-

2.067.568.'-

1.000.-

23.837.297.-

14.990.000.-

960.004.615-

A L A C A l t 

300.000.000. -| 

50.000.000.-J 

1.813.471. 

203.822.032.-1 

32.789.615.-

1.052.900.-

13.744.500.-

12,117,607-

19.460.000.-

JL50.911.502.-

2.067.568.-

9.100.270- L51.956.995.-

51.224.163.-

1.000.-

15.275.091.-

4.993.334.-

K a y a t l a m uygunluğu t a s d i k o lunur . 3J / J 2 # / 

E0RQ 

ARTIĞI. 

250.000.000.-1 

778.164".-

13.152.148.-

97.300.000.-

3.536.400.-

30.011.100.-

51.224.168.-1 

8.562.206.-! 

9.986.666.-

ALACAK 

ARTIĞI 

330.000.000.-

2.234.127.-

19.460.000.-

142.856.725.-

960.004.615-H 454.550.852.-\ 464.550.852 

%'* inirt 
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Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesinin 
1990 Malî Yılına Ait Bilanço İzahnamesi 

Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesinin 1990 Malî Yılında Gelir Ilıtan 151 
956 995-TL.'sı olup Gider Tutarı 51 224 168-TL.'sıdır. T. C. Ziraat Bankası Necatibey Şubesi 
nezdindeki 30423/473.7 nolu hesaba 216 974 180-TL'sı yatırılmış, 203 822 032-TL.'sı çekilmiş, 
yıl sonu faizi 4 429 691-TL.'dan kesilen 465 117-TL. BM W fonu düşüldükten sonra 1990 Malî 
Yılı sonu faizli bakiyesi 13 152 148-TL.',dır. 

Kasaya 2 591 635-TL.'sı girmiş, bunun 1 813 471-TL.'sı çıkmış ve kasa hesabı 778 164-TL.'sı 
bakiye vermiştir. Banka ve kasa bakiyeleri 1991 Malî Yılı hesaplarına devredilmiştir. 

1990 Malî Yılında Ambara 36 325 015-TL.'lık mamul madde, hammadde ve malzeme 
girmiştir. Ambar hesaplarına göre mevcut görülen 3 536 400-TL.'lık hammadde ve malzeme, 
sayım heyeti tarafından sayılmış ve kayıtlara uygun olduğu görülmüştür. Atölyelere 
31 064 OOO-TL.'lık hammade ve malzeme girmiş, bunun 1 052 900-TL.'lık malzemesi Döner 
Sermaye İşletmesinin siparişlerinde kullanılmıştır. Atölyeler hesap bakiyesi 30 011 lOO-TL.'lık 
hammadde ve malzeme sayım heyeti tarafından sayılmış ve kayıtlara uygun olduğu görülmüştür. 

1990 Malî Yılında Alacaklılar Hesabı 2 234 127-TL.'lık bakiye devretmiştir. Bunun 1 519 
569-TL.'sı Çocuk Esirgeme Kurumu payı, 491 179-TL.sı Damga Vergisi, 223 379-TL.'sı Aralık 
ayı Gayri Safi Gelirden kesilen % 5 vergidir. 

1990 Malî Yılında 13 744 500-TL.'lık avans ve yolluklar verilmiş olup avansların ve yolluk
ların hepsi kanuni süreleri içinde mahsup edilmiştir. 

1990 Malî Yılında 2 067 568-TL.'lık satış yapılmış, satış hesabından 342 953-TL.'lık gelir 
elde edilmiş ve gelirler hesabına aktarılmıştır. 

Demirbaş kayıtlarında mevcut olan 97 300 OOO-TL.'lık demirbaşlar, demirbaş sayım heyeti 
tarafından sayılarak kayıtlara uygun olduğu görülmüştür. Demirbaş ve bağlı değerlere karşılık 
ayrılan amortisman tutarı 19 460 OOO-TL.'dır. 

1990 Malî Yılı içinde 23 837 297-TL/lık KDV ödenmiş, buna kadılık 15 275 091-TL.'Iık 
KDV alınmıştır. Alınan verilen KDV 8 562 206-TL.'Iık borç bakiyesi vermiştir. Amortismana 
Tâbi Kıy. lig. Ind. KDV hesabı 9 986 666-TL.Mık borç artığı vermiştir. Bu hesabın burcundaki 
14 980 000-TL.'nın 1/3'ü 4 993 334-TL.'sı Alınan Verilen KDV hesabına borç kaydedilmiştir. 

1990 Malî Yılında Tahakkuk eden sene sonu kârı 91 632 557-TL.'dır. % 46 Kurumlar Ver
gisi ve ilgili fonlar yatırıldıktan sonra kalan bakiye Ödenmemiş sermaye hesabına aktarılacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 
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Devlet istatistik Enstitüsü Döner Sermaye işletmesi Sorumlu Saymanlığının 
1990 Malî Yılı Kâr ve Zarar Izahnamesi 

I — GELİR HESABI 

a) 1990 Malî Yılında baskı gelirinden 671 715.-TL. gelir sağlamıştır. 671715.-TL. 
b) 1990 Malî Yılında Anket, Proje ve Danışmanlık hizmetlerinden 

146 512 636.-TL. gelir sağlamıştır. 146 512 636.-TL. 
c) 1990 Malî Yılında satış hesabından 342 953.-TL. gelir sağlan

mıştır. 342 953.-TL. 
d) 1990 Malî Yılında Banka hesabımızdan 4 429 691.-TL. faiz geliri 

sağlanmıştır. 4 429 691.-TL. 

1990 Mûlf Yılı Brüt Hâsılat Toplamı 151956995.-TL. 

1990 Malî Yılı Gayri Safi Hâsılattan indirilecek % 5 vergi tu
tarları. 9 100 270.-TL. 

1990 Malf Yılı Sofi Geliri 142 856 725.-TL. 

(Kâr ve Zarar Hesabına Alacak Kaydedildi.) 

II — GİDERLER HESABI 
a) 1990 Malî Yılında tazminat gideri olarak 10 545 Ö51.-TL. gider 

yapılmıştır. 10 545 051.-TL. 
b) 1990 Malî Yılında harcırah gideri olarak 20 738 700 -̂TL. gider 

yapılmıştır. 20 738 700.-TL. 
c) 1990 Malî Yılında İşletme ve Yönetim gideri olarak 15 300.-TL. 

gider yapılmıştır. 15 300.-TL. 
d) 1990 Malî Yılında Banka faizinin BMY fonu olarak 465 117.-TL. 

gider yapılmıştır. 465 117.-TL. 
e) 1990 Malî Yılında Demirbaşlara ayrılan Amortisman gideri ola

rak 19 460 000.-TL. gider yapılmıştır. 19 460 000.-TL. 

1990 Malî Yılında Giderler Kesin Toplamı 51224 168.-TL. 

(Kâr ve Zarar Hesabına Borç Kaydedildi.) 

1990 Malî Yılı Gayri Safi Geliri 142 856 725.-TL, 
1990 Malî Yılında Giderler Kesin Toplamı - 51 224 168.-TL. 

1990 Malî Yılı Net Kur 91 632 557.TL. 
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Başşbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

Döner Sermaye İşletmesi 
KASA SAYIM TUTANAĞI 

Tutarı 
Paranın Cinsi Adedi Lira 

* 50 000 
20 000 
10 000 
5 000 
1 000 

500 
,' 100 

50 
25 
10 
5 
1 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 

Liralık 
Liralık 
Liralık 

Kasa Mevcudu 

15 
1 

1 . 
3 

' 
1 
1 

1 

4. . .. 

750 000— 
20 000— 

5 000— 
3 000— 

100— 
S O -

10— 

4— 

778 164— 

Kayıtlara uygunluğu tasdik olunur. 31.12.1990 
İşletme Müdürü Sorumlu Sayman 

Alaaddin Arıkan 
Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürü Sorumlu Sayman 

Örnek (3) 

Veznedar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Sermaye : 500 000 000 000 000 Türk Lirası 

Telgraf Adresi : Zerbank 4.L1991 
No. 15/29 

T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 
Ankara 

ligi : 4.1.1991/906-4 yazınıza. 
Şubemiz nezdinde bulunan 30423/473.7 hesabınızın 1990 yıl sonu faizi 4 429 691 lira, BMV 

Fonu 465 117 lira ve 1990 yılı sonu faizli bakiyesi ile 13 152 148 liradır. 
Bilgilerinize rica ederiz. 

* Saygılarımızla 
Türkiye Cimhuriyeti Ziraat 

Bankası 
Necatibey Şubesi 

Mustafa Dağıstan Muzaffer Kent 
Şef Şef 

18802 22354 
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BAŞBAKANLIK 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

SERUAYE HAREKETİ DÖKÜM CETVELİ 

O : 1 

ÖRİJEK ( 4 ) 
Donar Sarmaya İçlotiMBi 

İpletme yo Tahsis Edilen Homlnal Sermay* 300.000.000.-

BUtçeden 

Para 
Olarak 

SERİUYE OLARAK VERİLEN 
Hazineden 

Kal 
Olarak 

Döner Sermayeli Mrbo-jlca 
kurulu3tun devir . 

Para 
Olarak 

Hal 
Olarak 

J e a i t l i " 
toynaklardan 
Sağlanan 

Karlardan 
Eklenen 

Eklenen 
Tutarlar 
Toplana. 

50.000.000f- 50.000.000.-

SERUAYEBEH GERÎ ALIHAII 

Hafine. • ye 

Para 
Olarak 

Ualr 

Olarak 

Döner Sermayeli b i r bajka 
kuruluşa devir. 

Para 
Olarak 

Hal 
Olarak 

Ç e ş i t l i nedenlerle 
, düşülen 

Para 
Olarak 

l!al 
Olarak 

DLişUleh 
î u t a r l a r 
üori tr . i 

W ' . « 28.05.1390 tarihinde 219 Sayılı Kanun HJkmJnde Karamansye ek 357 Sayılı Kanun HJk-
mnte Kararname i l e Eklenm Ek l . - inci maddeye fprc 01.02.1990 terih ve 20420 Sayılı Resni Gazete • * 
yayımlanarak kurulan işletmemize 300.000.0ÖO.-TL. • l ık Senrçye Cenel Bütçeden tahsis ed i lmş olup, 
50.000.0DD.-TL.'sı Ödenmiş Sennayeye çevrilmiştir . 

Geçen yaldan devreden Sermaye : 

Yıla, içinde eklenen eermaye 

TOPLAM 

Yı l ı ' i ç inde düşülen aermaye j 

lievcut Sermaye t 50.000.000 -

'Kayı t lara uygunlufeu' taadik olunur. 3L / 1 3 . / 1990 
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1990 MALİ Y I U GİIER BÜIÇESİ' . 

HARCAMA 

KALEMİ AÇIKLAMA 
1990 MALİ YILINDA 
BÜIÇEYE KCNAN ÖDENEK 

1 9 9 0 MALİ YILINDA 
HARCANAN BJTÇE 
COENEĞİ 

KALAN 

100 

330 

300 

400 

mo 

6D0 

700 

eoo 

900 

Personel Giderleri 

Yollıklar 

Hizmet Alunlan 

Tiketün Mallara ve Malzeme 
Alımları 

Demirbaş Alunlan 

Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları 

Yapı, Tesis ve RiyLk Charun 

Diğer Ödaneler 

Transfer Harcama Kalemi 

40.000.000.-

59.0CO.CCO.-

3.000.000.-

65.000.000.-

5.000.000.-

115.000.000.-

65.000.000.-

10.545.051.-

20.733.700.-

33.611.502. 

112.290.000. 

9.100.270.-

y 
29.454.949.-

29.261.300.-

3.CO0.CO0.-

26.333.493.-

5.0CO.CO3.-

2.720.000. 

55.899.730. 

TOPLAM 343.000.000. 191.275.523.- 151-724.477.-

— 245 — 



T.B.M.M. B :54 13.. 1 . 1993 
fl A Ş-B-Â'K A N.L I K 

Devlet îstapistik Enstitüsü,'Başkanlığı 
Döner Sermaye İşletmesi 

GİDERLER DÖKÜM CETVELİ 

O : 1 
ÖRNEK ( 6 ) 

GİDERİN ÇEŞİDİ T U T A R T O P L A M 

ÜRETİLEN UAL VE HİZMETİN KALİYETİ 

A) Hammadde ve Malzeme Alın Gidorleri 
b) Uzman VB İ ş ç i l i k Ücret ler i 
c) Enerji Gider ler i 
d) Amortisman.Giderleri 
e) Diğer üretim. Gider ler i , . 
t) ......;.....v 

1 9 . 4 6 0 . 0 0 0 - ' 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

a) Uemur Ayl ıklar ı 
b) Ek Çalrjma ücre t i 
c) Tazminatlar 
d) İşveren Sigorta Primi Payı 
e) Harcırahlar 
i) Katkı Paylar ı 

DİĞER GİDERLER- . 

10. 
20. 

,545 . 
,738, 

, 0 5 1 -
, 7 0 0 -

/ 
/ 

İşletme v.e Yönetimle İlgili Giderler 
Diğer Çeşitli Giderler 

1 5 . 3 0 0 -

4 6 5 . 1 1 7 -

Keyıt: 

5 1 . 2 2 4 . 1 6 8 -

1 9 . 4 6 0 . 0 0 0 -

1 0 . 5 4 5 . 0 5 1 -
2 0 . 7 3 8 . 7 0 0 -

1 5 . 3 0 0 -

4 6 5 . 1 1 7 -

5 1 . 2 2 4 . 1 6 8 -

ik olunur. %\ / \ \ / ı 9 ? i O X^f' >%, 
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BAŞBAKANI. I K 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 

Dbner Sermaye İşletmesi 

0 : 1 
ÜRKEK { 5 ) 

GELİRLER DÜKÜU CETVELİ 

GELİRİN ÇEŞİDİ T U T A R T O P L A M 

HAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 

e.) .YtfJUK 3eewa. 
b \ .Satış. Geliri 

c) 
d) , . . ' , . . . : . 
•) — . . . 

6 7 1 . 7 1 5 . -
3 4 2 . 9 5 3 . 

6 1 5 . 7 1 5 . 
3 4 2 . 9 5 3 . 

BANKA FAİZ GELİRİ • 

T.C. Z iraat Bankası Necatibey Şubesi 
nezdindeki 30423/473 .7 nolu hesabın 
f a i z g e l i r i . 
Dİ&ER GELİRLER 

t) AlınM'.-.ÎBkon^oİ4f 
b) Se^İBAt -n Cara. Qelirleri 
o) lıydw.*pKRV...-..'.•.,....•.. 
d j İLÔ  A n k e t i - ^ ^ 

» SESTREIÇ# Anice t i ; 

S) 
fi) 

h) f ••• • 

4.429.691.- 4.429.691.-

,#39...6,Ş2,273.., 
# 67...2.20: 7.2.3.. 
39.639.640. 

.'.67.220..72Ş,; 

..39.639...640,; 

BRÜT HASILAT TOFLAUI 1 5 1 * 9 5 6 . 9 9 5 . - . 1 5 1 . 9 5 6 . 9 9 5 . -

BRÜT GELİRDEN İHDİRÎLECEK TUTARLAR 

a) Hafifle Hissesi 
t ) Çocuk Esirgen» Kurunu Peyi 
c) Hftsılttt&n Yepıleü İadeler 

7...5.QQ,7PA.. 
1.. .519 j 569.. 

..7.58Ö...701. 

.1,W.9..59?, 

BRÜT GELİRDEH İHDIRİLECEK TUTARLAR TOPLAUI 9.100.270.- 9.100.270.-

KALAN TOPLAU TUTAR 1 4 2 . 8 5 6 . 7 2 5 . - 1 4 2 . 8 5 6 . 7 2 5 . -

Kayıtlurftç^sunlySu tasdik olunur. 3 1 / 12 / 1990 

wi^;^y 
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B A Ş B A K A H L J K 

Devlet İstatistik Enstitüsü'Başkanlığı 
'• Dönsr Sanaaye İfllotöeoi 

B :54 13 . 1 . 1993 0 : 1 
ÜRKEK ( 7 ) 

1 -

2-

BEUtRBAŞ D3KUU CETVELİ . 

C İ JI E I 

Karne R ı l Otomatik F a t ı k o -
K.Hidnas ı 

Fand TaLrus GTS 3300 Binek 
OtaıcbU 

19.12.19$) 1 Ad 

t31.12.19£)0 1 Ad 

•a s 
Ö fi -

56.000.OCjO 56.000.00(1» 3ÖD 

ftt.300.0Oj) 4 l .300.00i} fâO 

ii 

Kejntler* uygunluğu tnadik olunur. 31 / 13 / 1 9 a o 

AMORTİSMAN-EBKUM CETVELİ 

97.300.000 

K» E 
E T ( 

m 4 

lU.20O.O3t) 11.3DO.O00İ 

8.260.00Cİ) 8.26O.000İ 

.19.460.odo i9.4m.nnr) 

/>»©''Tütmesi 

AYNİYAT MEMURU 

B e k i r YILMAZ 

- 2 4 8 -

http://56.000.OCjO
http://ftt.300.0Oj
http://4l.300.00i%7d
http://lU.20O.O3t
http://i9.4m.nnr


BAŞBAKANLIK 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

Donar-Şamaya îç le trr .ee i 
ALACAKLILAR HESABI DÖKUU CETVELİ 

m TAHAKKUK 

TARİHÎ » 
ALACAKLILARIM ADI- SOYADI raya ÜNVAKI ALACAİIN UAIÜ3ETÎ ALA 

UÎK 

165 

170 

174 

İSİ 

IBS 

19.12.1990 

26 .12 .1990 

27 .12 .1990 

31 .12 .1990 

31 .12 .1990 

îfeltepe VeırşL D a i r e s i 

Maltepe Vergi D a i r e s i : 

Maltepa Vergi Daires i 

Çarkaya Mal MJdUrlUgİTe 

Sosyal Hizmetler ve ÇooM Es irgere 
Kururu 

T O P L A M 

K a y ı t l a r a uygun&j 

Pul Bedeli 

Pul Bedeli 

Pul Bedeli 

%SGeyri Safi 

%lpay 

313.60 

29.42 

148*15 

223.37 

1.519.5 

"^?«v'*::v^-y " 



T.B.M.M. . 
. • BAŞ B A K A N L I K 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

Db'ner Senoaye İpletmesi 

B : 54 13 . 1 . 1993 0 : 1 

ÖRKEK ( 1 0 . ) 

AÜBAR SAYIM TUTANAĞI i-
îl E Ş Y A N I K C İ N S İ 

ALffiAR KAYDIMDAXİ SAYIM SIRASINDAKİ 

BİRİM 

PİATI 

TOPLA U 

TUTARI 

BİRİM 

?İATI 

aüPiıAi.*, 

'TülARI 

I . H a r u r k a ğ i t 68x100 75gr\ 

Ozonsal k a l ı p 820x1030 

Ozcnsal K a l ı p 605x740 

A g f a F l i m 50,8x30,5m. '910P 

Dev le t İ h a l e Karun K i t zb ı 

Döner Sermaye İ h a l e Kamnj 

1990 Yılı Tebliğler Dergisi 

İOT, 

35A. 

50A. 

mı. 

5 

3 

S 

99.600. 

26.900. 

13.600. 

463.900. 

75.000. 

20.000. 

4.000. 

996.000.-

941.500.-

680.000.-

463.900.-

375.000.-

60.000.-

20.000.-

İOT, 

35A. 

50A, 

lRu. 

5 

3 ' 

5 

99.000.-

26.900,-

13.600.-

463.900.-

75.000.-

20.000.-

4.000.-

996.000.-

941.500.-

680.000.-

453.900.-

375.000.-

60.000.-

20.000.-

I 0 Î 1 J I İ İ 3.536.400.- 3.536.400.-

Döner Senr.tye İsletmecine e l t olup yukarıda cins ve mik ta r ı y e z ı l ı maddelerin . 3J. / 12 / 1930 
ta r ih inde husuruausdc yapılan sayım neticesinde t-evcüt .bulunduğu £t>riilır.c}:le i 3 tu .tuts.-.t>: ••i1, ir t 
o i o t i r . 

ÜYE : fYE ASKAKI 

N a d i r KARAASvAN B e k i r YILMAZ 
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B A f . f l AKAN L I K 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Döner Sarmaya İçlatrasol 

O : 1 

ÜRİIKK ( U ) 

ATELYE SAYIU TUTAMAĞI 

Daf 

120: BŞUKIN ClMSİ 

ATELYE KAYDINDAKÎ 

Dirim 
nata. : 

Toplan 
Tutun x 

SAYIM SIRASINDAKİ 

Dirim 

f i a t ı 0 
Toplam 
Tutarı 

Agfa Film 30x40 711P 

I . Hanûr Kağıt 59x84 75gr. 

Itkavva 70x103 140gr. -

Tutkal 3x28 84 Kg. 

Cilt,Bezi 

A - Briptai 7adO0/22Cer. 

İK. 

300T-

sr. 

34Xg, 

LOCM.I 

2EXfIb. 

(541.000.-

88.000.-

2.280.-

5.150.-

4.310.-

968.-

. 541;000. 

25.400.000. 

57.000. 

432.600. 

431.000. 

2.420.000. 

1/2K 

&30T. 

2sr. 

-fc4Kg, 

10CM, 

-tsoorfc. 968.-

270.500.-

88.030.-

2.283.-

5.150.-

4.310.-

270.500 

26.400.000, 

57.000, 

432.600, 

431.000, 

2.420.000, 

S 0 P L A 11 30.011.100.' "S 
DUoer Caniye tolotmaaine «İt olup yukarıda cins ve miktarı y a z ı l ı maddelerin . Ş 1 \ / ^ 1 9 S 0 tarihin-
da buıurumurd* yapılan aayım neticesinde mevcut bulunduğu eBrülmekle i s bu tutanak düzenlenrciatir. 

Balkanı ı Uya : 

Bekir YILMAZ 
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AUORÎLSKAHA «ADÎ KIYKETLKRLE İLGİLİ İKûtlÜLÇCEK KAffitt'>Bİffi' VKHJİİ 

İIESAUIMA AİT rÜICÜM CETVELİ BAŞBAKANLIK 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

Dünor Sermaye İçletmasi 
öîincf(.ı.3 ) 

173 

179 

ha.12.199C 

bl.12.1990 

Demirbaç 
Alua 
Tarihi j 

CİHSÎ 

XertK Fotriopi M£cl 

Fourd IfcuiB GİS 
2000 Binde Ötanübiİ41. 

Amortisman 
Konusu Kıym. 

TUTARI , ? « 1 1 1
t * ? d ' Katma Doğar 

Vergisi 
TOPLAKI 

56.000.000.4 6.720.000.-

İndiriuıo 
Tabi 
Tutar (1 /3) 

.300.000.4 8.260.000.-

: T 0 P L A 11 

2.240.000.-

2.753.334.-

İndiricıe 
Tabî 

Tutar (2 /3) 
LaJîiye 

4.490.000.-

5.506.666.-

4.490.000. 

5.506.666.-

Kajatlar» u^Eüntvfeu. taodik olunur, .31/ J 2 / 199Q 

(m 
^7.300.000..| 14.990.000.- | 4.993.334.- İ9.996.666.- 9.985. ,666^ 

2 5 2 -

http://ha.12.199C
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YILI | 1990 

DÖNER .SERMAYELİ KURULUŞLARIN 
YILLIK GAYRİ SAFÎ GELİR VE 

' KAR BİLDİRİMİ 

O : 1 

HESAP NO 

BEYANNAME TARİH 

GELİŞ NO 

37 _ 

Kurulusun Adi Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

Bağlı Olduğu İdaro (Daire) Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

Adresi Hecatibey Cad. Uo:llü Bakanlıklar t ANKARA ' •• 

AYLAR 
BİLDİRİLEN GAYRÎ 

3AFİ GELİR 

HAZİNE'YE YATIRI 

LAN PEŞÎN GELİR 

ALINDININ 

TARÎHÎ 

ALINDININ 

NO'SU 

OCAK 

ŞUBAT 

MART 

NİSAN 

MAYIS 

HAZİRAN 

TEMMUZ 

AĞUSTOS 39.652.273 — 1.982.613 — 18.09.1990 118765/11975 

EYLÜL 67.220.723— 3.361.036 — 03.10.1990 119754/2714 

EKİM 

KASIM 40.311.355— 2.013.673— 13.12.1990 122869/15829 

ARALIK 

TOPLAM 

4.429.691 — 223.379— 

151.614.042— 7.580.701 — 
B i l d i r i l e n Saf i Ge l i r (kSr) 91.632.557— 

Kânn Yat ı r ı lmas ına İ l i ş k i n 

Al ındının 
Tar ih i 

örnekı 2 

2 lîlsha Muhasebe MüdürlUğUno 
1 Kisha Maliye ve Gümrük B a k a n l ı ğ ı n a ^ 

22.01.1991 125687 

^£)y£0 
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2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'm, 1984-1992 yılları arasında turizm kredisi verilen 
turistik otel ve tatil köylerine ilişkin sorusu ve TUrizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı 
(7/642) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş tarafından ce

vaplandırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 

1. 1984-1992 yılları arasındaki Bakanlığınızca kredilendirilen turistik otel ve tatil köyleri 
hangileridir.? -r' ' 

2. Aynı dönemde, Turizm Bakanınca kredilendirilen hangi şirketlere ne kadar turizm kre
disi verilmiştir.? ' 

• T - c . ' ' . • • • 

TUrizm Bakanlığı 
İşletmeler Genel Müdürlüğü 

Sayı : Koor. Dai. 000027-299-867 12.1.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : 22.12.1992 gün ve 642-3219-15154 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Bakanlığıma yönelttiği "1984-1992 yılları ara

sında turizm kredisi verilen turistik otel ve tatil köyleri'ne ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımın görevleri arasında turistik tesislere kredi verilmesi konusu yer almamaktadır. 
Bu nedenle sözkonusu soru önergesine cevap verilememektedir. 
Bilgilerine arz ederim. 

Abdülkadir Ateş . 
TUrizm Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bosna-Hersek'in Sarjevo Şehrinde görevli 
Kanada'lı bir general hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çe-
tin'in yazılı cevabı (7/676) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu arz ederim. t 
Saygılarımla. 

| Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Basına da intikal eden Bosna-Hersek'in Sarjevo şehrinde, Kanadalı BM Generali Lewis Mac-
Kenzie'nin 4 müslüman kıza tecavüz rezaleti hakkında Bakanlık olarak bir girişiminiz oldu mu? 

Bu olayı Avrupa konseyine götürmeyi düşünüyor musunuz? 
— 254 — 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-58-16 11.1.1993 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 Aralık 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/676-3291/15456 sayılı yazılan 
istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı 

soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru önergesine Yanıt 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin başkenti Saraybosna'da, Birleşmiş Milletler Askerî Gücü 
birinci Bölge Komutanı olarak görev yapan Kanada uyruklu General Lewis MacKenzie'nin ba
zı uygunsuz davranışlar içinde bulunduğu yolundaki duyumlar 1992 Aralık ayı başında Ba
kanlığıma ulaşmış ve konuyla ilgili araştırmalar derhal başlatılmıştır. 

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Paul A. Lapointe bu konuda Bakanlığıma gönderdiği 
3 Aralık 1992 tarihli mektupta, sözkonusu suçlamanın her türlü dayanaktan yoksun, çirkin 
bir iftira olduğunu, Kanada makamlarının, bu iftiranın, General MacKenzie'nin şöhretini, do
layısıyla, Birleşmiş Milletler gücünü lekeleyerek, Bosna-Hersek'te kendi çıkarlarına uygun bir 
ortam doğmasını isteyen gruplarca atıldığını düşündüklerini ve hükümetinin, adıgeçen Gene-
ral'in karakteri konusunda en ufak kuşkusu bulunmadığını vurgulamıştır. 

Sözkonusu iddialar bugüne kadar kanıtlanamadığı cihetle, konu hakkında herhangi bir 
resmî girişimde bulunulmamıştır. 

JÜÜplJ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
54 ÜNCÜ BİRLEŞİM 13 . 1 . 1993 Çarşamba Saat : 15.00 

1 
«jr ——• ; 

BAŞKANLIĞIN GENEL KUMULA SUNUŞLARI 

©^>2) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya 
çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak 
toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 mcı 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/13) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek 
bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak 
görevlerini kötüye kuUandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ına maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

3 
S E Ç İ M 

(3^B^5 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

©^® 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
VAPILMASIHA DAİR ÖMGORÜŞMELER 

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

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş ŞendiIIer 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 görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlüki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 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 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

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

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

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

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

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik,-sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) . ' . • • ; 
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11. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunlarını tes
pit 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 maddelen 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 açılmasına 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) 

22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 
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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 I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarım 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 vç 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

26. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) — H — — — — — — — 
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34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

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

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

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

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) , 

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

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

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) 
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44. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 

bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın ünlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

49. __ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ye 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 incî  İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtclaş 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) , • 

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) 
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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) 

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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ 
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68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

69. —- İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve Özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

70. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) ' . , 

71. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

72. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının 
Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/77) 

73. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup BaşkanvekiIIeri İçel Millet
vekili Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıy
la ilgili gerçeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

75. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

76. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının/Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

77. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının 
Türkiye'deki etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

78. -—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

79. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının ver
diği zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri.belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

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

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

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

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

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

*8. — 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) 

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

*10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

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

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

13. — 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) 

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

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul 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) 

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

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

— r—"—.« „«- L2M> A*fn M-^/jHtutr/t*1 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

,!!19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

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

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

*22. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

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

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

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğîan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskûn Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

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

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

28. — 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) 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

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

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2 Î4) 

*33. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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•^S. — 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) 

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

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

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

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

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

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

,i'42. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

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

44. — 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) 

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

46. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

47. — 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) 

*48. — 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) 

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

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

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I, kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

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

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

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

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

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

58. — 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) 

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

60. — 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) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — 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) 

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

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

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

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine.ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

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

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

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

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

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

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

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — 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) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 

s(6/272) 
85. —- Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 

tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 
86. —- İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak

kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 
87. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı

lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 
88. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 

"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 
89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 

siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığ: iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

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

92. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çılanış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

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

•95. — 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) 

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

97. — 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) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) , • - < 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'İe-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 
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100. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

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

103.— 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) 

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

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

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

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/29S) 

İ08. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — 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) 

111. — 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) 

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

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'H bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nııı, 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) 

115. — 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) 
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116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

117. — 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) 

118. —- 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) 

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

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

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

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yenicağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 6 • — : — : — • •• 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — 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) 

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

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

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

138. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artyin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

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

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

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

142. — 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) -

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

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. — 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) 

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

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

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

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

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

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

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

154. —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) 

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

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

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

158. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

166. —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) 
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167. — tstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

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

169. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

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

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

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

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

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

176. — tstanbul 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) 

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

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

179. — tstanbul 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) 

180. — tstanbul 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) 

181. — tstanbul 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) 

182. — tstanbul 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) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili Ükkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)* 

, 184. — 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) ' 

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

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

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

188. —Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'in, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

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

190. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) . 

193. - r Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti-1 

zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206/— Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda,par-
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'tn, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. —Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — 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) 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/527) (1) 

223. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ıri, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. — 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) 

227. — içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229..— istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

230. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan-sözlü soru önergesi (6/417) 

231. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık* alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235. — 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) -

236. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

239. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 
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240. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) , 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

251. — 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) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. — 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) 

254. — 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) 

255. — 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) 

256. i— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — 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) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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259. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

260. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Ilhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

261. — 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) 

262. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alman mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru-önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul KüçÜkarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. — 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) 

267. — 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) 

268.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanındnn sözlü soru önergesi (6/460) 
— ~ 2 4 İ — • • • — 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişken Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — 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) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — 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) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

296. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
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297. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — 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) 

301.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya- -
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

303. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

304. — 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) 

305. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldıği( iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — 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) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — istanbul 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) 

310. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

26 
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313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. — 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 (67502) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — 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) 

321. — 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) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/509) 

323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul-
landığf iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — istanbul 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) 

326. — istanbul 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) 

327. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

328. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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332. — istanbul 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) 

333. — istanbul 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) 

334. — istanbul 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) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevinin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

340. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alman geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. —Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

346. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

347. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Ikizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

348. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

• 350. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkerit ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
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351. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

353. _ Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992*de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

355. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

356. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

357. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

359. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

360. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

361. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 
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KÂNUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticâret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 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 ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Ya
yımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız 
Ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevle
rini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Hakla
rında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 
202) (Dağıtma Tarihi: 8.1.1993) 
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10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, tmar Bankasına Ay
rıcalıklar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar 
Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş 
Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/3) Esas Nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) 

11. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve.45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi 
A.Ş.ni Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Mustafa Taşar Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (S. Sayısı : 235) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 12. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

13. _ Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

14. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

16. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

17. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

18. — 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) 

19. — 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) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişildik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

21. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 22. — 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) 

23. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

25. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

26. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna. 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

27. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 28. —-• Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 2Î.2.1992) 

X 29. — 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) 

32 
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X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

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

32. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 35. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 20.2.1992) 

36. — 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) 

37. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal îşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

38. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

39. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

41. — 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 ilişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağatma tarihi: 27.4.1992) 
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X 42. — 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 43. — 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 44. — 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) 

45. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma 'tarihi : 25.5.1992) 

46. — 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. lü Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada-
İet-Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — 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) (Dağıtaa tarihi : 25.5.1992) 

X 48. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

49. — 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) (Dağıtrasa tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 51.— Bir Avrupa.Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

52. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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53. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

54.. — 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 55. —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 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 57. — 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 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — 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) 

61. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.İl.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) 

63. — 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) 

64. — 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) 
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65. — 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 : 21.9.1992) 

66. — 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) 

67. — 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 68. — 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) 

69. — 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) (Dağıtıma tarihi : 23.9.1992) 

70. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 71. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — 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) 

73. — 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 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — 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 tarihî : 23.9.1992) 
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X 76.— Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, iyi 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 .77. —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 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 79. — 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) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç 
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 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

82. — 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 83. — 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 84. — 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 85. — 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) 

86. — Çorum Milletvekili'Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

87. — 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) 
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88. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 

Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.İ992) 

89. — 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) 

90. — Çorum Milletvekili Cemal Şahın'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) 

91. — 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.İÛ.1992) 

92. —- Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

93. —- Denizli MiUetveldli Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. _ 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) 

95. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

96. — 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) 

97. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

98. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma-Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

99. —- Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum MiUetveldli İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eldenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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100. — 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) 

101. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı; 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

102. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 

"Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

103. — 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) 

104. — 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) 

105; — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, 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) 

106. — 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) 

X 107. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu 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) 

108. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoglu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

1 ıo. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 
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111. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

112. — Samsun Milletvekili îhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 113. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234,T/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 115. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 116. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma Tarihi : 11 J.1993) 

X 117. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 118.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği'Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma Tarihi : 11.1,1993) 

X 119, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

121. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) 
(Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

122. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

40 — - — _ _ _ _ _ _ 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


