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• I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun vefatınla 

ilişkin Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. 
Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, gündemin 39 uncu Sırasında bulunan (6/25İ) 

esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bilr 
dirildi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanının vaki daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine gidecek olan TBMM Başkanının başkanlığındaki Parlamento heyetinde yer ala-j 
cağı bildirilen Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, mazereti nedeniyle bu devlete katıla
mayacağını bildirmesi üzerine, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in RP Grup Başkanlığınca aday 
gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunulcju. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu
nun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

(10/21, 10/47) ve (10/77, 10/78, 10/82, 10/84) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonlarına siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler; Başkanlıkça, komisyonların, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak için toplanacağı gün, saat ve yere iliş
kin duyuruda bulunuldu. 

Grupların müşterek olarak verdikleri, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mus
tafa Kalemli, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, ülkemizin çeşitli 
yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler (10/90) ve 

, Birleştirilerek görüşülmesi daha önce kararlaştırılmış olan, Antalya Milletvekili Faik Aİ-
tun ve 21 arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, 
maden ocakları (10/38, 10/43, 10/44, 10/46), 

Konularında bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan öngörüşme-
lerden sonra, kabul edildikleri açıklandı. 

Kurulacak komisyonların : 
12'şer üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
10 Şubat 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.25'te son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Cengiz Üretmen 
İstanbul Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15J0 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkum (İstanbul), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum. 
II. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in, MİTMüstaşanyla ilgili belge iddiasına ilişkin gün

dem dışı açıklaması ve RP Grubu adına Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, SHP Grubu adına 
İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, DYP Grubu adına Erzurum Milletvekili İsmet Köse, 
CHP Grubu adına Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve ANAP Grubu adına Kütahya Milletveki
li Mustafa Kalemli'nin grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — İlk olarak, gündem dışı, Mit Müsteşarıyla ilgili belge iddiası konusunda Hü
kümet adına açıklama yapmak üzere, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'İ kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir 

yanlışlığı düzeltmek ve dünkü araştırma önergesiyle ilgili müzakerelerde Refah Partisi Grubu 
adına konuşan Kocaeli Milletvekili Sayın Kazan'in beyanları ve ileri sürdüğü belgeyle ilgili ola
rak kısa bir süre için yüksek huzurunuzu işgal edeceğim. 

Amacım, zabıtların düzeltilmesi ve tarihe, yanlış, eksik ve sahte bir kâğıdın belge diye geç-
memesini temin etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Şevket Kazan, konuşmasının sonunda, "ve de bir gazete ya
zarına gönderilen şu belgenin mahiyetinin araştırılması ve bu konuda neler yapıldığının tespiti. 

Evet, değerli milletvekilleri, bu belgeyi açıklamamızdan maksat, ülke güvenliğiyle çok ya
kından ilgili olmasından dolayıdır; esas maksadımız budur ve bu maksadı bir millî görev oldu
ğu için yapıyorum" diyor. 

Bendeniz de, bir millî görev olarak, bu yanlışlığı düzeltiyorum değerli arkadaşlarım. 
Devem ediyor Sayın Kazan : "Bu belge, çok gizli ve evrakta 'açılamaz' damgalı; MİT Müs

teşarlığı tarafından, Müsteşarı tarafından, Başbakanlık makamına yazılmış, 2 Şubat 1993. ta
rihli -sayı numarası da var Sayın Bakana da sunacağım- bir belgedir. Bu belgede bakın ne di
yor..." diyor ve belgeyi okuyor; yani, belge denilen kâğıdı okuyor. Sayın Kazan, sonra da ilave 
ediyor ve kendi yorumunu katıyor; Şu zat budur, diyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlayıp iniyor. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, Sayın Kazan'ın bu konuşmalarından sonra, bugünkü ga
zetelerin başlıkları aynen şöyle : "Gerçek belgeleri Şevket Kazan açıkladı", "Ey millet, uyan 
artık, katiller İsrail Elçiliğinde", yine bir başka gazetede, "İsrail'den suikast timi geldi", "Sa
yın Kazan, Mecliste, bir gazeteye gönderilen belgeyi açıkladı..." 

Bu haberler daha devam ediyor; tabiî, Yüksek Heyetinizin değerli zamanlarını işgal et
mek istemiyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Sayın Kazan'ın dün gösterdiği belge burada ve Mec
listeki bütün üye arkadaşlarımızın, yazının altında, imzanın bulunduğu yerdeki boşluğa, o be
yazlığa, dikkat nazarlarını çekmek istiyorum. 

Zaten adına "belge" denilen bu kâğıdı, her kim eline alırsa alsın, ilk bakışta, bunun, uy
durma, sahte bir evrak olduğunu anlardı. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bu yazı Başbakanlığa yazılmış mı Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Tabiî, benim üzüntüm, Sayın Şevket 

Kazan gibi deneyimli, birikimli bit kişinin ve Refah Partisi gibi ciddî bir partinin, eline geçen 
bir belgeyi, böyle, hiçbir incelemeye dahi lüzum görmeksizin, ilgililere sormaksızın, "büyük 
bir gerçek açıklandı" diye, bu kürsüden göstererek, gazetelere manşet olabilecek bir beyanda 
bulunmasını, doğrusunu söylemek gerekirse sevgili arkadaşlarım, hem muhterem Refah Parti
mize hem de eski dostum Sayın Kazan'a yakıştıramadım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Meclisin, milletin kürsüsü olan bu kürsüye gelen insanın, ellerinin ayaklarının titremesi 
lazım, hatta dillerine rekâket gelmesi lazım, bu kürsüye saygıdan ötürü. Bu, bir inancın ifade
sidir Sayın Kazan. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, şu belgenin altında bir eki daha var, biraz sonra, isteyen 
arkadaşlarımıza onu da göstereceğim. Sayın Kazan'ın, maalesef, bunu okumak gibi -kanaatime 
ve kendi kişisel entegritesine sığdıramadığım- bu davranışının menşei olan bu kâğıt parçası, 
adına "belge" dedikleri bu yazı, MİT Müsteşarlığına ait antetli bir kâğıda yazılmıştır. 

MİT Müsteşarlığı olarak, yasal görevleri gereğince, çeşitli bakanlık ve kuruluşlarla bu tür 
antetli kâğıtlarla yazışmalar yapılır. Bu itibarla, Müsteşarlığa ait antetli kâğıtların, Müsteşar
lık dışından da temin edilerek, fotokopiyle boş kâğıt haline getirilip kullanılması mümkündür. 

Sözü geçen ve "belge" diye nitelendirilen o kâğıt parçasındaki imza da doğrudur; ancak, 
doğru olan imza, bir başka belgeden alınarak bu yazının altına monte edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zaten, Refah Partisinden de daha fazlası beklenilmezdi! 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Komisyon kuralım ye araştırma yapalım. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, yazının ikinci 

paragrafında belirtilen GADNA, İsrail'de Savunma Bakanlığına bağlı, yarı askerî bir gençlik 
kuruluşu olarak bilinmektedir; Heim Barlef ise, 1972 yılına kadar İsrail Genelkurmay Başkan
lığını yapmış, daha sonra da İşçi Partisinden Parlamentoya girmiş ve de halen Parlamentoda 
Savunma ve Dışişleri Komisyonu üyesi olarak görev yapan bir emekli generaldir. 

Değerli arkadaşlarım, belge olduğu öne sürülen yazıdaki sayıların -yukarıda birtakım sa
yılar var- başlık bölümündeki "Müsteşarlık" adının, kullanılan sistemle hiçbir ilgisi bulun
mamaktadır. 

Ayrıca, makama hitap tarzı da, teşkilatın yazışma esaslarına uymamaktadır. Bir tanesin
de, "Başbakanlık makamına" bir tanesinde de, "Bakanlık makamına" diyor; yani hitap tarzı, 
yazışma üslubuna da aykırıdır. Makama hitap tarzının, Millî İstihbarat Teşkilatının yazışma 
tarzına uymadığını tekrarlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin sayın üyeleri; biz, İçişleri Bakanlığı olarak, böyle bir 
belgenin, nerede hazırlanıp, nasıl verildiğini, gazetelere nasıl geldiğini araştırmadan oha lü
zum görmeden, sadece böyle bir belgenin hazırlanıp dağıtılmasıyla : 

1. Toplumda laik, laik olmayan şeklinde yapay bir bölünmenin yaratılması, 
2. Terörün her türüne karşı yaygınlaşan toplumsal duyarlılığın zaafa uğratılması, 
3. Güvenlik güçlerinin son dönemde terör örgütlerine yönelik uygulamalarda sağladığı 

başarılara gölge düşürülmesi; 
4. Bu gelişmeler çerçevesinde, ülkemizdeki terörün dışarıdan destek aldığı konusunda 

ciddî emarelerin belirlenmesi ve bunun kamuoyunda yarattığı tepkinin boyutlanması; terör olay
larının failleri ve kaynakları konusunda devletçe yapılan açıklamaların saptırılması ve bazı çev
relerin yanıltılmasr, 

Son olarak da, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarının yıpratılması; 
Amaçlarına hizmet etmek istenilmiş olabileceği de değerlendirilmektedir. 
Tabiatıyla, Sayın Şevket Kazan ve mensup bulunduğu Parti, bu değerlendirmelerimizin 

dışındadır; kendilerini tenzih ediyoruz; fakat, böylesine bir belgenin bu hale getirilmesi ve Meclis 
kürsüsüne kadar getirilerek kamuoyuna sunulmak istenmesinin altında yatan amaçlar bunlardır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bu belgeye bir de bordro ekleniyor; bü\la, Müsteşar Sön
mez Köksal'ın bordrosu. Bu bordroda, onun 1 inci derecenin S inci kademesinde olduğu gös
teriliyor. 

Herkes bilir ki, 1/5'i diye bir derece yoktur! (DYP sıralarından gülüşmeler) 
Değerli arkadaşlarım, böylesine bir belgeye bu bordronun da neden eklendiğini bilemiyo

rum; ama, Allah insanı şaşırttı mı, elini ayağına dolaştırıyor; 1/5'i gibi dereceye de ifade ediliyor!.. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Vardır diyorlar ama... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kesinlikle bir 

polemik yapmak istemiyorum ve buna lüzum görmüyorum, sıfatım da bunu yapmamamı ge
rektiriyor; ama, bu Meclis kürsüsünde, çok değerli bir arkadaşımızın, böylesine, hiç incelen
memiş bir kâğıt parçasını alıp da, burada belge diye göstermesi ve bunun Yüce Meclisin zabıt
larında yer almasından duyduğum üzüntüyü belirmek ve hem içişleri Bakanı olarak, hem de 
Sayın Şevket Kazan'ın çok eski bir dostu olarak bunu düzeltmek istediğim için huzurlarınızı 
işgal ettim, özür diliyorum, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekileri, İçtüzüğümüzün 60 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, siyasî parti 

gruplarına 10'ar dakika süreyle söz hakkı doğmuş bulunmaktadır. 
Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan, buyurun. (RP sırala

rından alkışlar) 
v RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; önce, Sayın İçişleri Bakanımıza, yapmış oldukları açıklamalardan dolayı teşekkür 
ediyorum. Ancak, bu açıklamalar yapılırken, zannediyorum bazı noktalar zühulen atlandı. 

Biz, dün, diğer siyasî parti grup temsilcileriyle beraber, burada, faili meçhul cinayetlerin 
faillerinin bulunması hususunda Yüce Meclisimizce bir araştırma açılması için görüşlerimizi 
dile getirdik, Refah Partisi Grubu olarak görüşümüzü arz ettik ve görüşlerimizin sonunda da, 
kurulacak Meclis araştırması komisyonunun, on nokta üzerinde tespitler yapmasını, bu on nokta 

u üzerinde'hususiyetle durmasını gerekli ve zorunlu gördüğümüzü dile getirdik. 
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Sayın Bakanın da ifade buyurduğu gibi, onuncu noktaya sıra geldiği zaman, bazı açıkla
malarla o nokta üzerinde durdum ve "bir millî görev yapıldığı için bu noktayı açıklamak 
mecburiyetindeyim" dedim. Yani, Sayın Bakanın, gösterilmesini öngördüğü, zarurî gördüğü 
hassasiyeti, zannediyorum gösterdim ve o açıklamayı yaptıktan sonra da ayrıca hiç yorum yap
madım. Sayın Bakanın "bazı yorumlar yaptı" sözüne katılmıyorum. 

Sayın Bakan, bendeniz bu konuşmayı yaparken, diğer grup sözcülerini dikkatle dinlediği 
gibi bizi de dikkatle dinledi, Muhterem Heyet de bizi dikkatle dinledi ve hiç kimseden ben o 
açıklamaları yaparken, en ufak bir itiraz gelmedi. 

Benim konuşmamdan sonra, Sayın Bakan, DYP sözcüsü kürsüye çıktığı sırada, Genel Ku
ruldan, zannediyorum bir on onbeş dakika kadar ayrıldı. Bu süre, bizim dikkatimizi çekecek 
bir süre idi. Bu süre içerisinde, herhalde bu belgenin ehemmiyeti dolayısıyla birtakım yerler
den bilgi aldı ve geldi. 

DYP sözcüsünden sonra, ben bekliyordum ki, Sayın Bakan kürsüye çıkacaklar ve bu bel
genin aslı olmadığını açıklayacaklar; ama, Sayın Bakan herhangi bir açıklama yapmadı ve tam 
konu oylanırken, Sayın Bakan çantalarını alıp çıkmak üzere oldukları sırada, bendeniz bura
dan süratle kendilerine yetiştim ve şu noktada, Sayın Bakan, o okuduğum evrakı takdim ettim 
ve bunun araştırılması gerektiğini söyledim. Sayın Bakanın da o esnada bana verdiği cevap 
aynen şu idi: "Evet Şevket Bey, bu, Başbakana verilmiş bir bilgi olabilir; önemli değil" dedi
ler ve çantasına koydular, tşte Sayın Bakana bu belgeyi verdiğim halde, Sayın Bakan, bu belge
yi kendisine verdiğimi arkasından koştuğumu ve kendisinin de bu sözü söylediğini burada hiç 
dile getirmedi. Onun için açıklayalım, her şeyi tam anlayalım... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Nereden buldun?.. 
SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Belgeyi kim verdi? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Müsaade buyurun da ben konuşayım. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan bugün, bu belgenin sahte olduğunu, düzmece olduğunu 

ifade ediyor. Zaten gazetelere de dün akşam, kürsüden yapmadığı bazı açıklamaları yapmış. 
Bu açıklamalarında da bir siyasî partinin bir mefaat gözeterek bunu yaptığını ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu belge sahte mi, değil mi? Sayın Bakana göre sahte, bize göre 
sahte değil. Bu, karşılıklı bir iddiadır; bunun elbette incelenmesi gerekir. Bize göre niye sahte 
değil?.. Ben, bu kürsüye, bir ihbar mektubunun çerçevesi içinde olan bir ithamı getirmedim, 
bir resmî evrakın satırlarında yazılı olan bir konuyu getirdim, bu birincisi. 

İkincisi şu : Ben bu belgeyi, araştırma komisyonu kurulacak, bunu da incelesin diye ge
tirdim. 

Bunun yanında, bu evrak elime geçer geçmez kürsüye çıkıp konuşmadım. Çalışma Ba
kanlığı ve Adalet Bakanlığı yapmış bir insanım; Millî Güvenlik Kurulunda görev yaptım, bu
nun yanında, devlet güvenlik mahkemelerinde dosya inceledim, avukatlık yaptım; dosyalar içe
risinde Millî istihbarat Teşkilatının yazılarıyla karşılaştım, bu yazıları okudum; bu yazıların 
muhtevasına da az çok aşina bir insanım ve meslek hayatım itibariyle de, sahte evrak konusun
da, dosyalar içerisinde, bir hayli mütalaalar serdettik, görüşler ortaya koyduk. Bunların ço
ğunda da -tamamında demiyorum- yanılmadım. 

Bunun yanında, belgeyi yalnız başına da okumadım, bu belge üzerinde araştırma yaptım. 
Burada birtakım isimler geçiyor. 
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Heim Barlef'in kim olduğunu açıkladım. Sayın Bakan da, böyle bir şahsın hayalî olmadı
ğını bugün dile getirdi. 

GADNA diye bir teşkilatın, İsrail Gladio teşkilatı olduğunu söyledim; böyle bir teşkilatın 
varlığını da Sayın Bakan burada bugün teyit etti. 

Bu yazıdaki başlığın MİT Müsteşarlığına ait olduğunu söyledi; ayrıca, imzanın da MİT 
Müsteşarının imzası olduğunu söyledi. Bütün bunları, Sayın Bakan teyit ediyor, ifade ediyor. 
Ne imiş?.. Muhtevası, Müsteşarlığın yazısı değilmiş... 

Tabiatıyla ben, olduğunu iddia ediyorum, kendileri de olmadığını iddia ediyorlar, edebilirler. 
, Kaldı ki, bu, bir Meclis araştırmasında esas alınsın, incelensin diye sunuldu. Şimdi Meclis 

komisyonu çalışacak, bunun sahte mi, yoksa gerçek mi olduğunu ortaya çıkaracak, bu bir. 
Şimdi, bu evrakın sahteliğine delil olarak bordroyu gösterdiniz ve burada "1 inci derece

nin 5 inci kadernesi" dediniz. Halbuki, burada "1 inci derece 1 inci kademe" yazıyor Sayın 
Bakan. Arkadaşlar da gördüler, müşahede ettiler. "1 inci derece 1 inci kademe" yazıyor; ama 
Sayın Bakan. "1 inci derece 5 inci kademe" diyerek meseleyi saptırmaya çalışıyor. Mademki 
bu bordro da sahtedir, acaba niye gerçeğini çıkarıp getirmiyorsunuz "Gerçeği de bu" deyin. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, dün burada biz birtakım açıklamalar yaptık; bu açık
lamalarda, birtakım başka zaafları ortaya koyduk. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Sav
ası, dün akşam televizyonda konuşturuldu; ama neden sonra... Şu açıklamalardan sonra... 
Bir gün önceki açıklamalar kendisinin değilmiş!.. Nasıl olur da, bir gün önceki açıklamalar 
kendisinin olmaz?! Bunu, Cumhuriyet Gazetesi veriyor, bunu Sabap Gazetesi veriyor, bunu 
Meydan Gazetesi veriyor, bütün gazeteler bu konuşmaları aynı metinle veriyor ve ertesi gün 
veya 24 saat sonra, Sayın Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, tamamen aksini konuşuyor! 

O zaman, bu savaya bir yerlerden baskı gelmiş ki, o tarzda konuşuyor... 
Bunun yanında aynı baskının, MİT Müsteşarına yapılmadığı ne malum? Onun için,' 'bunlar 

araştırılsın" diyoruz. 
Kaldı ki, sizler, ne açıklamalara hâkim olabiliyorsunuz ne de evraklara hâkim olabiliyor

sunuz! Onun için biz, Hükümet olarak siz hem açıklamalara hâkim olun hem de evraklara 
hâkim olun diye bunları dile getirdik! (RP sıralarından alkışlar) ' 

Bakınız, şurada Newsweek Dergisinin (Amerika'da çıkan bir dergi) bir haberi var -küçük 
yazılmış aslında büyük manşet kullanılması lazım- "islam terörünü, ABD ve İsrail yarattı" 
diyor. Dergi, incelemesinde "ABD ve İsrail'in kendi elleriyle yarattıkları tslamî terörden şimdi 
korktukları belirtildi" diyor. \ani, burada ABD ile İsrail üzerinde... İşte, Newsweek Dergisi, 
ciddî bir dergi... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sahte evrakla bunun ne alakası var? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)— Bir dakika efendim... Bir dakika... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın)— Bunun ne alakası var?.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sahte evrak değil. O evrakın muhtevasının doğruluğunu 

gösteriyor Sayın Bakan. '• 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) • — Sahte evrakın muhtevası olur mu? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Bakan, ben sizi sükûnetle dinledim, siz de lütfen̂  

sükûnetle dinleyin, Onu da Meclis araştırması komisyonu tespit edecek Sayın Bakan, hiç endi
şe etmeyin. 
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Şimdi, Sayın Bakana soru sormak istemiyorum da ben beklerdim ki, Sayın Bakan, İçişle
ri Bakanı olarak bu kürsüye çıksın, bugün, bu evrakın muhtevası üzerine "biz, İsrail Büyükel
çisini çağırdık, acaba elçilikte, böyle, iddia edildiği gibi, 6 kişi var mı yok mu, diye sorduk; 
yokmuş" desin; biz bunu bekliyorduk; ama, Sayın Bakanın veya Sayın Başbakanın, İsrail El
çisini çağırmak ve bu konuyu tahkik etmek için cesareti olması lazım! (RP sıralarından alkış
lar) Bunu ortaya koymaları lazım. 

Onun için, eğer bu memlekette kanunsuzlukları takip etmek, bu memlekette terör soru
nunu çözmek hepimizin vazifesiyse; biz, nasıl, sizin aksiyonlarınıza yardımcı olmaya çalışıyor
sak; sizin de, bizden aldığınız bilgilere göre, birtakım değerlendirmeler yapmanız lazım; ama, 
siz, İsrail Elçiliğine müracâat etmeden, böyle bir konuyu araştırmadan, şimdi geliyorsunuz, 
"bu evrak sahtedir" diyorsunuz. 

SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Sahte evrak. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Yanlış bilgi veriyorsunuz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)— Biz de kanatimizi ifade ediyoruz : Bu evrak sahte değil

dir; Meclis araştırması komisyonu kurulmuştur; Meclis araştırması komisyonu, konuyu aydın
latacaktır. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından1 "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Aydın Güven GUrkan. 
Buyurun Sayın Gürkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Refah Partisi, halkın belli desteğini sağlayan yasal bir partidir; görüşlerimiz kendi
siyle uyuşmasa bile, yasallığından ötürü varlığına saygı duyduğumuz ve saygı duymamız gere
ken bir partidir. 

Eğer, Sayın Kazan, Sayın İçişleri Bakanının yaptığı açıklamalardan sonra buraya çıkıp böyle 
bir belgeyi sunmuş olmaktan ve bir anlamda da kamuoyunu yanıltıcı bir tavır içine girmiş ol
maktan ötürü özür dilemiş olsaydı veya Hükümetin bu tezi karşısında, kendilerinin, bu belge
nin doğruluğu konusunda ısrarlı olduklarım, Meclis komisyonuna bu meseleyi bırakacakları
nı, bıraktıklarını söylemekle yetinseydi, mesele yoktu, mesele kapanırdı. 

Ancak, bütün bu konuşmalardan ve Refah Partisine yakın birtakım basın organlarının 
meseleyi kamuoyuna sunuş biçiminden, ne yazık ki, anlıyoruz ki, Refah.Partisi, faili meçhul 
cinayetler konusunda gerçeğin ortaya çıkarılması yolunda kendisinden beklediğimiz katkıyı sağ
lamakta üstüne düşeni yerine getirmiyor. (RP sıralarından "Hayda.." sesleri) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz gizliyorsunuz; onu en çok biz istiyoruz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu, bence, faili meçhul cinayetlerin... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz yapıyorsunuz, siz!.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — ... faillerinin meçhul kalması, konusunda çok 

elverişsiz bir ortam yaratır. 
Biz SHP olarak, "bu faili meçhul cinayetlerin arkasında, şu vardır -bu vardır, şu grup 

vardır- bu grup vardır, şu siyasal eğilim yardır" hele hele, "şu yasal siyasal partiler destek 
veriyordur" gibi, asla böyle bir önyargının içinde değiliz. Biz, Hükümetin ve kurduğumuz Meclis 
araştırması komisyonunun bulduğu bulguları, kanıtları, delilleri değerlendirerek, gerçeği bul
manın peşindeyiz ve hepimizin yapması gerekli olan da budur. 
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Eğer, herkes kafasındaki birtakım önyargıları ve herkes kafasındaki birtakım muhtemel 
suçluları ısrarla bu araştırmanın içine sokmaya çalışırsa, bu araştırmanın hedefine varması, 
ne yazık ki mümkün değildir ve bundan Türkiye çok zarar görür. 

Şimdi, Sayın Kazan ısrar ediyor, diyor ki, "bu belge doğrudur." Israrla bunu söylüyor. 
Bu belge doğru ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi, basın, Hükümet, kamuoyu, olağanüstü bir 
suç işliyor demektir; insan, bütün bu camiayı suçlamadan önce, birazcık düşünür... Yani, bu 
belgede diyor ki, "Uğur Mumcu'yu bu 6 kişi öldürmüştür, şimdi de Mehmet Ali Birand'ı öl
dürecektir." Bu belge, "Uğur Mumcu'yu bu 6 kişi öldürmüştür" diyor, açıkça söylüyor ve ne 
kamuoyu ne Hükümet ne siyasal partiler ne ciddî basın organları, hiçbiri bunu kaale almıyor! 
Böyle bir şey olur mu efendim?.. Böyle bir şey mümkün müdür?.. Böyle bir şey düşünülebilir mi?.. 

Bütün araştırmalarla ilgil olarak demokratik ve özgür bir toplumda, herkes, birtakım bul
guları ortaya çıkarıyor; bu bulguların hiçbirinde, bu yolda en ufak bir belirti yok; ama, ne ol
duğu meçhul bir belgeye dayanılarak, "Uğur Mumcu'yu bunlar öldürmüştür şimdi de Meh
met Ali Birand'ı bunlar öldürecektir" deniliyor ve Refah Partisi de bu konuda ısrarlı davranı
yor, "eVet, bunlar öldürdü" diyor, piliyor katili!.. Zanlıyı da değil, katili biliyor ve kimi öldü
receğini de biliyor!.. ~. . . . . . • 

Böyle bir yaklaşım, meselenin üstüne soğukkanlı, serinkanlı bir biçimde gitmeyi son dere
ce engeller. 

Onun için, Meclis araştırması komisyonuna vermişler; amenna; komisyon onlara bakar; 
ama, biz, verilen bilgilerin doğruluğuna kesin olarak inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, üstelik bu, o kadar gayri ciddî bir şey ki; devletin bir müsteşarı, bir 
yabancı devleti tanımlıyor, ABD'yi tanımlıyor; işte, "Türkiye'yi egemenliği altına almak istiyor" 
diyor, "onun için Ortadoğu'yu da egemenliği altına almak istiyor, onun için, Israille işbirliği 
yapıyor, onun için Türkiye'de güçler..." 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Yanlış mı? ' 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —. Yanlış-doğru; böyle bir siyasî kanaati, böyle 

bir siyasal teşhisi, devletin bir müsteşarının, yazılı olarak Başbakana sunabileceğine, siz inanı
yor musunuz? 

"Devlette bakanlık yaptık" diyorsunuz; devletin gelenekleri içinde, siz, şöyle bir yazışma
ya rastladınız mı hayatınızda? Yani, bir müsteşar, Amerika Birleşik Devletlerini tanımlayacak, 
anlatacak, "bu, bu, budur" diye Başbakana da, müsteşar imzasıyla gönderecek, "saygılarımla" 
dahi demeyecek, "arz ederim, gereğini yap!.. Katil bunlar!.." 

Böyle bir yazışmaya Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneğinde rastlanmış mıdır? 
Üstelik, böyle bir yazışmanın doğru olmadığı konusunda Sayın Kazan'ın şüphe duyma

ması, kuşku duymaması, doğrusunu isterseniz, hiç inandırıcı gelmiyor. O zaman, bunun bu 
kadar ısrarla ortaya sürülmesinde ve belli bazı basın organlarında büyütülmesinde, sağlıklı gör
mediğimiz birtakım yaklaşımların izini fark ediyoruz ve üzülüyoruz. 

Biz, Refah Partimize, demokratik ve yasal bir partimiz olarak saygı duyuyoruz; onun, bu 
faili meçhul cinayetlerle yakından uzaktan ilgisi olmadığına inanıyoruz. İnanmak istiyoruz; 
ama, onlar da, araştırmanın selameti, kamuoyunun doğru aydınlatılması açısından, lütfen üst
lerine düşen görevi yerine getirsinler. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Telaşınız neden? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —'Ben burada bir önemli noktayı daha belirtmek 

istiyorum: Israrla doğruluğu öne sürelen ve Meclis kürsüsünde de ifade edilen çok ağır ve 
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haksız bir suçlama var burada. Çok değerli arkadaşımız, Türkiye'nin değerli evladı merhum 
Uğur Mumcu'nun ve gene onun kadar değerli olduğuna inandığımız Mehmet Ali Birand'ın, 
MİT'le irtibatlı, MİT'e hizmet eden -deyimi burada ifade etmek istemiyorum, ama neredeyse-
"ajan" olduğu söylenilen bir ifade de o arada sokuşturuluyor ve bu da Meclis kürsüsünde söy
leniyor ve tutanaklara geçiyor... Üstelik, bunlardan biri de, merhum bir kişi... Merhum bir kişi 
hakkında, toplumun saygı duyduğu, sevgi duyduğu değerli bir evladı hakkında, örtülü bir bi
çimde "ajan" isnadı, öldüğünden onbeş gün sonra bu kürsüden ifade ediliyor!.. 

E, bu, şimdi, bizim dinî geleneklerimizde, insanlık anlayışımızda, birbirimize duyduğu
muz toplumsal sorumluluk dahilinde, ölmüş bir insanın arkasından, hak ettiği, söylenilebile-
cek bir söz müdür? Bunu sorumsuzluk içinde ifade etmek, ölülerimizi karalamak, yaşayan de
ğerli evlatlarımızı karalamak, bu Türkiye toplumunun hakettiği bir şey midir? Onun için, ge
rek Uğur Mumcu'yu gerek Mehmet Ali Birand'ı, bu belgenin çerçevesi içir.de, bu ağır suçlama 
karşısında tenzih ediyorum ve bu isnadı da şiddetle reddediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ısrarla, "bu belge doğrudur" diyor. Şimdi soruyorum : Sayın Ka
zan, buraya çıkınız, bu belgenin doğruluğunu kanıtlamak istiyorsanız, bunu nereden aldınız 
kimden aldınız?.. Bu kadar ısrarla, Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük bir 
çoğunluğunun, kamuoyunun ve uzmanların ısrarına rağmen, "bu doğrudur" diyorsanız, kimden 
aldınız, kim verdi, kimdir size bu belgeleri ulaştıran? Bunları açıklayınız da, biz de meseleyi 
ciddiye alalım. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Yapmak zorundalar. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Üstelik, cumhuriyetimizin Parlamentosunda 

şerefle temsil edilen bir partinin, yalan yanlış devletin gizli saydığı, "evrak içine dahi konulamaz" 
dediği şeyleri temin etmeye kalkması, bunları açıklaması ve bunları kamuoyunda büyütmesi
ni, bunların hiçbirini, sağlıklı devlet geleneği ve devlet anlayışıyla bağdaştırmak asla mümkün 
değildir. 

Bu meseleyi kapatalım Sayın Kazan. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kapatmayacağız. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İstediğinizi yapabilirsiniz. "Kapatalım"dan kas

tım şu : Meclis araştırması komisyonuna mesele intikal ettirilmiştir; ama, benim istirhamım, 
bu Meclis araştırması komisyonunun çok sağlıklı bir ortamda çalışmasına çok önem veriyoruz 
ve Türkiye'nin, gerçekten, bu faili meçhul cinayetlerin ardındaki, kamuoyunun saygı duyduğu 
adı bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce insanın, güneydoğuda doğuda, ölen öldürülen yüzlerce 
insanın ardındaki gizemin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bunu, demokrasimizin ve ülkemizin 
bütünlüğünün önemli ve zorunlu koşulu sayıyoruz. Onun için, herkesi -Refah Partimiz de da
hil olmak üzer- ve hepimizi, bu konuda son derece duyarlı olmaya davet ediyor ve aklımızdaki 
birtakım suçluları kamuoyu önüne.çıkararak, toplumun kutuplaşmasına, toplumun devlete, 
Parlamentosuna, partilerine duyduğu güvenin sarsılmasına izin verilmemesini rica ediyor, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İsmail Köse. 
Buyurun Sayın Köse. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMALİ KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, dünka zabıtlarda vardır; önümüze bir araştırma önergesi gelmiştir 
ve bu araştırma önergesinde bütün gruplar hemfikirdi. Konu, faili meçhul olan cinayetlerin 
bir an önce aydınlığa kavuşmasıydı; ancak, olay dönmüş, bugün, daha değişik bir boyut ka
zanmıştır. Yine tekrarlıyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, inançlarımıza, toprağımıza, bay
rağımıza hangi devlet düşmansa, biz de düşmanız. Bu, Iranda olursa düşmanız, bu, Amerika-
da olursa düşmanız farklı değildir. (Alkışlar) 

Daha üç-dört yıl önce bu kürsüden, Afganistan'daki olaylara, Filistin'deki olaylara bakış 
tarzımızı, Doğru Yol Partisi olarak bakış tarzımızı, bu kürsüye koymuş bir partinin temsilcisi
yiz. Şimdi neyi koruyoruz?.. Bir tarafta, Türkiye'nin millî güçleri, güvenlik kuvvetleri dediği
miz, hepimizin sadakatle bağlı olduğu bu devletin, millî, meşru güçlerinin hazırlamış olduğu 
belgeler var ve bu belgelerde diyor ki : Bu cinayeti işleyenler şunlardır... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Belli değil onlar. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ben konuşurken, yine teenni ile konuştum. Yüzde 80'e ya
kın kesinliği olabilir; belki yüzde 100'e yakın olarak da ortaya çıkacaktır. Ancak, yüzde 80'e 
yakın bir gerçekliği olmasına rağmen, bu belgeyi gözardı edeceksiniz, kimileri tarafından dü
zenlendiği belli olmayan -maksadın ne olduğu belli olan, güvenlik kuvvetlerimizin yapmış ol
duğu bütün icraatları ortadan kaldıracak- o cinayetin, belki de asıl faillerinin hedeflerini şa
şırtmak, için, böyle bir sahtekârlıkla karşımıza gelceksiniz... Bu, bir sahtekârlıktır. Evet, bu 
bir sahtekârlıktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Resmen sahtekârlıktır. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, sahtekârlık şudur ve devlette çalışan bir kişi olarak 
şunu bilmeniz lazım : İçişleri Bakanının en fazla belge ve bilgiye müracaat ettiği yer, Millî İs
tihbarat Teşkilatıdır ve İçişleri Bakanlığının yan organıdır. MİT Müsteşarlığı veya teşkilatı, ic
ra organı değildir; ancak bilgi'verir, belge vermez. Hiçbir MİT mensubunun, hiçbir makama' 
bu şekilde yazı yazmak suretiyle, hele bir de altına imza atmak suretiyle, bu yanlışlığı yapması 
mümkün değildir. Üzüldüğüm nokta şudur; Eskiden Adalet Bakanlığı yapmış olan ve Millî 
Güvenlik Kurulunda olduğunu söyleyen bir kişinin, MİT gibi önemli bir müessesemizi küçük 
düşürücü, tahrip edici, o müesseseyle alakalı böyle bir sahte evrakın doğruluğuna inanmasıdır. 
Doğruluğuna inanmasının dışında, ayrıca, şu anda güvenlik kuvvetlerimizin ele geçirmiş oldu
ğu ve yüzde 80'e yakını gerçekle alakalı olan faillerin hedeflerini şaşırttırmak maksadı vardır. 
Ne diyor?.. Eğer bu ülkeye zarar veren, İran'dan gelen bir hareketse, bu ülkeye zarar veren, 
Arabistan'dan gelen bir hareketse, ya da bu hareket, Yunanistan veya Amerika'nın geliyorsa, 
bunun İran'dan gelişi, Amerika'dan gelişi, bizdeki tesirini değiştirir mi?.. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Hayır. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hangisi zararlı ise, biz onun karşısında olmak mecburiye
tindeyiz. Bizim mantığımıza sığmayan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet geleneğine sığmayan, biri
lerini korumak maksadıyla, değerli milletvekilleri, Sayın Kazan, İslamla İran'ı karıştırmama
mız lazım. İslam ayrı bir olaydır, İran ayn bir olaydır. (DYP sıralarından alkışlar) \ 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Bir de diretiyor burada. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, dünyada birçok Müslüman millet vardır, birçok Müs
lüman devlet vardır; Allaha şükür, Türkiye Cumhuriyetinin de yüzde 99'u Müslümandır, Mil
let olarak Müslümandır. Kimi ne için koruyoruz?.. Maksadı aşan sözler söylemek suretiyle, bir 
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tarafta İslama halel getirmeyelim düşüncesiyle -ben yine o şekilde nitelendiriyorum, çünkü di
nime olan bağlılığım, dolayısıyla, onu yine o şekilde nitelendiriyorum- tslama olan saygımız
dan dolayı, sırf oraya zarar gelmesin diye bu şekildeki oyunlara gelmemek lazım, tslamda te
rör yoktur, tslamda kan yoktur; ama, terör odakları tslamı, bir kılıç olarak, kan gölü haline 
getirmek maksadıyla bir araç olarak kullanıyorsa bunu hangi millet, hangi devlet, hangi örgüt 
kullanıyorsa, buna karşı olduğumuzu söylüyoruz. Bununla, PKK'nın farklı olmadığını; bu
nunla, Ermenilerin farklı olmadığını söylüyoruz. Ama, bir taraftan bir heyecan, bir korku, 
bir ürkeklik var; kimi koruyacağız?.." Efendim, islam devletidir, İran'a karşı böyle bir düşün
cemiz olursa aramızdaki dostluk münasebetlerimiz bozulur.." • , ' • . , 

Pekâlâ, biz, devlet olarak münasebetinin olup olmadığını Hükümete bırakıyoruz; siyasî 
bir olaydır, Hükümetin yapmış olduğu çalışmaların sonucunda olay ortaya çıkacaktır; bir ta
raftan da, güvenlik kuvvetlerimizin ve adlî makamlarımızın sonuçlandırmadığı bir konuda, yüzde 
yüze varan kanaatlerimizi burada kimseyi suçlayarak söylemiyoruz, ama kanaatimizi söylüyo
ruz, diyoruz ki, bu olayı hangi devlet organize etmişse, yapmışsa; bunu, ister finans yönünden, 
ister eğitim yönünden buralara göndermek suretiyle bizi birbirimize düşürmek için çok hassas 
inançlarımız dolayısıyla inananlar -inanmayanlar düşüncesiyle toplumumuzu karşı karşıya ge
tirmek maksadıyla bu şekilde bir tezgâh varsa, bu, nereden gelirse gelsin, buna karşıyız ve bu
nu bulup çıkarmamız lazım. 

Sayın İçişleri Bakanından ve Sayın Adalet Bakanından -tabiî ki araştırma komisyonda da 
gündeme bu gelecektir- rica ediyoruz; bu, millî müesseseyi istismardır; bu, millî müesseseye 
karşı bir komplodur; bu, MİT'e saygısızlıktır. Bu sahte evrakı kim düzenlemiştir?.. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Şu anda bunun sahibi, sorumlusu Sayın Kazan'dır. Kimden almıştır, bunu ispatlamak mec
buriyetindedir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Burada, millî müesseselere, güvenlik kuvvetlerimizin yapacağı operasyonlara, onların yapmış 
olduğu inceleme ve çalışmalara saygı göstermeyip, de; Kum Şehrinde eğitim ve tatbikat yap
mak suretiyle bizim insanlarımızı öldürenleri mi koruyacağız? (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) Maksadınız nedir, bunu anlamak mümkün değildir. Müslümanlık ayrı olaydır, Islamı 
kullanmak suretiyle, bu milleti bölmeye çalışanların hedeflediği olay ayrıdır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Saptırma; sana yakışmıyor. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ben, devletimi, devletimin müesseselerini korumak duru

munda olduğumuzu, eğer failler ortaya çıkarsa, tslamın zarar görmeyeceğini anlatmak istiyo
rum; anlıyorsanız eğer. Failler ortaya çıkarsa, Müslümanın yapmadığını; tslamda kanın ve te
rörün olmadığını, dolayısıyla tslama karşı olanların da faillerin hangi hainler olduğunu, kim
ler vasıtasıyla bu cinayetleri işlediklerini görmüş olacağız. (RP sıralarından gürültüler, "Biz 
de onu istiyoruz" sesleri) 

Müsaade edin... 
Devlet umuru görmüş bir kişiliğe sahip olan bir insan, şurada, hedef gösterilmiş altı kişi

lik bir timin gelip bir cinayet işlemiş olduğunu söyleyecek, konu Türkiye'nin şu anda günde
mindeki bir numaralı meselesi olacak ve bu kadar gizli bir evrakı onunla ilgili kuruma verme
yecek, getirip burada herkesin huzurunda ifşa edecek!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıufra) — Başbakana verilmiş... 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu, güvenlik tahkikatlarını engellemektir, güvenlik soruş
turmasını engellemektir; eğer varsa, hedefi şaşırttırmaktır. Burada kötü niyetle bakmak iste
miyorum, önümüzdeki araştırmalarda ve olayların gelişmelerinde hakikat ortaya çıkacaktır. 

Dün kesin konuşmamamızın neticesinde, rahatça huzurunuza çıkmanın da zevkini yaşı
yorum ben. Burada, bunun yüzde yüz yanlış olduğunu söyleyebilirdim; ama bunun sorumlusu 
Sayın İçişleri Bakanıdır; araştırmış, incelemiştir, basit bir olay değildir bu. Bir müessesenin 
başına -altı ay boş kalmak suretiyle- inceden inceye eleştirilip araştırılıp getirilmiş olan bir kişi
nin bulunduğu bir müessesesenin evrakıdır. Bu evrakı sahte olarak düzenlemek, o müesseseye 
karşı yöneltilen en büyük yanlıştır, tahribattır. Onun için, bu da, faili meçhul cinayetler kadar 
önemlidir. Bunun da failini bulmak, bizim boynumuzun borcu olmalıdır, Meclis olarak. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Sayın Kazan da, burada açıklamasa dahi, araştırma komisyo
nunda görev alacak olan arkadaşlarımıza, muhakkak suretle o belgenin gerekçesini ve nereden 
alındığım ortaya koyacaktır. 

Diğer taraftan, bordroda gözüken 1/1'i değil, 1/5'idir. Belge elimdedir, isteyen bakabilir. 
Dolayısıyla, bu belge ve bilgilerden ziyade biz, kendi meselemize dönmek mecburiyetindeyiz. 

"Olay, millî meseledir" dedik. Tüm partilerimizce olay üzerinde bir konsensüs teşekkül 
etmiş; böylece, hem terör ve anarşi karşısında beraberlik ortaya çıkmış, hem de faili meçhul 
kalmıç olan cinayetlerin faillerinin bulunması için gayret gösterilmiş, fikir birliğine varılmış. 
Olayı başından saptırmak suretiyle, olayın hedefini şaşırttırmak suretiyle, bu konuda kurula
cak olan araştırma komisyonunu dahi sıkıntıya sokacak olayları Meclise getirmek suretiyle yanlış 
hareketlerde bulunuyoruz. Ümit ediyorum ki, araştırma komisyonunda bu meseleler enine bo
yuna tartışılacaktır. 

Yine söylüyorum : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçendi bünyesinde kendi vatandaşları
na karşı herhangi bir öldürme, cinayet işleme hareketinde bulunmak için örgüt kurması müm
kün değildir, devletimize böyle bir şey yakıştırmamız da mümkün değildir. 

Yine, bu sınırlar içerisinde, hangi maksatla olursa olsun, hangi devlete mensup olursa ol
sun, nereden gelirse gelsin, yanlış hareketlerde bulununların da karşısındayız. 

Yine, üç-dört yıl önce bu kürsüden söyledik; İran'da rejim değişmiş, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlarına birbuçuk milyona varan İranlı gelmiş... Bunlar üç büyük şehirde yerleştiler; ne ye
dikleri, ne içtikleri, ne işle meşgul olduklarından devlet haberdar değildir. Şu anda böyledir 
demiyorum, üç-dört sene evvelki durumu söylüyorum... 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Yapma Bakan yahu... Evraka sahip çıkamıyorsunuz. 
MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Suçüstü yakalandın... 

• > • ' ' ' 

• İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bir sene sonra bugün, birbuçuk milyon İranlı, 600 bine düş
müştür. Şu anda Sayın Bakana da söylüyorum : Bugün bu 600 bin rakamı da normal değildir. 
Bunlar siyasî mülteciyse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yer gösterir, "buyurun, eğer siyasî 
iltica istiyorsanız, sizi siyasî mülteci olarak kabul edelim ve şu kampta kalacaksınız" der. İs
tanbul'un asayişi bunlar tarafından bozulmaktadır. Bu işlerin içerisinde, silah kaçakçılığı, ero
in, esrar, kadın gibi her türlü rezalet vardır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Onun için, bizim Hükümetten ve Sayın Bakanımızdan isteğimiz, hangi devletten gelirse 
gelsin, bunların kontrol altında tutulmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi vatandaşlarını 
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bırakmış, dışarıdan gelen insanların, biza karşı işlemiş oldukları suçlarla meşgul olmaktadır. 
Bu 600 bin İranlının muhakkak surette zapLu rapta alınması ve başka ülkelerden gelnelerin 
başıboş bırakılmaması lazımdır. Bu olayların altından muhakkak surette, göreceksiniz bunlar 
çıkacak. 

Bu 600 bin kişinin adresi, nerede olduğu, ne yaptığı belli değil; onun için bu, biraz da 
zaman alacaktır; bu zamanın kısalmasını arzu ediyoruz. Geçmişten, kaynaklanan yanlışlar, ha
talar vardır, bunların bir an evvel düzeltilmesi lazım. 

Sayın Kazan'ın, bu belgeyi nereden aldığını ve bu sahtekârın kim olduğunun ortaya çıka
rılmasına kadar bunun takipçisi olacağımızı bildirir, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer. 
Buyurun Sayın Dinçer. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi adına önce şunları söylemek istiyoruz : Üzerin
de tartışma yapılan belgenin doğru olup olmadığından önce düşünmemiz gereken konu Türki
ye'de can güvenliği var mı yok mu; devlet, Hükümet, Türkiye'de can güvenliğini sağlayabiliyor 
mu sağlayamıyor mu konusudur. 

Bir devletin varlığı, birinci planda yurttaşlarının can güvenliğini sağlamakla ispatlanır. Bir 
devletin varlığı, o ülkede işlenen suçların müsebbiplerini en kısa süre içinde yakalamakla ka
nıtlanır. 

Şimdi sık sık tartışıyoruz, gündemden hiç düşmüyor; faili meçhul cinayetlerin sayısı her 
gün artıyor. Ulusumuzun değerli varlığı, değerli yazar, demokrat ve yurtsever insan Uğur Mumcu 
da maalesef şu anda faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş durumda. 

Namus borcu olarak, bu cinayetin failini bulmak gerektiğini ilgililer söylediler. Bu arada, 
başta Sayın Başbakan olmak üzere, pek çok ilgili, pek çok Hükümet ilgilisi, faili meçhul cina
yetlerle ilgili beyanatlarda bulundular; "bugün yakalanıyor, yarın yakalanıyor" dediler, "Türk
iye'de işlenen cinayetlerin sadece 3 tanesi faili meçhul cinayettir, diğerlerinin failleri biliniyor, 
bulundu" denildi. 

Bunu doğru kabul etmek, pek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 
başkanlığında bir heyet, daha dün akşam Güneydoğu Anadoludan döndü... Arkadaşlarımızın 
bize birinci elden aktardıkları bilgilere göre, sadece son üç-beş ay içinde Batman'da 160 faili 
meçhul cinayet var, Silvan'da 212 faili meçhul cinayet var... Bazı ilçelerde neredeyse her gün 
bir kişi öldürülüyor... 

Değerli arkadaşlarım, bunları kim öldürüyor? Hizbullah mı öldürüyor, başka güçler mi 
öldürüyor; bu cinayetlerin failleri kim? Bu yurttaşlarımızı öldürenler, katledenler, nereden güç 
alıyorlar? Bunların failleri belliyse, Hükümet biliyorsa, niye açıklamıyor? Kaç tanesi tutuklan
dı, kaç tanesi, dosyaları tamamlanıp, mahkemeye verildi? Kaç yüz kişi bu şekilde faili meçhul 
cinayetlere kurban gidip, hayatını kaybetti? 300 kişi, 400 kişi, 500 kişimi; sayı bile tam anla
mıyla belli değil. İlgililere sorduğunuz zaman -emniyet görevlileri olsun, savcılık görevlileri olsun
u z bu işlerin üstesinden gelemiyoruz, dosya üstüne dosya çıkıyor, olay üzerine olay oluyor, 
cinayet üzerine cinayet işleniyor; takip etmemiz, dosyaları tamamlamamız, tekemmül ettirme
miz dahi mümkün olmuyor" diyorlar. 
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Değerli milletvekilleri, bir devleti devlet yapan temel özelliklerden birisi, sınırlarının ol
masıdır ve sınırlarının güvenliğinin olmasıdır, bayrağının olmasıdır; her şeyden önce de, o dev
letin, yurttaşlarına can güvenliğini sağlamasıdır. Biz, ülkemizde yurttaşlarımıza can güvenliği
ni sağlayamazsak, sınırlarımızın güvenliğini sağlayamazsak, sınırlarımız yol geçen hanına dö
nerse, ülkemiz yol geçen hanına dönerse, sınırlarımız kevgire dönerse, her gün yurttaşlarımız 
faili meçhul cinayetlere,kurban giderse, Hükümet olarak, "Devlet ciddiyeti var, Türkiye'de et
kin bir devlet politikası uygulanıyor? dememiz zordur. 

BEKİR SAMt DAÇE (Adana) — Ali Bey, konuya gelseniz... 
ALt DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, konuyla ilgili olarak da, bu konuları 

görmek gerekiyor, bu faili meçhul cinayetleri son derece ciddiye almamız gerekiyor. Devlet ol
manın ciddiyeti bunu gerektiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asırlık, yüzlerce yıllık dene
yim birikimine sahip bir devlettir. Bu şekilde, faili meçhul cinayetlerle, yol geçen hanına ben
zer, kevgire dönmüş sınırlarla bu ülkenin» yönetilmesi, bu ülkenin kaderi değildir, bu halkın 
kaderi değildir. Bu sorunların çözümünün bulunması gerekir ve bunu ciddiye almak duru
mundayız. 

Ulusumuzun değerli evladı, Uğur Mumcu'nun katledilmesinden, faili meçhul bir cinayete 
kurban gitmesinden dolayı hepimiz çok üzüldük. Onu öldürenleri bulmak, hepimizin, başta 
Hükümet ilgililerinin -kendileri de belirttiler- namus borcudur; ama bu ülkede yurttaşlarımı-
zıh can güvenliğini sağlamak, başta Hükümetin, sonra tüm ilgililerin temel görevleri arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, tartışılan belgeyle ilgili çok şey söylemek mümkün. Sayın Bakanın 
açıklamalarını da dinledik, diğer konuşmaları da izledik. Bu belgede sayı belli, tarih belli... 
Bu belgenin doğru mu, yanlış mı olduğu; titiz bir şekilde değerlendirilmelidir. Eğer bu belge 
doğru değilse, bu tarih ve numarada hangi belge kayıtlı; MİT kayıtlarında böyle tarih ve nu
maralı bir belge var mı, bunlar da ortaya konmalı. 

Bu belgeye "sahtedir" demekle yetinmek mümkün değildir, öyle veya böyle, bu belgede 
iddialar var; bu iddialarla ilgili değerlendirmeler de yapılmak durumundadır. 

Türkiye'deki son olaylarla ilgili, faili meçhul cinayetlerle ilgili en yetkili ağızlardan, za
man zaman komşumuz tran'ın ilgililerine nasıl hesap sorutuyorsa, uyarılarda bulunuluyorsa, 
bu belgedeki iddialar doğrultusunda, doğru veya yanlış olduğunu bir kenara bırakarak, İsra
il'e de gerekli sorular sorulmalıydı. (RP sırlarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Oradan da, ge
rekli sorular sorulup, gerekli yanıtlar alınıp, eğer bu bilgiler yanlışsa, "Sorular soruldu, ince
leme yapıldı, bilgilerin yanlış olduğu da görüldü" diye biz bilgilendirilmeliydik. 

SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Evrak sahteyse ne soracaksın? 
ALt DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, istihbarat, her kaynağı değerlendir

meyi gerektirir. "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" derler. Pek çok konuda pek çok işaret 
var ki, ülkemizin bugün içinde bulunduğu olaylar karmaşık olaylar. Ülkemizi karıştırmak iste
yen sadece bir tek mihrak yok, başka pek çok mihrak var. Artık, NATO'nun kanat ülkesi ol
maktan çıkan, bu bölgenin en güçlü ülkesi haline gelen; Balkanlar gibi, Kafkasya gibi, Orta
doğu gibi en riskli bölgelerin ortasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti, pek çok tehlikeyle karşı 
karşıya* pek çok mihrak, Türkiye Cumhuriyetiyle ilgili, Türkiye Cumhuriyetinin dirliği, dü-
zenliğiyle ilgili, negatif, olumsuz girişimlerde bulunabiliyor. 

Bizim bütün bunlara karşı tedbirli olmamız gerekir, bütün ihtimalleri araştırmamız gere-
, kir; devlet ciddiyeti de bunu gerektirir; hemen hemen her iddianın ilgililer tarafından titiz 
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bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. O nedenle, biz bu evrakla ilgili olarak, doğruluğunun, 
yanlışlığının dışında, içerdiği iddialar hakkında araştırma yapılması Meclisin ve halkımızın bil
gilendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Bu belgede, dikkatle okursak, ilginç ifadeler var. Baştan üçüncü paragrafta, "Mezkûr ti
min ülkemizdeki görevleri, teşkilatımızın değerli haber kaynaklarından gazeteci Uğur Mumcu 
ve Mehmet Ali Birand'ı öldürmektir" diyor. Doğru olmuş, yanlış olmuş bu evrak; ama ondan 
daha önemli bir olay var : Dinimizde, ölümün müteveffanın arkasından konuşmak günahtır, 
geleneklerimize göre ayıptır; bize yakışmaz. Burada, müteveffa, yurtsever, demokrat değerli 
yazar, ülkemizin değerli evladı Gazeteci Uğur Mumcu hakklnda MİT ajanı olmakla ilgili it
ham var. Aynı itham, hayatta olan gazetecilerden Mehmet Ali Birand için de geçerli hale gel
miştir. Bu ithamın da doğru olmadığını, ilgili bakan olarak, Sayın ismet Sezgin'in burada açıkça 
ortaya koyması gerekirdi. Ayrıca, böyle bir ithamda bulunma durumunda olanların, hesabın 
ne olduğuyla ilgili araştırmaları da -ellerinde imkânlar var- yapmalıydılar ve burada ortaya 
koymalıydılar. Böylelikle, bir şekilde, ölünün arkasından konuşulmaması gerektiği anlayışı bir 
kez daha ortaya konurdu ve böyle bir asılsız ithamın bir belgede yer almasının, o belgeyi orta
ya koyanlar tarafından açığa çıkarılması gerekirdi. Belgeyi sunan, belgeyi aldığı yeri bilen, özel
likle bu asılsız ithamla ilgili olarak da, bu ithamı yapanların amaçlarının ne olabileceğini orta
ya koymak durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir kez daha vurgulamak istiyoruz; Türkiye'de can güvenliğini sağ
lamak gerekiyor. Faili meçhul cinayetlerin tümünün aydınlatılmasıyla ilgili gerekli çabalan gös
termek gerekiyor, özellikle, ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölümünde, hergün faili meçhul 
cinayetler işleniyor. Burada, ne Adalet Bakanlığının ilgili birimleri, ne de güvenlik güçleri bu 
cinayetlerle ilgili dosyaları dahi tamamlayamıyorlar, tekemmül ettirip mahkeme safhasına da
hi getiremiyorlar. Bütün bu çalşımaları yapacak, bütün bu faili meçhul cinayetleri ortaya çıka
racak, hatta faili meçhul cinayetleri önleyecek güç Türkiye'de vardır; yeterki niyet olsun. Ada
let Bakanlığından ve devletin diğer birimlerinden oluşan özel uzman ekipler kurulur; bunlar 
bütün dosyaları en kısa süre içinde tekemmül ettirirler, faili meçhul cinayetlerin failleriyle ilgili 
bütün çalışmalar yapılır, mümkün olduğu kadar bütün failler bulunur ve mahkeme huzuruna 
çıkarılır. Böyle olursa, bundan sonra işlenecek olan, işlenme ihtimali olan faili meçhul cinayet
ler engellenebilir ve o zaman insanlar, "Türkiye'de can güvenliği Vardır. Bu ülkenin yurttaşı 
olmaktan onur duyuyorum" diyebilirler. 

Hepinizi, Gumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Kalemli; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, dün yapılan görüşmelerin sonlarına doğru, bahse konu olan bu bel
ge dağıtılıp bizim elimize de geçtiğinde, hakikaten dikkatle okuduk, dikkatle tetkik ettik... Sa
yın Bakanımızı da meşgul etmezlerse, bir iki kelime söyleyelim. Çünkü, hakikaten önemli, yar
dımcı olmaya gayret ediyoruz Anavatan Grubu olarak ve aynı anda da devletin bu konuyla 
ilgili yetkilileriyle en üst düzeyde temasa geçtik; "Böyle bir iddia var, böyle bir belge var bu 
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doğru mudur, hakikat midir?" diye sorduk. Bize verilen bilgi, Sayın içişleri Bakanının biraz 
önce bu kürsüden Yüce Meclise arz ettiği bilgiler şeklindedir ve tamamen aynı bilgilerdir. "Bizden 
böyle bir belge çıkmamıştır, böyle bir belge yoktur; bu belgenin ne şekilde, nasıl olduğunu biz 
de araştırıyoruz; ama böyle bir olay yoktur" diye bize bilgi geldi. 

Bunun üzerine, biz olaya kapanmıştır gözüyle baktık; ama bugün gördük ki, Yüce Mec
liste tekrar münakaşa ediliyor ve bu münakaşa sırasında, Sayın Gürkan ile Sayın Köse'nin ko
nuşmaları arasında bana göre, birer cümle birbirini nakzeder istikamette olmasaydı, hatta ben 
konuşma dahi yapmayacaktım. Sayın Gürkan, yanlış anlamadıysam, büyük bir iyi niyetle "Gelin, 
bu meseleyi kapatalım" şeklinde bir ifade kullandı; hemen itirazlar geldi, "Hayır, kapatmayalım" 
diye. O da "niye kapatalım?" şeklindeki düşüncesini, halisane olarak, burada izah etti. Sayın 
Köse de, başka bir cümle kullandı ve "Üstüne gideceğiz, sonuna kadar takip edeceğiz, bunun 
ne olduğunu ortaya çıkaracağız." dedi. 

Şimdi, Koalisyonun iki kanadı arasında, gördüğüm kadarıyla, bu konuda da tam bir fikir 
mutabakatı yok; yani prosedür konusunda, yol konusunda... O zaman, demek ki, bu iddianın 
ve bu belgenin araştırmaya muhtaç bir konumu ortaya çıkıyor. Ben daha çok bunun üzerine 
söz aidini. 

Bakınız, gene burada yapılan konuşmalar sırasında, bazı arkadaşlarımız, bu belgede adı 
geçen kişilerin MİT ajanlığıyla suçlandığı, bunun söylenmemesi lazım geldiği gibi ifadeler kul
lanırken, sanki bize, Grubumuza, MİT ajanı olmanın bu memlekette çok kötü bir şey olduğu
nu ifade ediyorlarmış gibi bir his geldi. Yani, Milli İstihbarat Teşkilatında, bu vatanın emniyeti 
için, bu vatanın geleceği için, bu ülkenin iyiliği için çalışan insanlar, vatan haini mi?.. (ANAP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Bu Teşkilatı bu şekilde küçültmeye, bu şekilde kötülemeye hak
kımız var mı?.. Yok, peşinen yok; ama, o teşkilatta yanlış iş yapan varsa, onun üstüne gidelim; 
devletin bütün güçleriyle o yanlışlıkları düzeltmeye çalışalım; onu hep beraber halledelim. Bu 
nedenle, bu insanları, bu hayattan göçüp gidenler de dahil olmak üzere, "Efendim, şöyle yap
tı, böyle yaptı" diye, burada peşinen kötü bir etiket altına almanın gayreti içerisinde olmama
mız gerekir diye düşünüyorum; çok halisane düşünüyorum. (ANAP şıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, faili meçhul olaylarla ilgili ANAP Grubu olarak biz bu 
önergeyi verirken çok düşündük, "verelim mi vermeyelim mi?" diye. İşte size faili meçhul bir 
olay daha. Bu Önergeyi verirken, Yüce Meclisin huzuruna bu olayları getirirken ne kadar haklı. 
olduğumuzu şu olay gösterdi. Bir faili meçhul olay karşısındayız; iddialar var... Sayın Bakan 
da, belki devlet hiyerarşisinin, devlet gelenek ve göreneklerinin, devletin işleyiş şeklinin kendi
ne verdiği müsaade nispetinde burada açıklamalarda bulundu; saygı duyuyorum. Hepimiz o 
tecrübeden geçtik... Belki sıkıntıları da vardır; ama, şimdi iddialar var ve Yüce Mecliste bu 
iddialar ortaya kondu... Bizim, ANAP Grubu olarak halisane düşüncemiz; mademki bir ko
misyon kuruldu, bu komisyonu çok dikkatli seçelim ve bu komisyonun çok iyi çalşımasına he
pimiz katkıda bulunalım. Doğru Yol Partisi Grubunun yaptığı öneri istikametinde bu da ince
lensin, bu da açığa çıksın, bu faili meçhul olayı da aydınlığa çıkaralım. Hatta, konuşmamın 
sonunda şunu da ifade etmek istiyorum : 

Bakın, bu dönemde bu Mecliste iki tane evrak sahtekârlığı olayı gündeme geldi; bir tane
sini biz getirdik. Olağanüstü hal konusu konuşulurken, burada, bir Bakanlar Kurulu kararna
mesinin tepesindeki yazı nedeniyle "Evrak sahtekârlığı vardır, yoktur" tartışması yapıldı. Biz 
bunu gündeme getirdik, bu kürsüden ispat ettik ve Meclis Başkanlığı bunu tahkikata aldı; ama 
bugüne kadar bir netice çıkmadı. 
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Sayın Başkana arz ediyorum : Lütfen, Meclis Başkanlığı bunu da açıklığa'kavuştursun, 
Meclisin üzerindeki bu töhmeti kaldıralım. 

Şimdi, bir evrak sahtekârlığı daha geldi; bu da, devletin üzerinde bir evrak sahtekârlığı... 
Bunu da ortadan kaldırmamız lazım. Bu, Yüce Meclisin görevleri arasına mademki girdi, bu
nu da ortadan kaldırmamız lazım. 

Sayın"milletvekilleri, o zaman, soğukkanlı olarak düşünelim. Biz de aynı iddialar içinde
yiz; dışarıdan ülkemizin bölünmesine müteallik, ülkemizin millî bütünlüğünün zedelenmesine 
müteallik gelecek her türlü tehlikenin karşısında biz de varız; bütün milletvekilleriyle beraber. 
Onda hiçbir endişemiz yok, hepimiz aynı düşünceler içindeyiz, hiçbir ayırım görmüyorum orada; 
ama, bunları söylerken, sadece lafta kalmayalım, bunu eyleme dönüştürelim ve bu işleri biraz 
çabuk yapalım. Bakınız, bizim o iddiada bulunmamızın üzerinden neredeyse bir sene geçti, 
hâlâ bir ses yok, bir cevap yok. Bu Meclisin üzerinde o iddia duruyor; bunun temizlenmesi lazım. 

Şimdi, devletin üzerinde böyle bir evrak sahtekârlığı iddiası var; zaman zaman da bunlar 
yapıldı, oldu; bu da bunlardan bir tanesi. Ama, şimdi mademki elimize bir fırsat geçmiştir, 
bu iddiayı da çürütecek veya aydınlığa çıkaracak, daha doğrusu açıklığa kavuşturacak çalış
mayı, bu Yüce Meclisin bir an önce yapmasında fayda vardır diye düşünüyorum. 

Yüce Meclise, bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, Hükümetin yapmış bulunduğu gündemdışı açıklama mü

nasebetiyle, siyasî parti grupları adına doğmuş bulunan konuşma hakları kullanılmış ve gö
rüşmeler tamamlanmamıştır. Ancak, Kocaeli Milletvekili ve Refah Partisi Grup Başkanvekili 
Sayın Kazan, Başkanlığa bir müracatta bulunmuştur; Sayın Aydın Güven Gürkan'ın, kendisi 
tarafından söylenmiş bazı sözleri şahsına atıf ve isnat etmek suretiyle, sataşmada bulunduğu
nu ifade etmektedir. 

Dikkatle dinlediğim grup sözcülerinin, Sayın Kazan'la ilgili iki itirazı noktayı dile getir
diklerini zannediyorum. Biri, maktul Uğur Mumcu.'nun, itikadımıza aykırı, geleneklerimize 
aykırı bir yorumla, hayırla anılması gerektiği halde, böyle olmadığı gibi bir muameleye, bir 
ifadeye maruz kaldığı şeklinde. Dikkat ettim, Sayın Gürkan, maktul Mumcu'dan "Merhum" 
diye bahsetti. Sayın Dinçer "Müteveffa" diye bahsetti. Yüksek malumunuzdur, müteveffa ay
rıdır, merhum ayrıdır. Müteveffa, ölüdür, ölmüştür, vefat etmiştir; merhum, tslam itikadına 
göre, müminin, Allah'ın rahmetine mazhar kabul edilmesi, sayılmasıdır. 

Şimdi, Sayın Kazan'ın konuşması arasında, acaba, Hazreti Peygamber'in "ölülerinizi ha
yırla yâd ediniz" hadisine uygun olması gerekir ve rahmetle anılması beklenirken, bunun dı
şında bir yaklaşım, yorum, takdim mi vaki olmuştur, yoksa, Sayın Kazan'ın, sataşma dolayı
sıyla açıklamak istediği bu husus yanlış mı ifade edilmiştir? 

t kinci nokta, ajanlık konuşundur. Yani, Uğur Mumcu ve Mehmet Ali Birand isimlerinin 
ajanlıkla birlikte, Sayın Kazan tarafından ifade edilmiş olduğu gibi, öncelikle Sayın Gürkan'
ın, bilahara Sayın Dinçer'in de konuşmasında bir nebze dokunduğunu zannettiğim bu nokta
ya dair tutanakları istedim; ama, Sayın Kazan'a söz hakkı doğup doğmadığını anlayabilmek 
için, yerinden, bu hususu lütfen açıklamasını rica ediyorum. 
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Sayın Güven Gürkan, konuşması esnasında, Uğur Mumcu ve Birand'dan, sizin dünkü ko- -
nuşmanızda, ajanlık ima ya da atfederek, sizin yapmamanız gereken ve ifade etmediğinizi söy
lediğiniz bir beyanda bulundu mu efendim? Zabıtlara geçmesi için yüksek sesle söyleyiniz lütfen. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet, bulundu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, böyle bir ifadeniz oldu mu? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) —' Hayır efendim. Ben, belgedeki cümlenin haksız bir 

isnat olduğunu söyledim, Bunun, Sayın Kazan tarafından da tekrarlanmış olmasından doğan 
noktaya değindim. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Kazan tarafından da bu şekilde ifade edildiğini söylediniz?.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel)—Hayır efendim. Sayın Kazan, Sayın Birand ve Sayın 

Mumcu için böyle bir isnatta bulunmamıştı; verdiği belgede böyle bir isnat vardı, o belge hak
kında konuştum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kazan, dünkü konuşmasının tutanaklarım göndermiş. Burada -altını da çizmiş- bi

raz öncesini biraz sonrasını da okudum, dışında bir ifadeye rastlayamadım. Buyurmuşlar ki, 
"Mezkûr timin ülkemizdeki görevleri, gazeteci Uğur Mumcu ve Mehmet Ali Birand'ı öldür
mektin*' 

Yani, bir ajan yakıştırması ya da itikadımıza aykırı düşen bir başka yakıştırma yok. 
Şimdi. Sayın Dinçer, siz de lütfeder misiniz, konuşmanızda yer alan, maktul Mumcu'-

nun, itikadımıza ve geleneklerimize aykırı bir şekilde anıldığı konusundaki ifadenizi berrak-
laştırır mısınız?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Dinçer hakkında söz istemedim 
efendim. 

• • • • ' ' • • • ' • 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, biliyorum da, zabıtları getirtmediğim için, tespit ya da 
teyidini arıyorum. 

Buyurun Sayın Dinçer. 
ALt DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, bu belge Sayın Şevket Kazan tarafından günde

me getirildi. Herkese dağıtılan, herkesin elindeki bu belgenin üçüncü paragrafı benim konuş
mama söz konusu olmuştur. Bu paragrafın, bu belgenin doğruluğu, yanlışlığı tartışılır; o ayrı 
bir konudur; ama, herkesin elindeki bu belgede, değerli vatan evladı Uğur Mumcu için ajan 
suçlaması vardır. r • 

Bu suçlamanın her balamdan yanlış olduğunu ve böyle bir suçlamada bulunulmasının her 
bakımdan ayıp olduğunu da vurgulamak istedim. Açıkça, ülkemizde, anılan timin görevleri 

, hakkında, "teşkilatımızın değerli haber kaynaklarından Uğur Mumcu ve Mehmet Ali Birand'ın 
öldürülmeleri" gibi iddialar taşıyan bu belge, Sayın Şevket Kazan tarafından buraya getirilip, 
dağıtılmıştır. Bu belgenin doğruluğu, yanlışlığı ayrı'bir konudur; böyle bir iddia bana göre yan
lıştır geleneklerimize de aykırıdır. 

Burada yanlış birifade vardır. Uğur Mumcu'nun ajan olduğuna inanmak mümkün değil
dir. Burada bir itham vardır; Mehmet Ali Birand ile de ilgili yanlış suçlama vardır; doğrulan
ması, yani, ortaya çıkarılması gerekir. 

Konuşmamı bu doğrultuda yaptım efendim, bunları belirtmek için konuştum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayin Dinçer. •; • • s ~ 
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IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, ken

disine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Söz konusu belgenin ya da kâğıdın -her neyse- Sayın Kazan tarafından açık

lanmış olması ve içerisinde itiraz edilen ifadelerin yer aldığı bu belgeyle, Sayın Kazan arasında 
da bir münasebet kurulur görülmesi nedeniyle, Sayın Kazan'ın açıklama hakkı doğduğunu kabul 
ediyorum ve kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın Başka

na, bana İçtüzük hükümlerine göre bir savunma imkânı verdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Sayın Aydın Güven Gürkan grup adına konuşurken, iki ifade kullandı. Bunlardan bir ta

nesi, Sayın Uğur Mumcu'yu ve Mehmet Ali Birand'ı Millî İstihbarat Teşkilatının haber kayna
ğı olduğunu ifade ettiğim şeklinde bir diğer ithamı da, "Refah Partisi olarak kendilerinden 
beklenen yardımı göstermiyorlar, katili biliyorlar" tarzında bir ifadedir. 

Eğer ben katili bilsem, babam olsa, kardeşim olsa, ilgili makamlara gider, ihbar ederim. 
Bu kadar açık ve mert biriyimdir. (RP sıralarından alkışlar) Yalnız, katilin bulunması husu
sunda yardımcı olmaya çalışıyorum. 

İkinci bir husus şu : Sayın Başkana, dünkü konuşma zabıtlarını arz ettim; dünkü konuş
ma zabıtlarında, dün takdim etmiş olduğum ve sizlerin de malumu olan belgede... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Kimden aldınız o belgeyi? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ... geçen o ifadeleri okurken, özellikle, "Teşkilatımızın 

değerli haber kaynaklarından" ibaresini okumadım, bilhassa okumadım. Neden dolayı?.. Kendi 
açımdan, yanlış bir anlamaya sebep olur düşüncesiyle okumadım; ama, şimdi bu ithamı bura
dan yapmış gibi gösteriliyorum. Halbuki, bu ithamı yapmadım; bu belgenin içinde var. Bu
nun, belgenin içinde olması, benim bunu kabullendiğim veya bu ithamı yaptığım anlamına 
gelmez. 

Kaldı ki, ANAP sözcüsü Sayın Kalemli'nin de görüşlerine aynen katılıyorum; Millî İstih
barat Teşkilatı, devletin resmî bir kuruluşudur, devlet adına hizmet eden bir kuruluştur. Devlet 
adına hizmet eden bir kuruluşun, her türlü haberden yararlanması, elbette aslî görevleri ara
sındadır. Uğur Mumcu gibi, Mehmet Ali Birand gibi, gerçekten, mahiyetlerinin arkasında ne
ler var diye araştırılması gereken konulara eğilen yazarların bunca kitabı ortadayken, bu kitap
lar dahi bu kuruluş tarafından, âdeta bir haber kaynağı, bir araştırma kaynağı iken; bundan 
gocunmanın, kanaatimce hiçbir manası yoktur. Halk arasında şöyle denir böyle denir; ama, 
bu bizi ilgilendirmez. 

Arkadaşlarım sık sık "Kimden aldınız?" diye soruyorlar. 
Bunun, benim elime nasıl geçtiğini, ben dün konuşurken açıkladım. Demek ki, bir şeyi 

gizlemedim; ama, soruşturma kurulunda eğer bu bana sorulursa, nereden geldiğini de açıkla
rım; o hususta kimsenin merakı olmasın. 

Yalnız, burada bir yanlışlık yapılıyor. Arkadaşlar konuşurken, gayet basit şeylerde, "aksi
ni iddia edeceğiz" diye gerçeklerin dışına çıkıyorlar. Sayın İsmail Köse de, MİT kuruluşundan 
bahsederken, "İçişleri Bakanlığının yan organıdır" dediler. 
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MİT, tçişleri Bakanlığının yan organı değil, Başbakanlığın bir organıdır. İçişleri Bakanlı
ğının istihbarat örgütü ayrıdır, Başbakanlığa bağlı MİT'in istihbarat fonksiyonu ayrıdır, Ge
nelkurmay Başkanlığına bağlı istihbarat kuruluşu da ayrıdır. Yani, bunların hepsi birbirlerin
den ayrıdır. 

"Bilgi verir, belge vermez" diyorsunuz. 
Tabiî, bilgiyle belgeyi ayırmak lazım. Bilgi, şifahî de verilir, yazılı da verilir. Eğer, bilgi, 

yazılı verilirse, onun adına "belge" denir. 
O nedenle, "MİT teşkilatından yazılı kâğıt çıkmaz" anlamında konuşuyorsanız, gerçek

leri saptırıyorsunuz. Gidin, Devlet Güvenlik Mahkemesinin dosyalarına bakın ve Millî istih
barat Teşkilatının o dosyalarda, evrakı var mı, yok mu, görün. O nedenle, buradabir şeyi sap
tırmanın manası yoktur. 

Bu Meclis, bu olayın üzerine gidecektir; olayı da saptırmayalım. Üzerinde çalışacağımız 
konu, elbette, faili meçhul cinayetlerdir. İşte, bu belge de, o faili meçhul cinayetler için bir yar
dım fonksiyonu icra edecektir, bunun muhtevası üzerine ağırlık verelim. 

Bu arada, "Üstüne gideceğiz" diye birtakım ifadeler kullanıldı. Elbette, biz ortaya koy
duğumuz belgeyi sahipsiz bırakmayacağız ve biz de bu belgenin muhtevası üzerine gideceğiz. 

Saygılarımla arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın milletvekilleri, bu konudaki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündem dışı söz isteyen değerli milletvekili arkadaşlarımız olmuştur. 

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DTŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2.— Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı *nm, ülkemizde Meydana gelen trafik kazaları 

ve Bayındırlık ve îskân Bakanının konuyla ilgili tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Bayındırlık ye îskân Bakanı, Onur Kumbaraabaşı'nın cevabı 

BAŞKAN — tik olarak, trafik kazaları ve Bayındırlık ve İskân Bakanının bu konudaki 
tutumu hususunda, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gaydalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, yirmi 

gün içinde yitirdiğimiz üç değerli insanı saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum, 
Biri, kalemiyle, fikirleriyle, araştırmacılığıyla topluma mal olmuş değerli bir yazarımız; 

diğerleri ise, halkın problemlerini problem edinen, toplumu ileriye, daha iyiye götürmek için 
çalışan iki değerli arkadaşımız; her üçü de, maalesef trafik terörüne kurban gitmişlerdir. 

Son yıllardaki trafik terörü, sayı ve sonuç itibariyle, milletimizi endişeye düşürecek boyut
lara ulaşmıştır. Bu kadar hayatî önemi olan trafiğin, ülkemizde, dünya standartlarına yakın 

.düzenlenip organize edilmediği kanaatindeyim. 
Son beş yıl içinde meydana gelen 416 bin trafik kazasında 297 487 vatandaşımız yaralan

mış, 31 657 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Trafik kazaları yüzünden uğranılan maddî 
kaybımız ise 100 milyarlarla ifade edilmektedir. 

Ülkemizde trafik hizmetlerinin, özlediğimiz bilimsel ve koordineli bir hizmet ahengi için
de sürdürülebilmesi için ciddî araştırmalara ihtiyaç vardır. Yıllarca kangren olan ve maliyeti 
akıllara durgunluk veren trafik anarşisine çare bulunabileceği kanaatindeyim. Aksi takdirde, 
sorun, zaman geçtikçe çok daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. 
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Trafik kazalarını azaltmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak 
amacıyla, bugüne kadar kısa vadede tedbirler alınmış olmasının, bir şeyler yapılmaya çalışıl
masının, bu sorunu çözümlemeye yetmediği anlaşılmıştır. 

"Büyük adamlar büyük işlerle, bizim gibi küçük adamlar da küçük işlerle uğraşıyor. İşte 
bu nedenle ben de, büyük işlerle uğraşanların uğraşmaya tenezzül etmediği küçük işlerle uğra
şıyorum. Bu ülkede, bir şeyler icat edenlerle, mucit olanlarla hep alay ediliyor; o insanlar dik
kate alınmıyor. Mucitlik de, dürüstlük de bu Ülkede suç sayılıyor; ama, ben çizgimden kesin
likle taviz vermeyeceğim" diyen Adnan Kahveci'nin uğraştığı, tüm enerjisini, tüm kabiliyetini 
ve neticede de nefesini tükettiği, feda ettiği küçücük işlerden biri, hepimizin bildiği ve canavar 
olarak nitelendirdiği trafik sorunudur. Bakın, merhum Adnan Kahveci'nin onaltı yıllık biriki
minin ve tecrübelerinin geldiği noktayı, kendi ifadeleriyle aynen dile getiriyorum. 

Merhum Adnan Kahveci diyor ki : "Türkiye'de trafik kazalarını ve cinayetlerini çok bü
yük ölçüde azaltmamız mümkündür, yeter ki bu konuda biraz daha gayret gösterelim ve toplu
mun her kesimi, üzerine düşen görevi yapsın, öncelikle şunu belirteyim : Trafik kazalarında 
ölümleri ve yaralanmaları azaltmak konusunda ilk çalışmalara 1977 yılında, İçişleri Bakanlı
ğında Korkut Özal'ın danışmanlığını yaparken başladım. O dönemde en önemli sıkıntılardan 
bir tanesi, aşırı sürat ve hatalı sollama idi. Bu konuda, rüşvete sebep olmayacak, ama trafik 
kurallarını ihlal edenleri hiçbir kayırma yapmadan tespit edecek düzenlemelere ihtiyaç vardı. 
Hatırlıyorum, o yıllarda İsviçre'den fotoğraf makineli hız radarları getirildi; fakat, bir süre sonra 
bu radarlar devre dışına çıkarıldı. Çünkü, yapılan uygulamada,, radar, hızlı giden arabanın res
mini çektiği zaman, aynı zamanda arabanın içinde oturanların da resmi çekiliyordu. Bu şekil
de* ceza bileti evine gelen vatandaşlar büyük bir sürprizle karşılaşıyorlardı; çünkü, direksiyon 
başında araba kullanırken, yanlarındaki kadın, eşlerinden başka bir kadın oluyordu ve tabiî 
ki, evde trafik cezasının dışında, bir de hanımın oklavasını yemek gibi ceza da işin ikramiyesi 
oluyordu." Bu sebepten dolayı, fotoğraf çeken trafik radarları uygulamasından Türk emniyeti 
vazgeçti. Halbuki, bugün bile, biliyorsunuz, yollarımızda en önemli kaza nedenlerinden bir 
tanesi aşırı sürattir. Yollarımız, aşırı sürati taşıyacak düzeyde değildir. Onun için, tekrar hız 
radarı uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 

Şimdi de, araçlarla ilgili sorunlara geleyim. En önemli konulardan bir tanesi, kamyonlar
dır. Kamyonlar, istiap haddinin, yani taşıma haddinin üstünde yük almaktadırlar. Bundan do
layı, en ufak bir viraja geldiklerinde hızlarını, neredeyse saatte 5 kilometreye, yani durma dü
zeyine indirmekte ve arkadan gelen trafiği tıkamaktadırlar. Kamyoncu, birkaç kuruş fazla ka
zanacağım diye, arkadan gelenlerin canını tehlikeye atmaktadır. Tabiî* bu fazla yük alma so
nucu, otoyollarımız yıpranmakta, çökmekte ve kamyoncunun da kamyonu çok aşırı yük taşı
dığı için daha çabuk hırpalanmaktadır. İstiap haddinin kontrol edilmesi uygulaması, Karayol
ları tarafından tavsatılmıştır. Bunun, çok profesyonel bir şekilde, hiç aksatılmadan, devamlı 
yapılması gerekir. Kamyoncular karşı çıkıyor diye, siyasî baskı korkusuyla, istiap haddinin kontrol 
edilmemesi sonucu, yüzlerce, binlerce trafik kazası olmaktadır. Bazen, bu kamyonların frenle
ri bu yüke dayanamayarak patlamakta ve korkunç ölümler olmaktadır. 

Milyonluk traktörü ve römorku alan bir çiftçi traktörünü karayoluna çıkarmayacağı iddi
asıyla, traktörüne ışık ve reflektör takmamaktadır. Halbuki, Türkiye'de traktörlerin çok bü
yük bir çoğunluğu, hasat zamanı, römorklanyla beraber otoyollara çıkmaktadır. Arkalarında 
rie reflektör, ne de ışık olduğu için, çok ölümcül kazalara sebep olmaktadırlar. Halbuki, bu 
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römorklara ışık ve reflektör takmadıkları takdirde çok ağır cezalar verilse, bu cinayet makine
leri çok kısa zamanda ortadan kalkar. Şimdiye kadar bunların taktırılmamasının sebebi, çift
çinin tepkisinden korkulmasıdır, Halbuki, hiç kimsenin başka bir kişiyi öldürmeye hakkı yok
tur. Ayrıca,.milyonluk kamyonu alanların, herhalde, birkaç yüzbin liralık ışık ve reflektörü 
almamaları için hiçbir neden de yoktur. 

ölümleri ve yaralanmaları azaltmanın en önemli yollarından bir tanesi de, kemer uygula
masıdır. Kemer uygulamasını, 1984 yılında, Karayolları Trafik Kanununa bizzat ben ekletmiş-
tim ve kemer uygulaması başladığından beri, Türkiye'de, yüzlerce, belki binlerce insan ölüm
den kurtulmuştur. Fakat, halihazırda kemer uygulaması çok dar kapsamlıdır. Kemerin, sadece 
arabaların ön koltuklarında değil, arka koltuklarında da mecburî olması gerekir. Ayrıca, bü
tün minibüs, kamyon ve otobüslerde de, her koltuğun kemeri olması gerekir. Bu konuda bir 
bilinç oluşturulması kampanyası açmaya çalıştım; Emniyet Genel Müdürlüğünden, bundan sonra 
olan bütün kazalann raporlarının özet bölümüne ölenlerin ve yaralananların kaç tanesinin ke
mer kullandığı, kaç tanesinin kemer kullanmadığı istatistiklerini mutlaka koymalarını rica et
tim. Maalesef, henüz istediğimiz sonuca ulaşabilmiş değiliz. 

Trafikte önemli bir konu da, cezaların caydırıcılığı meselesidir. Trafik polisleri, kuralları 
gerçekten uygulatmaya çalıştıkları zaman, karşılarında siyasî tepkiler oluşmakta ve çok fazla 
ceza yazdıkları iddiasıyla suçlanmaktadırlar. Bunun örnekleri, kamyon şoförlerine ve traktör 
sürücülerine römorklan nedeniyle yazdıkları cezalardır. Çiftçilere, işaretsiz, sinyalsiz ve ışıksız 
römorklar için ceza yazdıkları zaman, çiftçiler ayağa kalkmaktadır. Yine benzer şekilde, kam
yonculara ceza yazdıkları zaman, kamyoncu camiası büyük tepki göstermektedir. Burada da, 
basının oluşturacağı kamuoyu desteğiyle, bu tip engellemelere kalkışan siyasetçilere büyük tepki 
gösterilebilir; çünkü, kurtarmak istediğiniz şey insanların değerli canıdır. Bu can için, hiçbir 
kimsenin gözünün yaşına bakmamalıyız. 

Şimdiye kadar, sizlerin, kimbilir kaç tane sevdiğiniz arkadaşınız trafik kazasında öldü. Yine 
benim de, o şekilde pek çok arkadaşım trafik kazasında vefat etti. "Herhalde yapacağımız tek 
şey, arkalarından güzel sözler söylemek olmamalı. Bu kazaların sebebini bulup, bunları engel
leyecek tedbirleri almalıyız." diyen Merhum Adnan Kahveci de, maalesef trafik kazasına kur
ban gitmiştir. Ve bu kaza, hâlâ tamamıyla aydınlanabilmiş değildir. 

Gerede Savcısının düzenlediği olay yeri keşif tutanağının 2 nci sayfasında, kaza geçiren 
araçlardan birinin sürücüsünün "Otoyola girişte engelleyici hiçbir uyarı levhasının bulunma
ması, bizleri bu yola sevk etti" ifadesi, düşündürücüdür. Dünkü gazetelerden birinin başlığı 
ise, "Katil, Karayollarıdır" şeklindedir. 

Hükümetin, sırf siyasî prim için bu yolları geç hizmete açması, birçok vatandaşımızın ölü
müne sebep olmuştur. Nitekim, Genel Başkanımız Sayın Mesut Yılmaz'ın, Hükümetin bütçesi 
üzerindeki konuşmalarından bir paragrafı tutanaklardan aynen okuyorum : Ankara-Gerede Oto
yolunu, 10 Ekim 1986'da ihale eden biziz; 16 Aralık 1986'da sözleşmesini yapan biziz; 25 Ocak 
1987'de, o projeyi başlatan biziz ve bu Hükümete devrettiğimiz zaman, Ankara-Gerede Otoyolu
nun fizikî gerçekleşmesi yüzde 85'ti. Bir şey daha söyleyeyim : Eğer biz iktidarda olsaydık, bu 
saydığımız otoyollar, öyle, temmuzda, ekimde değil, nisan ayında açılacaktı." Keşke nisan ayın
da açılsaydı!.. Bakın, sadece Gerede-Ankara Otoyolunda, nisan ayından ekim ayına kadar geçen 
altı ay zarfında, bu gecikmeden dolayı meydana gelen 874 kazada hayatını kaybeden 48, yarala
nan 868 vatandaşımız da, belki bu akıbete uğramayacaktı. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere soruyorum : Suçlu kim? Muhalefette başka, iktidarda 
başka bir yol izleyen dünün muhalefeti, bugünün tktidarı mı? 

Zamanın muhalefet milletvekili Sayın tsmail Köse'nin 22.12.1990 tarihinde Genel Kurul
da yaptığı bir konuşmayı tutanaklardan aynen okuyorum : , 

"Değerli milletvekilleri, yine İçişleri Bakanlığımızın en önemli muhatap olduğu ve görev
leri içerisinde bulunan meselelerden bir tanesi de trafik meselesidir. Bir anarşi VĞ facia haline 
gelen trafiğe de bir çözüm getirilememiştir. Yılda 5 binin üzerinde insanımız ölmektedir, 70 
bin insanımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Millî servetimizde milyarları aşan bir sürü 
maddî hasar meydana gelmektedir. Çaresi nedir? Bu trafiğin muhakkak surette ölüm sebeple
rine mani olacak ve asgariye indirecek çarelerini bulmak lazım. 

Şu sıralarda veya bu sıralarda çok değerli milletvekili arkadaşlarımızı trafik kazalarında 
kaybettik. Allah rahmet eylesin; ama, rahmet dilemenin ötesinde şu Meclis harekete geçmek 
suretiyle içişleri Bakanının yakasına yapışarak, 'Sayın Bakan, bu trafiğe bir çare bulmak la
zım. Dünya standartlarında mı, Avrupa standartlarında mı; bunun nerede uygulaması, statü
sü, altyapısı varsa, bunu bir an önce getirelim. Savaş meydanları gibi her akşam radyo ve tele
vizyonda 5 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin, 20 kişinin trafik kazaları sonucunda vefat ettiklerini 
duymanın üzüntüsünden kurtaralım' demesi lazımdır" diyor Sayın Köse. ' 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Yine aynı şeyleri söylerim. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) — Bu iki değerli arkadaşımızı kaybettikten sonra 

Sayın Köse'nin, içişleri Komisyonu Başkanı olarak bu sözlerini hatırlayıp, İçişleri Bakanının 
yakasına yapıştığı inancındayım (!) 

Sayın milletvekilleri, bu yolları bir an önce açmayan, kısım kısım açarak, davullu zurnalı 
gösterilerle çok iş yapmış imajı vererek halkı buna inandırmak istemek de, bir politika olabilir. 
Hatta çok demokratik ve şeffaf bir hükümet olmanın gereği diye insan Hakları Bakanlığının 
da kurulmak istenilmesi saygıyla karşılanabilir; ama en başta gelen insan hakkı, yaşama hak
kıdır; bunu sağlamak da hükümetin birinci görevi olmalıdır. 

Bu yolları, değeri çok düşük olan uyarıcı trafik levhaları koymayarak, insanları sonu belli 
olmayan yollara sevk etmenin de vicdanî bir sorumluluğu olabilmelidir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yani ağlayarak mı açalım otoyolları?! 
EDtP SAFDER GAYDALI (Devamla) — Bu sorumluluğu Sayın Bayındırlık Bakanımız 

taşıyor mu acaba? Bu yolun açılışını tekrar erteleyen Bayındırlık Bakanımız, bu arada kaç tane 
Adnan Kahvecilerin, Mümin Gençoğluların bu yollarda hayata veda edeceklerinin farkında mıdır, 
yoksa, sadece Karayolları Genel Müdürü ve muavinlerinin görevden alınmasıyla mı yetinecek
lerdir? Bu olayın bütün yönleriyle araştırılmasının şart olduğu kanaatindeyim. 

Trafik anarşisinde yitirdiğimiz çok değerli arkadaşlarımız Sayın Adnan Kahveci ve Sayın 
Mümin Gençoğlu'yla birlikte hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Bayındırlık ve iskân Baka

nı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. ' . • • • • 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşımızın gündeme getirdiği konu, gerçekte üzerinde hepimizin önemle dur
ması gereken ve bu konudaki bilinçlenmenin sağlanabilmesi için neler yapılabileceğini araştı
rarak ortaya koymamız gereken son derece önemli bir konudur. Değerli arkadaşımızın bu ko
nuya ilişkin düşüncelerini, Bayındırlık Bakanlığına dolaylı ve dolaysız yöneltmiş olduğu eleşti
rileri burada ayrıntısıyla yanıtlamak istemiyorum; çünkü konunun gündeme gelişinde, hepi
mizi çok üzen, hepimizi gerçekten âdeta şok etmiş olan, çok değerli bir arkadaşımızın ve eşi
nin hayatını kaybetmesi yatıyor. Konunun önemi ayrı; ama, gündeme gelişinde böyle değerli 
bir arkadaşımızı kaybetmiş olmamızın bulunması, olaya farklı bir boyut veriyor. İzin verirse
niz, değerli merhum arkadaşımızın ve eşinin üzüntüsü daha bu kadar sıcakken, bu konuyu 
bir siyasî polemik olarak değerlendirmek istemiyorum. 

Hemen olaydan sonra büyük bir üzüntüyle olay mahalline bizzat gittim; bazı değerli ar
kadaşlarımız da gelmişlerdi. Olayı duyduğum zaman inanamamıştım. Çünkü, Kahveci arka
daşımız, bu Mecliste geçen dönemden beri tanıdığım, renkli kişiliğiyle hepimizin sempatisini 
kazanmış, orijinal fikirleriyle hepimizin belli konularda düşünmesini sağlamış, gerçekten il
ginç bir sima idi. Bu kadar genç bir yaşta hayatını kaybetmesi, bir anda insana hiç de inanılır 
gelmiyordu. ' 

Olayın nasıl olduğunu görebilmek için, kaza mahallinde -ben gelene kadar- herhangi bir 
değişiklik yapılmamasını da validen rica etmiştim. Değerli arkadaşlarımız izlemişlerse görmüş
lerdir; orada yaptığımız ilk incelemede durum bütün çıplaklığıyla orta idi; ama bu konu, neti
ce itibariyle yetkililerin soruşturması gereken, onların karara bağlaması gereken bir konu ol
duğu için de, herhangi bir değer yargısı ifade etmek istemedim. 

Biraz önce merhum arkadaşımızın trafik konusuyla ilgili değerlendirmelerini Bitlis Mil
letvekilimiz buradan okudu. Gerçekten bunların hepsi doğrudur. Aşırı hız, yanlış, sollama, 
aşırı yüklü araçların yolları tahrip etmesi ve bunun ötesinde de bu araçların trafiği engelleyen 
tutumlar içine sık sık girmesi, traktörlerin, özellikle gece veya alacakaranlık saatlerde büyük 
kazalara sebebiyet vermesi, cezaların bunları bir türlü engelleyememesi; bunların hepsi geçerli
dir ve doğrudur. Zaten bizi üzen bir diğer nokta da, bu konularda bu kadar bilgisi olan, bu 
konuları bu kadar hassasiyetle ele alan bir arkadaşımızın böyle bir kazaya kurban gitmesi ve 
ne yazık ki, bu kazada izah edemediğimiz bir şekilde tamamen ters bir yola sisli bir havada 
eşi ve çocuklarıyla girmiş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki araştırmayı, kuşkusuz, yetkililer sürdüreceklerdir. Biz, 
her kim suçluysa, onun yakasına yapışmakta bir an bile tereddüt etmeyiz, bunun böyle bilin
mesini rica ediyorum. Bu, sadece çok sevdiğimiz bir arkadaşımız olan merhum Adnan Kah-
vec'nin olayıyla ilgili değil, bütün vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde başkalarının suçun
dan ölmesini, hayatını kaybetmesini istememiş olmamızdandır. Bu kazada gene bir vatandaşı
mız Murat Demir, doğru yolda giderken hayatını kaybetmiştir. 

Basında birçok spekülasyon pldu. Kazayla ilgili olarak trafik işaretlerinin yanlışlığından 
söz edildi. Bunların hiçbiri doğru değil. 

Ankara-Gerede arasındaki 120 kilometrelik yol, çok daha önce trafiğe açılmış bir yolu
muzdur. Bu yolun kullanımı Gerede'ye kadardır ve Gerede çıkışında o tarihten beri konmuş 
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olan çıkış işaretleri mevcuttur. Nitekim, o gün özellikle bu konuda içimizin rahat olması için 
yaptırdığımız incelemede de gördük ki, Ankara Mürted Gişelerinden çıkış bileti almış sürücü
lerimizin hepsi, Gerede'den çıkış yapmışlardır. 

SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Söyleniyor; sabaha karşı levhayı değiştirmişsiniz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Öyle bir 

şey söz konusu olamaz. Lütfen... üzüntünüzü anlıyorum; ben de üzgünüm; ama, bunu bir po
lemik konusu lütfen yapmayalım, değerli arkadaşımızın anısına saygımızdan yapmayalım. Eğer, 
o levhayı değiştirmiş birisi varsa -onu da yakalarsak- sonuna kadar takipçisi oluruz; ama, bu 
levha yeni konmuş bir levha değil. Gerede'de yol bitiyor ve Gerede çıkışındaki levhalar devam 
ediyor... 

Siz, bunun değiştirilmiş olduğunu nereden biliyorsunuz, Sayın milletvekili?! 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Açıklamanız için söylüyorum Sayın Bakan; öyle söy

leniyor dedim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Haa... 

"Böyle söyleniyordu..." Bunlar basında... 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — "Sabaha karşı değiştirmişsiniz" deniyor; doğru mu? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — .".. de

niyor?" diyorsunuz. Deniyor... Birçok şey dendi; ama, bir büyük basın organımızda, bu olay
la ilgili değerlendirmeyle tamamen çelişen ve gerçeği yansıtan, örneğin bir kroki de vardı; o 
kroki, gerçekten doğru. Levhanın bir an için değişik olduğunu kabul etseniz bile -ki, böyle 
bir şey söz konusu değil; çünkü o levhalar Gerede yolu açıldığından beri duruyor orada, o lev
halar Gerede'ye çıkışı gösteriyor- oradan, değil siste, hiçbir koşulda, hiçbir iklim koşulunda 
ters yola girmek mümkün değildir. Çünkü, otoyollar, erişme kontrollü yollardır, bu yolların 
yapımında zaten böyle tersliklerin olmaması için bütün teknik itina gösterilmiştir. Bir otoyo
lun sağ şeridinden, ters şeridine ters olarak girebilmek büyük bir bilgi ister veya daha önce 
bunu denemiş olmak gerekir. Oradan hiçbir vatandaşımız bu şekilde bir yanlış yapmadan Ge
rede'den çıkmışür. Eğer değişiklik olduysa, hiç olmazsa o değişiklikten önce, sonra, farklı olaylar 
olması gerekiyordu. Böyle bir şey yok tabiî. 

Bunların hepsi, üzüntünün sonuçlarıdır diye değerlendiriyorum; aynı üzüntüyü paylaştı
ğım için de, anlayışla karşılıyorum; âma, değerli arkadaşımızın, siste bir yanılgısı, olsa olsa, 
aynı yola devam etmek şeklinde olurdu. Yoksa, Gerede'ye doğru çıkış yaparak, oradaki gişe 
önündeki alandan tekrar geriye bir (U) dönüşü yaparak, İstanbul'dan Gerede'ye geleceklerin 
ters bağlantı yoluna girip, karşı hatta geçmesini hiçbir şekilde izah etmek mümkün değildir. 
Bu yolu daha önce de kullananlar var; çünkü yol, şantiyenin servis yoludur. Kar nedeniyle tek 
bir yolu açmışlar, onu kullanıyorlardı. Zaman zaman buradan şantiyenin araçlarının geçtiğini 
biliyoruz. Herhalde o yolu kullananlar -var idiyse eğer- daha önceden bunu denemiş olanlar
dır; ama, tabiî çok tehlikeli bir olaydır ve nitekim hepimizi üzen, telafi edilemeyecek bir sonuç 
getiren böyle bir kazayada bu şekilde neden olundu. 

Şunu ifade edeyim : Bu olay, törenle ilgisi olan bir olay değil. Törenle ilgisi yok, törenlerin 
şıklığıyla vesaireyle de ilgisi yok. Törenlerin sık olması da söz konusu değil. Çünkü, bizim bu 
hatta açtığımız yolların toplam uzunluğu 350 kilometre. Lüleburgaz'dan sayarsak, zaten Ankara-
Istanbul arasında bütün hattın en önemli parçası bu yıl devreye girdi. Bu, "siz yaptınız, biz 
yaptık..." meselesi de değil; ama, arkadaşımın bilgilenmesi için söylüyorum. 
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Çaydut-Gerede arasında, açılışını yapmaktan, bu üzüntülü olay nedeniyle vazgeçtiğimiz 
bu kesimde, toplam maliyet 180 milyon dolardır. Bu 35 kilometrelik yol 180 milyon dolara bit
miştir. Bu 180 milyon doların 105 milyon doları 1992 yılında harcandı; yani, yolun yarısından 
fazlası bu yılda yapıldı. Bunlara girmek istemiyorum. Yani, bunlan tartışırız da, burada değer
li arkadaşımızın bir kazaya kurban gittiği bir dönemde, bunun acısını hâlâ sıcak olarak hisset
tiğimiz bir dönemde yapmayalım, izin verirseniz. Onun cevabını bütçe konuşmamda vermiş
tim. Sayın Genel Başkanınız Mesut Yılmaz da* umarım, merak ediyorsa, oradan alır bakar, 
oradaki ekonomi bilgisi eksikliğini de böylece gidermiş olur. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yok öyle bir şey, sizin dediğiniz gibi değil. Aslında yolu tö
rene kapatmanız lazımdı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyeti Karayollarının yönetim kadrosunda bir değişiklik yaptık. Yönetim kadrosunda 
yapılan değişikliğin, bu olayla hiçbir ilgisi yok. Lütfen bu tür spekülasyonlara hiçbir şekilde 
kulak vermeyiniz. Çünkü, biliyorsunuz, kararnamelerin imzalanması, yarım günün, bir gü
nün işi değildir. Çok önce sevk edilmiştir; başka nedenlerle bir nöbet değişimidir. Ayrılan ar
kadaşların da herhangi bir sorumluluğu, suçu söz konusu değildir. Onların başarılı hizmetler 
vermeye devam edeceğine inanıyoruz. 

Son bir noktayı daha açıklayayım : "Katil karayolları" şeklindeki spekülasyona da bir 
yanıt vereyim. Bunu da şunun için yapıyorum : Siz değerli milletvekilleri bunları bilmezseniz, 
vatandaşlarımız hiç bilemez çünkü. Karayollarının burada bir sorumluluğu söz konusu ola
maz. Hukuken de olamaz, teknik olarak da yoktu. Şunun için olamaz : Yol açılacak, kurdele 
kesilecek noktaya gelinceye kadar, "yolu açtık" dediğimiz ana kadar, bu yol, yapım şirketinin 
denetimi ve onun sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla, böyle bir olayın da konuşulması yanlıştır. 

Ama, gerçekten Türkiye'deki trafik kazalarının azaltılabilmesi için, -bunlan sıfıra indir
mek hiçbir yerde mümkün değildir ama, bu büyük boyuttan hiç- olmazsa daha insaflı nokta
lara, diğer gelişmiş ülkelerdeki noktalara yaklaştırabilmek için- büyük çaba göstermek gereki
yor. Bu çabayı da gösterecek olanlar, en başta sürücülerimizdir. Çünkü, elimizdeki istatistikler 
gösteriyor İd, bütün kazaların yüzde 80'i sürücü hatasıdır; sürücülerimizin pervasızca, aşırı 
hızla, yanlış sollayarak araba kullanmalarıdır; sürücülerimizin, siste, buzda, trafik kuralları
nın en başında gelen bir kurala hiç riayet etmemeleridir. 

Trafik kaidelerinin birincisi şudur : "Aracınızı yolun durumuna ve hava koşullarının ve 
görüş olanaklarının elverdiği düzeye göre kullanınız, hızınızı buna göre ayarlayınız; ikincisi 
de; "Bütün trafik işaretlerine uyunuz." 

Değerli arkadaşlarım, otoyolların daha büyük ve kapsamlı bir biçimde bundan böyle dev
reye girmesiyle, dilerim, daha büyük kazalarla karşılaşmayız. Çünkü, otoyollar, rahat yollar
dır, hızlı yollardır, erişme kontrollü olduğu için, sürücünün, kendisini çok güvende hissettiği 
yollardır. Ama, biliyoruz ki, otoyolların devreye girdiği gelişmiş ülkelerde, ilk dönemlerde çok 
büyük boyutlu kazalar olmuştur; o da, işte bu güvenden kaynaklanır. Bütün arkadaşlarımızın 
bu konuda dikkatli olması gerekiyor ve biz de vatandaşlarımızı uyarmak için elimizden geleni 
yapacağız. 

"Otoyollarda trafik kazası olmaz" diye bir kaide yok; tam tersine, çok daha büyük kaza
lar olur. Bu, daha fazla süratten ve güven duygusundan kaynaklanır, bunu da burada dile ge
tirmiş olayım. 
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Bütün kurumlarıyla, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı her kim bununla sorumlu 
ise ve Meclisimizle, bu trafik sorununun üzerine eğilmek zorundayız. Aşağı yukarı hepimizin 
ailesinde trafik kurbanları var; benim de var... 

Onun için, bu konuyu ciddiyetle ele alarak, vatandaşlarımızı nasıl uyaracağımızı, onları 
trafik konusunda nasıl eğiteceğimizi hep beraber düşünmeliyiz ve böyle üzücü olayları hiçbir 
şekilde bir siyasî konu olarak, bir polemik konusu olarak da görmemeliyiz. 

Ben sözlerimin sonunda değerli arkadaşımız merhum Kahveci'ye eşine, gene bir trafik ka
zasında kaybettiğimiz değerli arkadaşımız Mümin Gençoğlu'na ve aynı kazada hayatını yitir
miş olan genç bir delikanlı olan Murat Demir'e Tanrı'dan rahmet diliyorum; yakınlarına, aile
lerine başsağlığı diliyorum, hepinize başsağlığı diliyorum; sevgili yavrumuzun da bir an evvel 
sıhhatine kavuşmasını diliyorum, kendisine acil şifalar diliyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Bakan, siz olay yerine geldiğinizde çok üzün

tünüz vardı bunu gördüm. Ancak buradaki konuşmanızda bir çelişki var. Şöyle ki, açılan yo
lun kapalı olduğunu söylüyorsunuz; olabilir veya olmayabilir; ama, Adnan Kahveci'nin Ankara-
Gerede tarafına çıktığı yol kapalı ise, konuşmanızda, Murat Demir'in kendi yolundan, doğru 
yoldan geldiğini söylüyorsunuz; demek ki, İstanbul tarafı açıktır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — İstika
met olarak doğru efendim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Demek ki, burada, ilgililerin bir dikkatsizliği var
dır. Bununda zabıtlara geçmesini istiyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Sayın 
Milletvekili, benim söylediğim şu : Ben, bu işin araştırmasını ve soruşturmasını yapmak duru
munda değilim, bunu yetkili merciler yapacak; umuyorum, hepimizi tatmin eden bir sonucu 
da ortaya koyarlar. Şu anda elimizde trafik raporları var, bunların üzerinde de konuşmak iste
miyorum. 

Benim söylemek istediğim şu : Bir otoyol da hiçbir nedenle -ancak gerçekten oradan geçil
mesini zorunlu kılan bir tamirat vesaire, bir olay var da, işaretler bir sürücüyü oraya sevk edi
yor ise, geçilebilir; onun dışında hiçbir şekilde ters yola girilemez. Otoyolda ters yola hiç girile
mez. Hiçbir ters yola girilemez de otoyolda hiç girilemez. Diğer sürücünün orada bulunması 
doğruydu, değildi, ayrı bir konudur da; önün istikameti doğrudur; benim söylemek istediğim 
o. Ben o olayda yargılamada bulunmak istemem; çünkü, benim işim değil o... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Efendim, bu konuşmanızı yarın karşı tarafın avu
katı alır "Bakan, doğru yoldayız diye..." 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Hayır, 
yanlış anlamayınız efendim. Hassasiyetinizi anlıyorum; onun için, biraz daha açıklıyorum. 

O gelen arkadaşın istikameti trafik açısından doğru bir istikamet. Oradan gelip gelmeme
si gerekiyordu, gerekmiyordu, ayrı bir konu; bunu tekrar vurgulayayım, sizi tatmin etmek için. 
Ama, rahmetli arkadaşımızın orada bulunmasının hiçbir izahı yok tabiî. Niçin, nasıl yaptı, 
bu kadar titiz bir arkadaşımız; onu, gerçekten, anlayabilmiş değilim, hiçbir arkadaşımız anla
yamadı. Olay bu ve bu konuda ben herhangi bir değer yargısında bulunmak da istemem; çün
kü son derece yanlış olur; adlî makamlara intikal etmiş, yetkililerin soruşturduğu, araştırdığı 
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bir konudur. Sadece söyleyeceğim şudur : Eğer Karayollarının bir sorumluluğu varsa ve bü or
taya çıkarsa, o sorumluluğun içinde olan her kimse, kendisinin yakasına mutlaka yapışırız. Bun
dan hiç kimsenin endişesi olmasın. 

Tekrar saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. —Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, Hükümetin, bugüne kadar yerine getirilme
yen vaatlerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un cevabı 

BAŞKAN — Hükümetin, bugüne kadar hiçbiri yerine getirilmeyen vaatlerine ilişkin, Şır
nak Milletvekili Mahmut Alınak'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elem verici bir kaza 

sonucu yaşamlarını yitiren değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, Adnan Kahveci ve Mümin Gen-
çoğlu'na ve Adnan Kahveci'nin değerli eşlerine, Allah'tan rahmet, yakınlarına, ANAP Gru
buna ve Parlamentomuza başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, DYP-SHP Hükümeti çok büyük vaatlerle, büyük id
dialarla kuruldu ve kamuoyu da haklı olarak bu iddialara, bu Hükümete büyük bir destek 
verdi. Bilindiği gibi, aradan 15 ay gibi uzunca bir süre geçti. Hükümet, vaatlerini yerine getirdi 
mi, getirebildi mi? Bunu, derinlemesine tahlil etme olanağından yoksunuz. Çünkü, sonuç ola
rak, gündem dışı bir konuşma yapıyorum ve sürem sınırlı; ancak, temel bazı öğelere değine
rek, Hükümetin bu vaatlerine ilişkin söylemlerine ilişkin bazı saptamalarda tespitlerde bulun
mak istiyorum. 

Bilindiği gibi, yapılan kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuç şu idi: Soru, ülkemizin 
öncelikli sorun ya da sorunları nelerdir? Kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuç : 

1. Enflasyon, yani, hayat pahalılığı, 
2. İşsizlik, 
3. Kürt sorunuydu. 
Temel ve öncelikli üç sorun; yani, bütün bir toplumu ilgilendiren, 60 milyon insanımızı 

ilgilendiren üç temel sorun.' 
Enflasyonu aşağıya çekti mi Hükümet? Bakıyoruz, yok. Yani, rakamlarla oynatmaya ça

lışıyorlar insanları, bizleri... Umut verici bir gelişme yok. Neden?.. Çünkü, enflasyona ilişkin 
politikalar IMF'ye, Dünya Bankasına ve yerli finans çevrelerine bırakıldı; Hükümet bu konu
da söz ve karar sahibi olmadı, olamadı... 

İşsizlik konusunda ne yaptı Hükümet? Hiçbir şey. Çünkü, diyor ki; "Para yok, kaynak yok." 
O zaman sorarım Hükümetten : Madem parayı bulamıyorsun, madem kaynak yaratamı-

v yorsun -ki Hükümetsen bulmak zorundasın- madem bu kaynakları oluşturamıyorsun, neyin 
adına hükümetsin?! 

İşsizleri görüyoruz... Kızılayı mesai günlerinde, mesai saatlerinde bir dolaşın, her taraf . 
insan dolu... Sokaklar, caddeler, kahvehaneler insan doliı ve hepsi de işsiz... Gidin köylere, 
gidin mezralara, insanlar işsiz... On milyona yakın işsizler ordusu oluşmuş... Esnaf iflas edi
yor, çiftçi toprağını ekemiyor ve bütün bunlar, işsizler ordusuna yeni yeni halkalar ekliyor... 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, Kürt sorununda ne yaptı? Kürt sorununu bir güvenlik 
sorununa indirgedi. En büyük yanlışlığı da bu idi. Teşhiste ve tedavide yaptığı en büyük yanlış: 
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Kürt sorunu güvenlik sorununa indirgendi. Güvenlik sorunu olunca ne olacak? Polisiye ve as
kerî önlemler ön plana çıkarılacak... Tıpkı 12 Eylül döneminde olduğu gibi, 12 Eylül ürünü, 
Evren ürünü yöntemler ve politikalar uygulandı, ez ve çöz politikası uygulandı. 

Değerli arkadaşlarım; ama, inanın ki, sırtını bölgenin gerçeğine dönen Hükümet, istesey
di, niyeti olsaydı, kararlılığı olsaydı, cesareti olsaydı, kırıp dökmeden -bunun altını çizerek arz 
etmeye çalışıyorum- bölmeden, Kürt-Türk kutuplaşması yaratmadan, Kürt sorununu çözebilirdi. 

En önemlisi, bu Hükümet isteseydi -itham ediyorum- bugün akan kan ve gözyaşı durdu
rulabilirdi... Çok değil, birkaç düzenlemeyle bu kan ve gözyaşı, üç aylık kısacık bir süre içinde 
durdurulabilirdi ama, yapmadı, yapamadı; çünkü, işin çözümünü Genelkurmaya havale etti. 

Hükümet bu konuda, özetle, ülke yönetimini asker ve sivil bürokrasiye bıraktı, âdeta bir 
onay makamı oldu, bir noter oldu... Tabiî, bunu söylerken ben, Hükümetle ilgili iddialarda 
bulunuyorum... Gerek SHP grubunun, kendilerine minnet borçlu olduğum, birlikte çalıştığım 
ve birlikte çalışmaktan da onur duyduğum ve yaşamım boyunca da onur duyacağım değerli 
arkadaşlarıma, Doğru Yol Grubuna yönelik hiçbir eleştirim yok. Çünkü, yapılan şey şudur : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halkın iradesiyle oluşan bu kutsal çatıyı, bu koltukları dol
duran milletvekillerimizin, Parlamentonun iradesi bile, iki parti grubunun lider kadrosunun 
sultası altına alındı; yani, parlamento iradesi bir tarafa bırakıldı. Bu yetmedi, bir de DYP ve 
SHP Gruplarının iradeleri de ipotek altına alındı... Zaten en büyük açmazlarımızdan birisi de bu. 

Değeri arkadaşlarım, bu Hükümet ne demişti? "Geçim darlığına çözüm bulacağım" de
mişti. Bulundu mu? İşçi, köylü, memur, esnaf, emekli, dul ve yetim, Allah rızası için söyler 
misizin, geçim darlığından kurtulabildi mi? Var mı bir umut? Bir umut vaat edebiliyor musu
nuz Sayın hükümet? Yok. 

Koca 15 ay, kayıp ayları oldu. Kimin için kayıp aylar?.. Az önce sözünü ettiğim geniş halk 
yığınları için; emekçiler için, halk katmanları için, ezilen, sömürülen halk katmanları için ka
yıp aylar oldu. Kimin için kazanç ayları oldu bu 15 ay? Holdingler için, finans, kapital grupla
rı için... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) —- Vergi kaçakçıları için... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Evet, vergi kaçakçıları için, çıkar çevreleri için, ka

zanç ayları, kazanç yılı oldu, ikinci yılında... 
Hatırlarsanız, Sayın Rahmi Koç "Koca bir yıl boşa geçti" demişti ve Sayın Demirel bü

yük bir tepki göstermiş ve "Sayın Koç, herkes konuşsun da bari siz konuşmayın; çünkü, 5 tril
yon lira vergi ödediniz. 5 trilyon lira vergi ödemeyi gerektiren bir kazancı sağlamışsanız, nasıl 
kalkar dersiniz ki 'koca bir yıl boşa geçti* " demişti. 

Bu bile, Sayın DemirePin kime hizmet etmek istediğini, kiminle birlikte olduğunu, çok 
açık ve net bir biçimde ortaya koyuyordu. Yani, Sayın DemirePin dünyası eski dünya!.. Sayın 
DemirePin kişiliğine saygım var, itirazım yok ama, Sayın Demirel, eski Demirel... Dünyası, 12 
Eylül öncesi dünya ve ben de burada eleştirdiğim bu programa umutla oy vermiştim, onay ver
miştim, bütün halk yığınları gibi, ben de onaylamıştım... 

Değerli arkadaşlarım, benim umutlarım ve beklentilerim, halk yığınlarının umut ve bek
lentileri, inanın ki, seraba dönüştü. Umut, büyük bir umutsuzluk yarattı, büyük bir hayal kı
rıklığı yarattı. Umut var mı? Bence yok. Bu Hükümette hiç, ama hiçbir umut kalmamıştır. Sorun 
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nedir? Sorun -bu Hükümet, adını ne koyarsa koysun, kelimelerle ne kadar oynarsa oynasın-
bu Hükümetin uyguladığı ekonomik politika, kapitalist pazar ekonomisıdir. Kapitalist pazar 
ekonomisini uyguladığınızda, elbette çözüm bulamazsınız, para da bulamazsınız, kaynak da 
yaratamazsınız, enflasyonu da düşüremezsiniz, işsizliği de önleyemezsiniz; sağlık, eğitim ve ben
zeri hiçbir soruna çözüm bulamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet vaat etmişti "işsizlik sigortasını kuracağım" diye. 
HtLMt YÜKSELEN (Kırşehir)— Acele etme 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Adam aç, öldü ölecek, siz hâlâ "acele etme" di

yorsunuz! 
Bu Hükümet, memurlara sendika kurma hakkı verecekti; yok. Yargı reformunu getire

cekti, ucubeden başka bir şey olmayan ve CMUK olarak adlandırılan, ayırımcı, anayasal eşit
lik ilkesini yok eden, kendisi hukuksuz olan bir düzenleme getirildi. Şırnak ve Diyarbakır'da 
gözaltı süresi 30 gün, burada 48 saat... NePderler buna?! Hani eşitlik vardı, hani demokrasi, 
hani insan hakları vardı? Yok.. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, "tarım kesimini, kendi kaderine terk edilmişlikten 
kurtaracağız", diyordu Hükümet Programından alıntı yaptım.. 

Tarım kesimi büyük bir perişanlık ve sıkıntı içinde; iflas etmiş, büyük bir açmaz içerisinde 
ve çiftçi perişan... Küçük esnaf ve sanayiciye, finansman, pazarlama ve organizasyon imkânla
rı tanınacaktı; esnaf kepenk indiriyor, esnaf aç, esnaf sefil, esnaf iflas ediyor!.. 

Emekli, dul ve yetimlerin durumlarının düzeltileceği vaat edilmişti; ama, çok acı bir tablo 
-affedersiniz, bağışlayın- utanç duyulacak bir tablo : Emeklilerimiz, o yaştaki insanlar, para 
kuyruğunda can veriyor, ölüyorlar; ama Hükümet -tüzelkişilik olarak söylüyorum, kişilere 
indirgemiyorum- kör, topal ve sağır; ama konuşuyor, dili iyi çalışıyor! 

Değerli arkadaşlarım, sivil toplum vaadinde bulunuldu, "sivil toplum" dendi, sivil örgüt-
lük sağlanacaktı; bu bizim için çok büyük bir olaydı... Sivil toplum, yıllardır arzuladığımız, 
uğrunda her türlü cefayı göze alabildiğimiz, alabileceğimiz bir kurumlaşma yaratılacaktı; fa
kat, Genelkurmay Başkanı Sayın Doğan Güreş, Hükümetin üstünde bir misyonla politik giri
şimlerde bulunuyor, siyasal demeçler veriyor ve en hazini,.milletvekilleri hakkında -ahmet, meh-
met ayırmıyorum- suç duyurusunda bulunuyor! 

Sayın Demirel bugünkü açıklamasında DGM Başsavcısını suçluyor ve "Devlet memurları 
siyasî konuşma yapmasınlar" diyor. Belli ki, Sayın Doğan Güreş, devlet memuru değil, belli 
ki, devletin bürokratı değil, o, daha yukarılarda, daha üstlerde!,. 

BAŞKAN—13 dakika oldu Sayın Alınak... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım... Bitiriyorum... Yalnız, 

benim istirhamım şu Sayın Başkanım : Diğer arkadaşlara göstermiş olduğunuz toleransı bana , 
da gösterirseniz çok sevinirim, zaten konuşmamı bitiriyorum. 

BAŞKAN — Yaptım da, söylemedim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkah. Ben, sizin ve Ge

nel Kurulun hoşgörüsüne sığınıyorum, beni bağışlayın. 
Hükümet, gerçekten, umut vermeyen ve aslında tüzelkişilik olarak yaşamı sona eren bir 

durumda. 
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"Demokrasi, insan hakları" dediler; tamam dedik. Düşünün değerli arkadaşlarım, 12 Eylül 
döneminde çıkarılan, cezaevlerini tımarhaneye dönüştüren 1 Ağustos Genelgesini, demokrasi 
söylemlerini, konuşan Türkiye, şeffaf Türkiye söylemlerini dilinden düşürmeyen bu muhterem 
Hükümet, genelgeyi kaldıramamıştır. Kaldıramamıştır diyorum, iddia ediyorum, kaldırama
mıştır, kaldırmamış değil. Yoksa, bir genelgeyi kaldırmak beş dakikalık bir iş... "Genelgenin 
kaldırılmasına karar verilmiştir" dersin, personeline daktilo ettirirsin ve genelgeyi kaldırırsın. 
Kaldıramamıştır... • . •• ' 

ANAP döneminde memurların sendika kurmalarım engelleyen İçişleri Bakanlığı genelge
si iptal edilememiştir. 

Hani memura sendika kurma hakkı verecektiniz; hani ne oldu ILO sözleşmeleri?! 
"tşgüvencesi Yasası" diyordunuz, patronlar yukarıdan bastırınca, önce bu konuda bakan 

bey de şov yaptı, Hükümet de şov yaptı, ama iş çevreleri hafif bir dokundurunca, sumen altı 
edildi... 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet tarafından bu kürsüye ağır baskılar uygulanmıştır, özel
likle İçişleri Bakanımız Sayın Sezgin, bu kürsüye çıkan milletvekili arkadaşlarımızı, genel an
lamda, kendisine eleştiri getiren bütün milletvekili arkadaşlarımızı, özellikle de HEP'li millet
vekillerini, ağır ithamlarla, baskılarla susturmaya, korkutmaya, bu kürsüye çıkıp konuşamaz 
duruma getirmeye çalışmıştır. Tehdit ediyor, baskı yapıyor ve milletvekilleri doğaldır ki -bu mil
letvekillerinden birisi de ben- bu kürsüye çıktığımız zaman, elimiz ayağımız birbirine dolanı
yor; acaba İçişleri Bakanı, hakkımızda hangi iftirada bulunacak, hanglsuçlamada bulunacak, 
nasıl bir ithamda bulunacak?.. 

Değerli arkadaşlarım, bizlere zenci muamelesi yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, özel
likle HEP milletvekillerine zenci muamelesi yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Halkın Emek 
Partisi milletvekilleri bu fırsattır, değerlendirilmelidir. Değerlendirmiyorsanız, ağa keyfiniz bilir... 

Sayın Başkanım, sonuç olarak, bu Hükümet, Mustafa Reşit Paşanın durumuna düşmüş
tür. Mustafa Reşit Paşa, 1839'da Tanzimat Fermanını okurken, "Bu sıkıntılar beş-on yılda 
giderilir" demişti. Giderilmedi, bugüne kadar devam etti. Bu Hükümet, 500 günlük bir süre 
koymuştu. Bu 500 gün, koca koca başarısızlıklarla dolu geçen 500 gün olmuştur. 

"İşkenceyi sona erdireceğim" demiştir, işkence daha da çok artmıştır, 
"Bölgeler arası gelir farklılığını ortadan kaldıracağım" bölgeler arası gelir farkı daha da 

artmıştır, 
"Demokrasiyi getireceğim, doğu ve güneydoğudaki bölge halkına şefkat elini uzatacağım" 

demiştir, ne yapmıştır? CHP heyeti de, izlenimlerini, sanıyorum, bu kürsüde dile getirecektir; 
CHP heyetinin de gördüğü gibi, köyler yakılmakta, göç ettirme politikasının gereği olarak köyler 
boşaltılmaktadır. Can güvenliği kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, bu Hükümet, her konuda, ama her konuda (siyasal, 
ekonomik, sağlık, sosyal benzeri bütün konularda) bir yılı demagoji yaparak geçirmiştir. Bu 
Hükümet, Sayın Genel Kurula ve kamuoyuna gerçekleştiremeyeceği vaatlerde bulunmuştur ve 
demiştir ki, "eşitliği sağlayacağım." 

Ama, gidiniz, güneydoğuda yapılan en çok, karakoldur, cezaevidir; bir tek fabrika bula
mazsınız değerli arkadaşlarım. " . 

İnsanlık suçunu işliyor... "İşkence insanlık suçudur" demiş, aynı şey yine devam ediyor! 
Ama, ne yapmıştır? Değerli bir dostumuzun da belirttiği gibi, bu Hükümet, kaçakçılara af 
getirmiştir. Yapacağı da bu idi, kendisine yakışan da bu idi... 
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Hoşgörünüze sığınıyorum; çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Hastanede cenaze rehin kaldı; onu da söyle. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, az önce çok acı bir haber aldık. Şu 

anda, hastanede bir yurttaş vefat etmiş durumda. 37 milyon liralık borç çıkmış... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yeşil kartı yok mu?! 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hayır, yeşil kart karşılamıyormuş efendim, orada ye

şil kart istemiyormuş! Yakınları 27 milyon lira ödemiş; ancak, geriye kalan 10 milyon lirayı 
ödemediği için, şu anda cenaze hastanede rehin tutulmaktadır. 

Bilmiyorum, sayın bakanlar lütfedip, bizimle gelirler mi? Gelirlerse, büyük bir mutluluk
la gideriz... , 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sağlık Bakanı o parayı verir, çıkar, akşama televizyonda şov 
yapar!.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Keşke, sağlığında partiye uğrayıp da< yeşil kart alsaydı... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bunu da Hükümete ithaf ediyorum. Bu uygulama 

da Hükümetin yüzakıdır (!) 
Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (HEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi açısından söylü

yorum; biraz önceki konuşmacının konuşmasıyla ilgili olarak söylemiyorum. Siz, zaman za
man "Ben bir uygulama yaptım, hemen hemen hiç kimse itiraz etmedi, genel tasvip gördü, 
devam ediyorum*' diyorsunuz. Onun için, itirazımızın tutanağa geçmesi açısından arz ediyorum. 

Sürelere riayet konusunda, giderek, bir tçtüzüksüz Meclis yönetimi noktasına varıyoruz. 
Burada, kuşkusuz, Başkanın takdir yetkisi vardır. Tekrar altını çizerek söylüyorum; Sayın Alı-
nak'ın konuşmasıyla ilgili değil, genel olarak söylüyorum. Ancak, bu öngörülen sürenin, diye
lim yüzde 50'sini aştığında... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Daha önceki konuşmacılar da sürelerini aştılar. O za
man neredeydiniz, niye bir şey söylemediniz? Mahmut Atmak konuşunca yer yerinden oynu
yor, kıyamet kopuyor... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Söylediklerim sizinle ilgili değil Sayın Almak. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sayın Başkan, Yasa tasarısını görüştürmemek için yapı

yorsun... , t 

BAŞKAN — Çok ayıp oluyor, ama... Sayın Karagül, ne mantık bu, maşallah, ne yorum, 
ne irtibat, Allah allah!.. 

"Yasayı görüştürmemek için..." Teessüf ediyorum. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Bize göre öyle. Ben de sana teessüf ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan... / 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Onun aklı o kadar eriyor! 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, kanaat öyleyse, yoklama isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, işte o kadarına aklı eriyor, Öyle zannediyor; öğrenecek! 
Buyurun Sayın Gürkan. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Ama, genelde her konuşmacı, prensip olarak İçtü
zükte öngörülen sürenin birkaç katı fazlasını kullanıyor. Bu konuda bir adaletsizlik yapıldığını 
söyleyemem, çok adil davranıyorsunuz; ama, prensip olarak, birkaç dakikalık tolerans gösteri
lebilir. 

Bu durumda, Meclis, yasama işlevini yerine getirirken, gerçekten bir boşluk doğuyor. Siz 
sık sık "onay gördü, kimse itiraz etmedi" dediğiniz için, tutanaklara geçmesi açısından bilgi
lerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. ı 
Tabiî, Meclis Başkanvekillerinin görevlerini, gerektiği ve beklendiği gibi yapabilmelerinin 

en büyük teminatı, değerli grup başkanvekillerinin de görevlerini ve beklendiği gibi yapmala
rından geçer.\ Değerli arkadaşlarımız, 20 dakikalık, 30 dakikalık süreye dört konuşmacı verir
lerse ve kürsüye çıkan, memleketin, milletin meselesini dile getiren bir milletvekiliyse ve onun 
her vesileyle dile getirdiğimiz saygınlığına, burada oturan görevli, zerre kadar itina ediyorsa 
"cart" diye sözü nasıl keser, Allah aşkına? Defalarca, şu anda Sayın Gürkan'ın bendenize ha
tırlattığı uygulamanın mustaribi olarak yalnız bendeniz değil, benden başka, bu görevi yürü
ten diğer üç değerli arkadaşım, ceman dört Başkanvekili, her zeminde, her vesileyle, değerli 
grup başkanvekillerimizden, bu konuda, bizim, üyeleri alelumum kırarak değil, kendilerinin, 
görev verirken rica ederek, razı ederek bu disiplinin uygulanmasını sağlamalarını istemişizdir; 
ama, kendisi dahil, sayın bakanlar, Sayın genel başkanlar, sayın grup başkanvekilleri, gündem 
dışı olsun, grup sözcülüğü şeklinde olsun, bütçe müzakeresinde olsun, sataşmadan dolayı söz 
alarak olsun, değerli arkadaşlarımın süreye uyma konusundaki tutumlarının, bizim kusuru
muzdan değil, bizim saygımızdan, itinamızdan olduğunu bu zabıtlarda görürsünüz. Küçük bir, 
misal, Sayın Millî Savunma Bakanı, 33 dakika fazla konuştuğu halde, son cümlesini, son sö
zün^, "Başkan müsaade etmiyor ki, layıkıyla, yeterince anlatayım" şeklinde bağlayarak in
miştir; ama, Başkan, aynı şekilde grup başkanvekilleri ne buradan pusula göndererek, sayın 
milletvekilerinden daha çok sayıda sayın generalin izlediği bir bütçe müzakeresinde, Sayın Ba
kanı alelumum, işte o yap dediğiniz şeyi yapmaya davet etmeyi doğru bulmadığım için kendi 
haline bırakmışımdır, diye notlar yollamışımdır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya milletvekillerinin üç katı, beş katı sayıda kordona sığmaya
cak çoklukta bürokratlarıyla, teknokratlarıyla gelen sayın bakanların müdahale edilmesi gere
ken bazı durumlarında mâdûnu dediğimiz, emrindeki memurları önünde Parlamentoya, Hü
kümete reva görmediğim bir uyarıyı, bir müdahaleyi benimsemediğim için yapmamışımdır. 

Bakınız; ben, laf olsun diye söylemiyorum, 13 dakika oldu, 19 dakika oldu, 29 dakika 
oldu diye ikaz ettiğim hepsi saygıdeğer, hepsi bu uzun süre içindeki sunuşlarında anlamlı, önemli, 
değerli, haklı görüşleri dile getiren parlamenter arkadaşlarım, isimleriyle zabıtlarda mevcut
tur. Ne Anavatanlısına, ne Refahlısına, ne Doğru Yollusuna, ne CHP'Iisine, ne SHP'lisine, hiçbir 
suretle ayırım yapmamışımdır; ama, Sayın Gürkan'ın, benim yönetimimde, Sayın Alınak'a, 
"niye çok konuşuyorsun?" değil de, bana "Sayın Başkan hep çok konuşturuyorsun" şeklin
deki uyarısını da bir daha buna meydan vermemek niyetiyle dikkate aldığımı ve şükranla kar
şıladığımı, bu açıklamam muvacehesinde zabıtlara geçiyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, benim söylediklerim, ne size ne de 
Sayın Alınak'a yöneliktir. 

. . • ' '\ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere Devlet 

Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'u kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 
Değerli milletvekilimiz Sayın Alınak'ın konuşmalarını dikkatle dinledim. 
Fikirlerine hürmetkarım; fakat, katılmam mümkün değildir. 
Sayın Alınak, Hükümetimize güvenoyu vermiş bir siyasî partimizin grup başkanvekili idiler. 
Kendileri de biliyor ki, hükümetlerin programları bir seçim dönemini kapsar ve bu vaatler 

de bir seçim dönemi içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılır. 
Biz, bu seçim döneminin yalnızca bir yılını tamamlamış bulunuyoruz. Bu bir yıllık sürede 

dahi değerli arkadaşımın tenkitlerine katılmak mümkün değildir. Biraz sonra izah edeceğim 
şekliyle görülecektir ki, söylediklerimde hakikat payı vardır. Yalnız, bu konuya değinmeden 
önce, Yüce Meclisimizi ve tüm milletimizi ilgilendiren bir konuda Sayın Alınak'a katılmak müm
kün değildir. Hükümeti tenkit edebilirsiniz, Hükümetin birtakım hizmetleri, yanlış yaptığını 
da söyleyebilirsiniz; ama, Hükümeti aşağılayıcı, Hükümeti küçük düşürücü sözleri söylediği
niz andan itibaren, Yüce Meclisin güvenoyuna sahip olan, yani bu Yüce Meclisin ekseriyetine 
sahip olan bir grubu küçültmüş olursunuz. 

Şunu belirtmek istiyorum : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve onun devleti, kendi bölge
sinde güçlü bir devlettir ve güçlü bir Hükümettir. Bu devlet ve bu Hükümet saygın bir Hükü
mettir, bu devlet saygın bir devlettir. Bu devletin... 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Bakan, devletle hükümeti... 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Ben zatı âlinizin sözünü hiç kes

medim; şimdi ben konuşuyorum. Benim konuşmam bitince söz hakkı almanız zaten mümkün. 
Sayın Almak, ben sizi dikkatle dinledim, sözünüzü hiç kesmedim ve Grubumdan da kimse 
size söz atmadı. Dinlerseniz, bir noktaya geldiğim zaman "Haklıymışsınız Ekrem Bey" diye
ceksiniz . Bir dakika lütfen... 

Bu Hükümetin ve bu devletin, dünya politikalarını tayin eden devletler nezdinde güvenilir 
ve övgüye değer bir yeri vardır. Bu Hükümet, Türkiye'nin yeni dünya düzeni içerisinde, Avru
pa ile Asya arasında vazgeçilmez bir köprü olduğunu bütün dünya uluslarına kabulettirmiştir. 
Bu Hükümet, bağımsızlıklarını yeni kazanan cumhuriyetlerle işbirliği yapan, yapmak isteyen 
ülkelerin geniş taleplerine maruz kalmış ve bu elçilik görevini yapmıştır. Bu yeni cumhuriyet
ler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini kendilerine örnek alarak, onun kurumlarını bir an önce 
kendi ülkelerinde gerçekleştirmek için bu Hükümetten yardım istemişlerdir. Binaenaleyh, Yü
ce Meclisin güvenoyuna mazhar olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, içeride ve dışarıda, bu 
güvenoyuna layık bir tarzda, aziz Türk Milletini temsil etmektedir ve etmeye de devam edecektir. 

Hükümetimizin terörü önlemede başarılı olamadığı ifade edildi. 
Hükümetimiz, terörü, hukuk devletinin kurallarına uygun olarak ve hukuku içerisinde 

kalarak önleme gayretleri içindedir ve bu gayretler, Yüce Mecliste küçük bir ekseriyet dışında, 
tüm partilerimiz tarafından desteklenerek, olağanüstü halin uzatılması kararlarında kendisini 
göstermiştir. Binaenaleyh, Hükümetin teröre yaklaşımı insancıldır, Hükümetin teröre yaklaşı
mı hukukun içindedir, Hükümetin teröre yaklaşımı, ciddî bir devletin teröre yaklaşma şeklin
dedir ve Hükümetimiz bu terörü, Allah'ın izniyle 1993 yılında ikinci plana itecektir. 
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İşsizliğin ve enflasyonun önlenmediğinden bahsettiler. 
İşsizliğin ve enflasyonun önlenmesi, her şeyden önce, yatırım hamlesine bağlıdır. Hükü

metimiz, 1993 yılı yatırım programını ilan etmiştir. Bu yatırım programı, bir hamle yatırım 
programıdır. Bu programda, 1923'ten 1993'e kadar geldiğimiz 70 senede, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri, 88,2 milyar kilovat/saatlik bir enerji gücünü meydâna getirmişlerdir. 1993 yılı 
programında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 44 milyar kilovat/saatlik enerji üretecek tesis
lere yer vermiştir. Yani, 70 yılda elde edilenin yarısı kadarlık bir enerjiyi, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti 1993 yılında gerçekleştirmek üzere programına koymuştur. 

1991 yılı sonuna kadar, yani, 1992 yılı başına kadar, Türkiye Cumhuriyeti 350 kilometre 
otoyol kazanmıştır. 1992'de buna 450 kilometre otoyol ilave edilmiştir. 1993'te ise 700 küsur 
kilometrenin 448'i tamamlanacak, 300'ü üzerinde de çalışılacaktır. 

1993 yılı programında, altyapı yatırımları en geniş şekliyle yer almaktadır. Limanlar, ha
vaalanları, bütün yurt sathına yaygın bir tarzda getirilmiştir. Havaalanlarından örnekler ver
mek istiyorum : Ağrı Havaalanı, Nevşehir Havaalanı, Bodrum Havaalanı, İstanbul İkinci Ha
vaalanı, yani Anadolu Yakası Havaalanı, Sivas Havaalanının genişletilmesi ve tevsii, Bursa Ha
vaalanının genişletilmesi ve tevsii, Dalaman Havaalanının genişletilmesi ve tevsii, Antalya Ha
vaalanının genişletilmesi ve tevsii, Erzurum Havaalanının her hal ve şartta inişe elverişli hale 
getirilmesi, bu programın içerisindedir. 

Demiryolları olarak : Horasan-Ağrı-tran Hududu demiryolu, tekrar ediyorum, Horasan-
Ağrı-îran Hududu demiryolu, Torul-Gümüşhane-Trabzon demiryolu, Ankara-lstanbul sürat de
miryolu. 

Nükleer bir santralın en geç 1993 yılı sonunda anahtar teslimi olarak yapılması bu prog
ram içerisinde yerini almış bulunmaktadır... 

ORHAN DOĞAN (Sımak) -— Bütün bunların Şırnak'la ne ilgisi var Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etmeyin efendim.., 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Müsaade buyurursanız, ben ko

nuştuktan sonra lütfen, söz alın, Sayın Başkan size söz versin, gelin bu kürsüden konuşun, 
arkadaşlarımda sizi dinlesin. Çünkü, ben, genellikle, atılan söze cevap vermem, benim yaradı
lışım buna müsait değil. Biraz dinleyin lütfen, balkın biraz sonra ne söyleyeceğim. 

"İşçi, memur, dul, yetim ve köylüyü ezdirdiniz" dediler. 
Hükümet Programımızdaki vaat aynen şudur : "Biz, sabit ve dar gelirlileri enflasyona 

ezdirmeyeceğiz." 
Ezdirmedik, eğer "ezdirdiniz" diyenler varsa, buyursunlar, bu kürsüden rakam zikretsin

ler; ben derhal görevi bırakmaya hazırım. 
Köylümüzü kesinlikle enflasyona mağdur ettirmedik; 12 trilyon lirayı destekleme alımın

da peşin olarak ödedik. Şu anda şekerpancarı hariç ve bir miktar da fındık hariç, parası öden
meden alınmış hiçbir mahsulün varlığı söz konusu olamaz. 

Binaenaleyh, Hükümet Programında vaat edilen "sabit ve dar gelirlileri enflasyona 
ezdirmeyeceğiz" lafı, gerçekçi bir laftır. 

"Hükümet, bir yılı lafla geçirdi" dediler. 
Nasıl lafla geçirmişiz, bir bakalım. 
Yüzde 0'lık bir kalkınma hızından yüzde 5,5'lik bir kalkınma hızına getirmişiz; ihracatı 

yüzde 15 artırmışız... 
\ 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ne katkınız var onda Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Hayır, "lafla geçirdiniz" dediler 

de, bazı şeylere cevap vermek mecburiyetinde kalıyorum. Başka ne yapayım benî Lafla geçir
medik, bir şeyler yaptık ki, bunlar üredi... 

10 milyar dolarlık döviz rezervimiz İS milyar dolara geldi. Yani biz laf ettiysek, bunlar 
nasıl Üredi, bilemiyorum ben!.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Onlarda sizin bir katkınız yok Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Nasıl üredi bilemiyorum ki!.. Bu

nunla ilgili başka şeylerde saymak istemiyorum. 
Şimdi, bir noktaya temas edeceğim. Bakınız, Şırnak tlimizi alıyorum. Şırnak İlimize 1986 

yılından il olduğu 1991 yılı başına kadar carî fiyatlarla yapılan yatırım tutarı 103,9 milyar Türk 
Lirasıdır. 1991 yılında bu ilimize yapılan yatırım 26,9 milyar 1992 yılında 33,8 milyar -ki, bun
lar hep cari fiyatlarladır, enflasyondan arınmış olarak da söyleyeceğim- ve 1993 yılında da bu 
il için programlandırdığımız rakam 122,2 milyar liradır. Başka bir deyimle, Şırnak tli yatırım
ları son üç yılda altı kat artırılmıştır. Bu rakamları enflasyondan sıyırırsak, 1991 yılında sabit 
fiyatlarla Şırnak iline yapılan yatırım 43,3 milyar, 1992 yılında, 34 milyar lira ve 1993 yılında 
da 53,4 milyar liradır. 

Nedir bu yatırımlar? Şu anda Şırnak İlimizde 1 trilyon 161 milyar 500 milyonluk yatırım 
devam etmektedir. Bu yatırımların 1992 yılı sonu itibariyle harcaması 660,8 milyar lira olup, 

, 1993 ödeneği 122,2 milyar liradır. Bunlardan tarım kesimi yatırımları 1993 yılında 4 milyar, 
ulaştırma yatırımları 55,5 milyar, turizm yatırımları 900 milyon, eğitim yatırımları 14 milyar, 
sağlık yatırımları 7,5 milyar, genel idare yatırımları 19,1 milyar lira*.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - - Toplam ne kadar tutuyor İd? 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Toplamı arz ettim 122,2 milyar lira 

dedim, detayına iniyorum. Genel idare 19,1 milyar, güvenlik hizmetleri 6,5 milyar, küçük sa
nayi yatırımları 500 milyon, içme suyu yatırımları 9,7 milyar, kanalizasyon 10,5 milyar, diğer 
belediye hizmetleri 3 milyar... 

Demek ki, Hükümetiniz, işsizliği ve enflasyonu önlemede, yatırımların tek çare olduğunu 
gördüğü için, gerek yurt sathında, gerekse yurdumuzun bu geri kalmış bölgelerinde yatırımla
ra hız vermiştir. Bu yatırımların yanı sıra, Şırnak'ımızın maruz kalmış olduğu hadiseler dola
yısıyla da bu ilimizde gerekli hasar tespitleri yapılmış, bu tespitlerle ilgili olarak gerekli ödeme
ler, ti Valiliği emrine yollanmıştır. 

H. ULUÇ ĞÜRKAN (Ankara) — Hayır, yollanmamış Sayın Bakan. Biz oradan geldik... 
Ayıp yahu!.. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) ~ Bir gündem dışı konuşmada, süre
nin 5 dakika olduğunu biliyorum; Sayın Başkanın lütfuna sığınarak, son sözlerimi söylüyorum... 

BAŞKAN — Estağfurullah Sayın Bakanım; devam buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Türkiye Büyük'Millet Meclisi kürsü

sü hürdür. Hükümet, bu kürsüyü baskı altında tutamaz, tutmamıştır, tutamayacaktır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yönetimi, Sayın Meclis Başkanına aittir. Hükümetin böyle bir davranışı anında, 
Yüce Meclisimizi idare eden Sayın Başkan veya vekilleri, derhal onu bu kürsüden indirme yetkisi
ne sahiptirler. Binaenaleyh, Hükümet hakkındaki bu suçlamayı kesinlikle reddediyorum. 
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İkincisi: Bu Mecliste hiçbir milletvekiline zenci muamelesi yapılmamıştır, yapılamaz, ya
pılamayacaktır. Çünkü, bu Meclise giren her milletvekili, Büyük Türk Milletinin temsilcisi olarak 
burada bulunmaktadır. Büyük Türk Milleti, bir köle millet değil, bir asil millettir, bir hür mil
lettir. (DYP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, onun temsilcilerine herhangi bir şekilde herhan
gi bir muamele yapılması mümkün değildir. •:-.., 

Kendileri, mevcut Anayasayla Türkiye Büyük Millet Meclisine üye olan değerli arkadaşla
rımızın, evvela bu Anayasanın bütün kurallarına kesin olarak uymaları mecburîdir. Bu Anaya
sa değiştirildikten sonra başka kurallara uyulabilir; ama bu Anayasa mevcut kaldığı sürece, 
yalnızca buna uyulabilir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetiniz, Yüce Meclisin güvenine sahip olarak görevine de
vam etmektedir. Ne zaman ki Yüce Meclisiniz bizden güvenini çekerse, biz o zaman onu bıra
kırız; ama şuna kesinlikle inanıyoruz ki, Hükümet Programımızda vaat ettiğimiz her şeyi, ge
ceyi gündüze katarak gerçekleştirme gayreti içindeyiz ve Allah'ın izniyle de beş yıldan önce 
bunu gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. . 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hani 500 gündü?!. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Sayın Başbakanımız hakkında söy

lenen sözler için Sayın Başbakanımızı müdafaa bana düşmez; ancak, o sözleri kesinlikle red
dediyorum... Kesinlikle reddediyorum... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başkanı olan çok 
değerli Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız için bu kürsüden bu tip bir sözün söylenmiş 
olmasını da büyük şanssızlık addediyorum. 

Yardım yapılmadığı ifade edildi. 
Okuyorum... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — 500 gündü!.. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — 500 günün de hesabını veririz, hiç 

merak buyurmayınız. 500 gün dolduğu zaman bu kürsüye çıkarsınız, konuşursunuz, biz de 
cevap veririz. Yüce Meclis, "bu cevap beni tatmin etmedi arkadaşım, seni alaşağı ediyorum" 
der tamam, amenna; "hayır, bu beni tatmin etti" der, güvenoyunu tekrarlar, biter mesele. 

Şimdi, bakınız, 1988 yılında, Şırnak İline yalnızca 5 milyar lira, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfından para yardımı yapılmış; 1989'da bu 10 milyara çıkmış, 1990'da 595 mil
yon olmuş, 1992'de 2 milyar 50 milyon liraya çıkmış. Bu, yalnızca Sosyal Yardımlaşma Daya
nışma Vakfından yapılan yardımdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; ben, gündem dışı bir konuşmada spesifik bir 
konunun dile getirileceğini düşünerek burya geldim ve hatibi dikkatle dinledim; ama gördüm 
ki, Sayın hatibimiz, spesifik bir konu yerine, Hükümetin tümünü eleştirdi. Ben bu kısa sürede 
ancak bu kadar cevap verebildim. Beni sabırla dinlediğiniz için sizleri tekrar saygıyla selamlı
yor ve sözlerimi bağlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, müsâadenizle bir şeyi arz etmek istiyo

rum. Sayın Bakana verdiği cevap için teşekkür ederim. Ancak, Şırnak iliyle ilgili yaptıkları 
açıklama, gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, Sayın Bakanın iddia ettiği gibi, Şırnak'a yapılan 
yatırımlar sonucu bir tek fabrika, hastane, okul temeli atılmış ya da bir tek kilometrelik bir 
yol yapılmış ise buyursunlar, beraber bölgemize gidelim ve görelim. Ben o zaman sayın 
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Bakandan ve Yüce Meclisten özür dilemeye hazırım. İnanınız böyle bir yatırım yoktur. Harca
nan bütün paralar, oradaki koruyuculara ve olağanüstü hal uygulamalarına gitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Almak, biraz uzuyor gibi, istirahat buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

| 4. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, gübre fiyatlarına ve diğer tarım girdilerine 
yapılan zamlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un cevabı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere; gübre fi
yatlarına son zamanlarda aşırı zamlar yapıldığı ve bu durumun, Türk tarımını olumsuz etkile
yip, Türk çiftçisi için hayatı zora soktuğu konusunda, Kırşehir Milletvekili Sayın Goşkun Gö-
kalp'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gökalp. (CHP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elim bir trafik kazası sonucu hayatını yitiren değerli 

milletvekillerimiz Adnan Kahveci ve Mümin Gençoğlu'na ve Adnan Kahveci'nin eşi Füsun Kah-
veci'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlarla birlikte, yine kazada hayatını kaybeden Murat 
Demir'e de Allah'tan rahmet diliyorum... 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu'nun yanındaki Şevki öztürk'e de... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biraz önce, Sayın Bakan Ekrem 

Ceyhun Bey, Doğu ve Güneydoğudaki ve Şırnak'taki yatırımlardan bahsederek, güzel bir tab
lo çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle birlikte dün Şırnak'taydım ve Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizi gezdim. Oradaki durum, keşke Sayın Bakanın söylemiş olduğu gibi olsay
dı... Konumun dışına çıkıyorum; ama, Sımak gibi bir yerde-durum içler acısıdır- devletin va
lisi yok. Ülkemizin en duyarlı bir bölgesinde en duyarlı bir zamanında Sımak gibi bir yerde 
devletin valisi yok. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk tarımı için en önemli madde gübredir. Gübre, 
Türk tarımının en önemli unsurlarından biridir. Elbette, gübre hammedesinin yüzde 70-80'i 
dışından gelmektedir, yani dolara bağlıdır, dolara endekslidir. Bunu kabul ediyoruz; ama, gübreye 
öyle aşırı zamlar yapıldı ki, Türk çiftçisi, bu yapılan zamların altında ezilir oldu, tarlasına gübre 
atamaz duruma geldi. 

30.9.1992 tarihinden önce "AS" olarak tabir edilen ve kilogramı 460 lira olan gübrenin 
bir kilogramının fiyatı 1 030 liraya çıktı, yani yüzde 123 artı. "CAN" olarak "26'lık" diye 
tabir edilen bahar gübresinin bir kilogramının fiyatı 1 125 liraya çıktı, yani yüzde 86 oranında 
arttı. "AN" olarak tabir edilen yüzde 33'lük gübrenin bir kilogramının fiyatı 625 liradan 1 
345 liraya çıktı, yani yüzde 115'lik bir zam görmüş oldu. "Üre" olarak tabir edilen gübrenin 
fiyatı, kilogramda, 825 liradan 1 510 Türk Lirasına çıktı, zam oranı yüzde 83; "TSP" denilen 
taban gübresinin fiyatı 825 liradan 1 150 liraya çıktı, zam oranı yüzde 61; DAP olarak addedi
len gübrenin fiyatı 770 Türk Lirasından, önce 2 bin liraya çıkarıldı ve sonradan da görülen 
tepki üzerine -bu zammın çok fahiş olduğunu Hükümet de görmüş olacak ki,-1 750 Türk Li
rasına indirildi; zam oranı yüzde 127; "20x20" olarak addedilen taban gübresinin fiyatı, gene, 
625 liradan 1 300 liraya çıktı, zam oranı yüzde 108. 

Şimdi, gübre fiyatlarında yapılan bu ayarlama için, "Sayın Başbakan ve beraberindeki 
bazı bakanlar yurt dışındayken ilgili kurumlar yapmış" denildi. 
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öyle şey ölür mu?! Başbakanın ve bakanların haberi olmadan, bir genel müdürlük Ziraî 
Donatım Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü, TÜGSAŞ Genel Mü
dürlüğü, kendi başına bu zammı yapabilir mi? Olacak şey mi bu?!.. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Bakan, bu kürsüde "Türk köylüsünü enflasyo
nun altında ezdirmddik" dedi. 

Keşke ezdirmemiş olsaydı!. Bu Hükümet de dahil olmak kaydıyla son oniki yıldır uygula
nan ekonomik politikalar, bırakın köylüyü enflasyonun altında ezdirmemeyi, köylünün pesti
lini çıkardı, pestilini!.. Bunu kabul edin beyefendi... (CHP sıralarından alkışlar) Size bunları 
rakam rakam vereceğim. 

Keşke çıkmasaydı köylünün pestili de, o köylere, kasabalara rahatlıkla gidebilseydiniz... 
ABDULLAH KINALI (Hatay) — Gidiyoruz, gidiyoruz.., 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben köylüyüm efendim; ben, ne olduğunu biliyorum 

ve konuştuğum her şey de belgeye dayanır; rastgele konuşmuyorum. 
VELt ANDAÇ DURAK (Adana) — Sen köylüyü ne bilirsin?! 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Biz peşin ödeme yaptık... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Efendim, 1991 yılında peşin ödeme yapıldı, kabul 

ediyorum. 
Bakınız, beyler, 1991 yılında Bezosya'nın ilan edilen fiyatı 770 Türk Lirası, son fiyatı 818 

lira, ortalama fiyatı da 788 liraydı. Aynı buğdayın 1992 yılında ilan edilen kilogram fiyatı 
1 200 lira, son fiyatı 1 300 lira, ortalama fiyatı da 1 213 liraydı; artış yüzde 53. Yine, Çukuro
va'da yetişen Pandos buğdayı -güneyli arkadaşlarım bu tür buğdayı bilir-1991 yılında ilan edi
len fiyatı, 754 lira, son fiyatı 802 lira, ortalama fiyatı da 764 lira. 1992 yılında ilan edilen fiyat 
1 165 lira, son fiyatı 1 315 lira, ortalama fiyatı 1 168 lira, artış oranı yüzde 53. Buradan, beyaz 
arpaya geliyorum... 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — 1991 rakamları mı bunlar?. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben bu rakamları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü

düründen aldım efendim. Bunlar, devletin resmî kaydıdır. Yani lütfen inanın buna... Buraya 
gelip de hayalî konuşmayın, gerçekleri konuşun lütfen. 

1991 yılı için söylüyorum : Beyaz arpanın ilan edilen ilk fiyatı 640 lira, son fiyat 688 lira, 
ortalama fiyat 628 lira. 

RAHMt ÖZER (Çanakkale) — 1991 rakamları mı? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Evet, 1991 rakamları. 
1992 yılının fiyatını söylüyorum şimdi de : tlan edilen fiyat 1 020 lira, son fiyatı 1 170 

lira, ortalama fiyatı 987 lira; 1991 yılına göre zam oranı yüzde 57. 
Hani, köylü, enflasyonun altında ezdirilmemişti?!.. Enflasyonun sokakta yüzde 100'den 

aşağı olmadığını herkes biliyor burada... 
Değerli milletvekilleri, şunu söylüyorum : Sayın Tarım Bakanı 15.9.1992 günü bu kürsü

den aynen şöyle dedi : "Hükümet olarak bizim beyanımız da, gerek Sayın Başbakanımızın, 
gerek bizim Bakanlık olarak söylediğimiz, bu sonbahar, tedarik döneminde çiftçiye zamlı güb
re satmayacağız" tarzındadır. 

Benim biraz önce söylemiş olduğum bu fiyatlar, beş aylık dönemde ortalama olarak artış
lar -biraz önce söyledim- yüzde 100'ler, yüzde 125'ler civarında... Bu ne perhiz, ne lahana tur
şusu, Allah aşkına!.. 
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Devam ediyorum efendim, akaryakıt fiyatlarını söylüyorum : Bu Hükümet idareyi devral
dığında 2 320 liradan almış olduğu mazotu 4 497 liraya çıkardı; zam oranı yüzde 94. Hani enf
lasyonun altında Türk çiftçisini ezdirmeyecektiniz?.. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Onlar baba, baba. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Baba, baba... Baba böyle etti işte 
Devam ediyorum efendim. Gene Türk çitfçisini yakından ilgilendiren, traktöründe kul

lanmış olduğu bir teneke yağın fiyatını söylüyorum. 17 kilogramlık bir teneke yağın fiyatı, bu 
Hükümet idareyi devraldığında 85 bin lira civarındaydı. Şu anda lütfen bayilere bir sorunuz; 
250 bin lira civarında. Evet, bu Hükümet idareyi devraldığında bir teneke yağın fiyatı 85 bin 
lira civarındaydı, şimdi 250 bin lira civarında; zam oranı yüzde 194, yüzde 200'Ier civarında. 
Hani enflasyonun altında Türk Çiftçisini ezdirmeyecektiniz?., 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Onun için Türkiye'nin her toprağı ekili; ekili değildi 
bugüne kadar. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)«— O toprağı ekerken o insanların neler çektiklerini bir 
bilseniz, o insanların neler çektiklerini, nasıl gübre aldıklarını, nasıl mazot aldıklarını ah bir 
bilseniz de, vicdanınız ah bir sızlasa... . 

ABDULLAH KINALI (Hatay) — Yalnız sen mi biliyorsun?! 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Bir karış toprak kalmadı ekilmedik... 
M. HALÛK MÜTFÜLER (Denizli) — Biz de geziyoruz... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) —- Müsaade edin efendim, müsaade edin. Ben, olanları 

söylüyorum burada; niye gocunuyorsunuz? Gocunmayın, gocunmayın. 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Beraber gezelim... 

- COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben size gezmediniz demiyorum. 
Beraber gezelim... 
Traktör fiyatlarına geldim efendim. Bakınız... 

BAŞKAN — Sayın Kınalı, Sayın Müftüler, Sayın Durak, Sayın özer, gündem dışı sözü, 
Sayın Gökalp'e verdim. Süre bu yüzden uzuyor işte... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkanım, fazla zamanınızı almayacağım. 
Efendim, traktör fiyatlarına geliyorum. Bakınız, bu Hükümet idareyi devraldığında 54-C 

Fiat traktörün fiyatı 58 milyon liraydı. Şimdi Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasın
da aldığım fiyatı söylüyorum -mutlaka yükselmiştir- 54-C Fiat traktörün fiyatı, 117 milyon 500 
bin lira; zam oranı yüzde 103. 

Devam ediyorum efendim. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Enflasyon kaç?.. 

, COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Enflasyon, Hükümete göre, yüzde 39. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Millete göre yüzde 130. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Hükümete göre, yüzde 39; yüzde 40'ı bile bulmuyor. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Maşallah!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Maşallah, maşallahı var. 
Devam ediyorum efendim. Ben biliyorum bunu, yaşıyorum; keşke siz de yaşasanız, hisset

seniz. 60/56 Fiat traktörün fiyatı, bu Hükümet idareyi devraldığında 68 milyon liraydı; şu an
daki fiyatı 130 milyon lira; zam oranı yüzde 91. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Onların tuzu kurumuş. Daha çok arayacaksınız. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Massey Ferguson'a geliyorum. 
Evet, ANAP'ı beğenmiyorduk, eleştiriyorduk, ANAP'ı arar olduk; kabul edelim bunu. 
MF traktörlerine geliyorum. Bu Hükümet idareyi devraldığında 240 MF'nin fiyatı 53 mil

yon liraydı, bugünkü fiyadı 103 milyon lira; zam oranı yüzde 94. 285 MF'nin fiyatı 78 milyon 
liraydı, şu anda 157 milyon lira; zam oranı yüzde 101. Hani ezdirmiyordunuz çiftçiyi enflasyo
nun altında?.. Bunların cevabını gelin, lütfen burada verin, birlikte verelim. Keşke böyle enf
lasyon olmasa... Biz enflasyonun olmasını mı istiyoruz? Kim ister?.. Enflasyon bir canavar; 
enflasyon sabit gelirli insanları eziyor; enflasyon, tarımla uğraşan insanları eziyor, işçileri ezi
yor, memurları eziyor; enflasyon, sadece bir eli yağda, bir eli balda bir avuç insanı zengin et
mekten başka gayeye hizmet etmiyor. Bunu kabul edin lütfen. (CHP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Mazot parası, mazot parası. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Devam ediyorum efendim. 
Sayın Rahmi Koç "bir yıl boşa geçti" demişti; Sayın Demirel de şöyle dedi aynen kendi 

cümlesini okuyorum : "Boş otursak, siz, vergisi 5 trilyon tutan kârı nasıl elde edersiniz?" 
Biz, servete karşı değiliz, katiyen, olacak bir iş değil; zenginliğe de karşı değiliz. İşte, enf

lasyon, birtakım insanlara yaradı, bunlara yaradı. 
1 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin ve bizim değerli bakanlarımız konuşuyor
lar; ama konuştuklarıyla icraat, eylem birbirini tutmuyor. Bakınız, Devlet Bakanımız Sayın 
Tansu Çiller, 12.12.1992 tarihinde ne diyor: "Ortadirek daha iyi bir durumdadır; çünkü, tüke
timini artırabilmiştir. Nereden mi; çünkü, gerek destekleme, gerekse ücretlerde büyük reel ar
tışlar olmuştur. Bunun da anlamı, ortadireğin daha iyi bir konuma gelmiş olmasıdır." Sayın 
Devlet Bakanımız Tansu Hanım devam ediyor... , 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, tamamlamanızı rica ediyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Demagoji yapıyor. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Demagoji değil efendim. 
Sayın Devlet Bakanımız, yine aynı konuşmasında, şöyle devam ediyor : "Bunun ötesinde, 

gerçekten, 1992 yılı, bizim, iktisadî dengelerde özellikle ortadirek dediğimiz köylü ve işçinin 
nispeten daha iyi bir konuma geldiği bir yıl olmuştur." 

Ben şimdi soruyorum : Enflasyon, sokakta yüzde 70 ile yüzde 100'ler civarında, devletin 
resmî rakamlarında ise yüzde 70; ama enflasyondan dolayı Türk çiftçisine verilen artış yüzde 
50 civarında. Böyle mi korunuyor Türk çiftçisi?.. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; fazla zamanınızı almak istemiyorum; Sayın Başka
nın müsamahasını da istismar etmek istemiyorum. Bir de, koalisyon Hükümetinin, saflarında 
yer almaktan onur duyduğum küçük ortağının seçim vaadindeki iki cümleyi de buradan ak
tarmak istiyorum, herkese de buradan gösteriyorum. Okuyorum : "Tarım ürünlerine verilecek 
destekleme fiyatları belirlenirken, mazot, gübre gibi girdilerdeki fiyat artışları ve enflasyon dü
zeyini dikkate alacağız. Destekleme bedellerini zamanında ödeyeceğiz. Tarımsal kredi faizleri
ni düşüreceğiz ve üreticiyi tefecinin eline terk etmeyeceğiz. Çiftçinin Ziraat Bankasına olan kredi 
borçlarının faizlerini bir defalık sileceğiz." Ben bunu, göğsümü gere gere seçim bölgemde vaat 
ettim; ama bu vaatlerin yerine getirilmemesinin sıkıntısı ve üzüntüsü içindeyim. Ben buradan 
tekrar vaat ediyorum... 
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NAZMt ÇlLOĞLU (Bolu) — Oradan kaçtın öbür tarafa. 
VELÎ AKSOY (tzmir) — tçimize sindiremedik... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Kaçmadım; vicdanımın sesine göre hareket ettim. 
Gelin, lütfen, iktidarıyla, muhalefetiyle, vermiş olduğumuz şu sözleri yerine getirelim; ri- ' 

ca ediyorum, şü sözleri yerine getirelim. Hükümete söylüyorum', muhalefete söylüyorum; şu 
sözlerimizi yerine getirelim. 

Beni sabırla dinlediniz; hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Yapılmış bulunan gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet 

Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilimiz Sayın Gökalp'i dikkatle dinledim. Hiçbir Hükümet, zam yapmayı 

istemez; çünkü zam, güzel bir şey değildir; ama hükümetler, mecbur kaldıkları zaman, bu acı 
ilacı da içerler. Buda tabiidir. 

Şimdi, ben size bu zam niçin yapılmıştır ve bu zamdan dolayı Türk köylüsü ne kadar mağdur 
edilmiştir veya edilmemiştir; bunu kısaca açıklayacağım. 

Türkiye'de, 1992 yılı ocak ayından 1993 yılı başına kadar geçen dönemde, dolar karşısın
da Türk Lirasında meydana gelen, değer kaybının fiyatlara yansımış olması sebebiyle gübrede 
dolara bağlı olarak fiyat artışları meydana gelmiştir. Bu arada, kur farkı sebebiyle, 26 Eylül 
1992 tarihinde gübre fiyatları ayarlanmıştır. 12 Kasım 1992 tarihinden itibaren gübrede KDV 
oranının yüzde l'den yüzde 12'ye çıkarılması, toplam gübre fiyatlarına yansıtılmış, dolayısıyla 
fiyatlar bir miktar daha yükselmiştir. 

Fiyat artışlarının tamamının çiftçiye yansıtılması halinde fübre fiyatlarında yapılması ge
reken zam, yüzde 250 idi. 

Hükümetimiz, böyle bir zammın Türk çiftçisine getireceği yükü düşünerek, bu zammı yüzde 
50 ile yüzde 60 -gübre cinslerine dayalı olarak- oranında tutmuş ve buna dayalı olarak da güb
re fiyatlarını ayarlamıştır. 

1992 yılında destekleme kapsamında bulunan 25 ürüne enflasyonun üzerinde fiyat veril
miştir. Bu sebeple, çiftçimizin satın alma gücü yükseltilmiştir. Nitekim, 1992 yılı gübre tüketi
mi, yıl içerisindeki fiyat artışına rağmen, 1991 yılına oranla yüzde 18 daha fazladır. 

1993 yılında gübre tüketiminin yüzde 14 ila yüzde 15 artarak, 5.5 milyon tona ulaşmasını 
beklemekteyiz. 1992 yılında gübreye devletin yaptığı sübvansiyon 2,8 trilyon liradır. 1993 yılın
da devlet bunu 4.3 trilyon liraya çıkarmıştır; dolayısıyla Türk çiftçisinin, tarımın en büyük gir
disi olan gübreden yoksun kalmaması için gerekli tedbirleri almıştır. 

Sayın Gökalp'e bir noktayı da işaret etmek istiyorum : Sımak Valisi şu anda, görevli ola
rak Ankara'dadır; ancak, Vali Vekilinin Şırnak'ta olması lazımdı. Eğer Vali Vekili de Şırnak'ta 
yok idiyse, o takdirde telefonla gerekli tahkikatı yaparım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmıştır. Bir diğer mad
denin görüşülmesine başlamamız halinde tamamlanamayacağı aşikârdır. 

Bu itibarla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 11 Şubat 1993 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.29 

1 O 

V. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimini ve ihtisasını bazı yabancı ülkeler

de yapan Türk öğrencilerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı 
(7/555) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak ce-

valandırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 

v 1. Türkiye'de basılan gazetelerde Türk öğrencilerinin yurt dışında (Rusya, Doğu Avrupa 
Ülkeleri ve yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinde) imtihansız tıp fakültelerine ve ihtisasa ka
bul edileceklerine dair ilanlar çıkmaktadır. Binlerce Türk öğrencisi, tıp tahsili ve ihtisasını ya
pabilmek için bu ülkelere gitmektedir. 

Bu ülkelerde görecekleri tıp eğitimi, Türk üniversitelerindeki tıp eğitimi ile denk kabul 
edilmekte midir? 

2. Denk kabul ediyorsanız, denklik kararını vermeden önce Bakanlığınız bu ülkelerde 
verilen tıp eğitiminin seviyesi ile ilgili hangi araştırmaları yapmıştır? 

3. Denk kabul etmiyorsanız, hangi nedenlerden dolayı kabul etmediğinizi açıklarmısınız? 
Denk kabul etmiyorsanız, Türk öğrencilerini şimdiye kadar niçin uyarmadınız? 
Çünkü, şu anda Macaristan'da, Rusya'da, Azerbaycan'da v.b. diğer ülkelerde tıp fakülte

lerine kayıt olmuş, tıp öğrenimini veya ihtisaslarını yapmakta olan yüzlerce öğrencimiz, ayrıca 
gazetelerdeki ilan sonucu gelecek yıl tıp eğitimine başlamak için müracaat eden binlerce öğ
rencimiz vardır. 

4. Eğer bu Ülkelerde yapılan tıp eğitimini denk kabul etmiyorsanız, bu ülkelerde tıp eği
timi için harcanan ve harcanacak olan milyonlarca doların ve senelerin heba olmasının mesuli
yeti kime ait olacaktır? 
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. ' ; " Sağlık Bakanlığı 10.2.1993 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/460 
Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.12.1992 tarih ve Â.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/555-3089/14715 sayılı yazıları. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından verilen, yurtdışında yapılan tıp öğreni

mi Ve eğitimi ile ilgili soru önegresinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

* Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar "'SSıkın tarafından verilen, yurtdışında yapılan tıp öğreni
mi ve tıpta uzmanlık eğitimi hakkındaki soru önergesinin cevabıdır : 

Soru 1. "Türkiye'de basılan gazetelerde Türk öğrencilerinin yurt dışında (Rusya, Doğu 
Avrupa Ülkeleri ve yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinde) imtihansız tıp fakültelerine ve ihti
sasa kabul edileceklerine dair ilanlar çıkmaktadır. Binlerce Türk öğrencisi, tıp tahsili ve ihtisa
sını yapabilmek için bu ülkelere gitmektedir. 

Bu ülkelerde görecekleri tıp eğitimi, Türk üniversitelerindeki tıp eğitimi ile denk kabul 
edilmekte midir?" 

Cevap 1. 2S47 sayılı Kanuna göre, yurtdışındaki bütün yükseköğretim kurumlarında ve 
bu bağlamda tıp fakültelerinde yapılan eğitimin denkliğini tespit etmek görev ve yetkisi tama
men Yükseköğretim Kurulu'na ait olup, bu konunun Bakanlığımızla ilgisi bulunmamaktadır. 

Buna göre, Doğu Avrupa Ülkeleri ve yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri de dahil olmak 
üzere yurtdışındaki tıp fakültelerinden alınmış diplomaların denkliğinin tespiti amacıyla ilgili
ler, öğrenim görmüş oldukları fakültelerin müfredat programları, öğrenim süresinde almış ol
dukları notları gösteren belgeleri ve dipolmalarını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ver
mektedirler. Yükseköğretim Kurulu'nca yapılan değerlendirme sonucunda deflklik belgesi alan
ların belgeleri, müracaatları halinde 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanun'un 4. maddesine göre tıp fakültelerinden görevlendirilen öğretim üyelerinin de ka
tılımı suretiyle, Bakanlığımızca oluşturulan komisyonca incelenmekte ve diplomaları tescil edi
lerek icra-i sanatlarına müsaade edilmektedir. 

Yurtdışında asistanlığa başlayanlar ile yabancı ülkelerde uzman olan Türklere ait işlemler 
•ise, Thbabet Uzmanlık Tüzüğü'nün 26 ve 27 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, yurt 

dışında asistanlığa başlayanlar, Tüzük'te belirtilen şartlar dahilinde Türkiye'de asistanlığa de
vam edilebilmekte; asistanlık süresini tamamlamış olup da uzmanlık belgesi almamış olanlar 
uzmanlık sınavına alınmakta; yabancı bir ülkede uzmanlık unvanını kazananlar ise, tıp fakül
teleri öğretim üyelerinden kurulu 3 kişilik bir jüri tarafından sınava tabi tutulmakta ve sınavda 
başarı kazananların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilmektedir. 

Soru 2. "Denk kabul ediyorsanız, denklik kararını vermeden önce Bakanlığınız bu ül
kelerde verilen tıp eğitiminin seviyesi ile ilgili hangi araştırmaları yapmıştır? 
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Cevap 2. Ülkemiz ile Rusya, Doğu Avrupa Ülkeleri ve yeni kurulan Türk Cumhuriyetle
ri arasında yapılan ikili kültür ve sağlık alanında işbirliğine ilişkin anlaşmalar çerçevesinde, 
genelde karşılıklı bilgi alışverişi ve gerekli incelemeler yapılmaktadır. 

özelde ise, denklik işlemlerini yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili. 
yazısında da belirtildiği üzere, ülke ya da üniversite adına bakılarak denklik belgesi verilmeyip; 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgililerin ibraz edeceği diplomanın aslı, bir önceki öğ
renimine ait diploma, not çizelgesi (transcript) üzerinde inceleme yapılmakta ve gerektiğinde 
üniversitelerden konu ile ilgili bilimsel mütalaa alınmaktadır. 

Soru 3. "Denk kabul etmiyorsanız, hangi nedenlerden dolayı kabul etmediğinizi açık-
Iarmısınız? 

Denk kabul etmiyorsanız, Türk öğrencilerini şimdiye kadar niçin uyarmadınız?. 
Çünkü, şu anda Macaristan'da, Rusya'da, Azerbaycan'da v.b. diğer ülkelerde tıp fakülte

lerine kayıt olmuş, tıp öğrenimini veya ihtisaslarını yapmakta olan yüzlerce öğrencimiz, ayrıca 
gazetelerdeki ilan sonucu gelecek yıl tıp eğitimine başlamak için müracaat eden binlerce öğ
rencimiz vardır." 

Cevap 3. Yukarıda belirtilen ve herkesçe bilinmekte olan mevzuat hükümlerine göre ta
mamen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 
yurt dışında yapılan eğitim ve öğrenimin denkliği belirlenmektedir. Konu ile ilgili olarak Yük
seköğretim Kurulu Başkanlığı*ndan alınan yazıdan, ülkeleri ve üniversiteleri sınıflandırmak su
retiyle belli ülkelerdeki öğrenim ve eğitimin ülkemizdeki eğitime denk olmadığını öneceden ve 
kesin olarak söylemenin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 

Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili yazısında belirtildiği üzere, ilgili
lerin müracaatları halinde, yurt dışında öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumu
nun tanınan bir kurum olup olmadığı hususu kendilerine bildirilmekte; ayrıca, mezun olduk
larında öğrenim denkliği konusunda yukarıda belirtilen belgeler üzerinde inceleme yapılacağı 
belirtilmek suretiyle uyarılmaları yoluna gidilmektedir. 

Yine 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve Talimat
name hükümlerine göre yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin işlemleri Millî Eğitim 
Bakanlığınca yürütülmekte olduğundan; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kamuoyunun 
bu konuda aydınlatılması hususundaki görüşünün anılan Bakalığa intikal ettirilmiş olduğu* 
Yükseköğretim Kurulu'nun konu ile ilgili yazısından anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, ülkemizdeki konu ile ilgili hukuki düzenlemeler de herkes tarafından bi
linmekte ve bütün vatandaşlarımızın Anayasa ile güvence altına alınan seyahat ve eğitim-öğretim 
hakları bulunmakta olduğundan, yurt dışına eğitimgörmek için gidenlere engel olmak da ya
sal olarak mümkün olmamaktadır. 

Soru 4. ''Eğer bu ülkelerde yapılan tıp eğitimini denk kabul etmiyorsanız, bu ülkelerde 
tıp eğitimi için harcanan ve harcanacak olan milyonlarca doların ve senelerin heba olmasının 
mesuliyeti kime ait olacaktır?" 

Cevap 4. Yukarıdaki cevaplarda belirtildiği üzere, belli ülkelerdeki eğitimin baştan ve kesin 
olarak denk kabul edilmemesi gibi bir durum sözkonusu olmadığından, ilgililere müracaatları 
halinde gerekli bilgiler Yükseköğretim Kurulunca verilmekte ve uyanlar yapılmaktadır. Dola-
yısıla, bahsolunan ülkelerde yapılan tıp eğitimi ve öğretimi için harcanan para ve zamanın he
ba olmasına yol açılması sözkonusu değildir. , 
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T.C. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 5.2.1993 

Sayı: B.30.0.HKM-06.07.003/159-2091 

T.C. Sağlık Bakanlığına 
tlgi : 5.2.1993 tarih, B.lO.O.HKM-0.00.00.00-9239/403 sayılı yazınıza karşı. 
Afyon Milletvekili Gaffar yakın tarafından verilerek Bakanlığınızca cevaplandırılması is

tenilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Kurulumuza intikal ettirilen soru önergesi incelenmiştir. 
Yapılan inceleme neticesinde; Kurulumuzla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. Ülke ya da üniversite adına bakılarak diploma denkliği verilmemekte ancak o yükse

köğretim kurumunun, Kurulumuzca tanınan bir yükseköğretim kurumu olup olmadığı müra
caat halinde, ilgililere bildirilmektedir. 

2. Kurulumuzca yapılan yükseköğreSm denklik işlemleri, ilgililerin ibraz edeceği, yük
seköğrenim diplomasının aslı, bir önceki Öğrenimine ait diploma, izlenen yükseköğrenim prog
ramına ait not çizelgesi (transcript) üzerinden yapılmaktadır. Gerektiğinde üniversitelerden ko
nuyla ilgili mütalaa alınmaktadır. 

Yurtdışında yükseköğretim görmek isteyenlerden, Kurulumuza müracaat ederek bilgi ta
lebinde bulunanlara, bahse konu olay yükseköğrenim kurumlarının tanınıp tanınmadığı belir
tildikten sonra diploma denkliği konusunun yukarıda belirtilen evraklar üzerinden ayrıca ya
pılacağı belirtilmek suretiyle uyarılmaları yoluna gidilmiştir. (Ek-1) Hatta bu cümleden olmak 
üzere, Millî Eğitim Bakanlığına, yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin tüm öğrenci
lik işlemlerinin 1416 sayılı Kanun ve Talimatnamesi hükümleri çerçevesinde Bakanlıklarınca 
yürütülmesi sebebiyle kamuoyunun bu konuda aydınlatılması görüşünde olduğumuz bildiril
miştir. (Ek-2) 

Bilgilerinize arz ederim. Uygur Tazebay 
Başkan Vekili 

B.30.0.EÖB.0.00.00.02-4055/17196 
Okul tanınması hk. 13.10.1992 

Sayın Sorkun Terzi 
îvedık Cad. Ahmet Hikmet Sok. 
No : 3/7 Feza Apt. 

Yenimahalle/Ankara 
tlgi : 13 Ekim İ992 tarihli dilekçemiz. 
Kurulumuza gönderdiğiniz ilgi dilekçeniz incelendi. 
Yugoslavya'daki "Belgrad Üniversitesi" Kurulumuzca tanınmakta olan yükseköğretim ku

rumudur. 
Ancak adı geçen Üniversiteden alınacak akademik diplomaların denkliği, 2547 Sayılı Yük

seköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/p maddesi uyarınca, yükseköğrenim dip
loma aslı ile öğrenim süresi içinde alınan ders ve notları gösterir belge aslının incelenmesinden 
sonra tespit edilecektir. 
Bilgilerinizi rica ederim. Uygun Tazebay 

Başkan Vekili 
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B.30.0.EÖB.0.00.00.02-260 

Rus Federasyonlarından alınan diplomalar hk. 2.7.1992 

Millî Eğitim Bakanlığına 

İlgi : 19.6.1992 tarih ve 266. Univ. 92-18489 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile son günlerde bazı turizm ve seyahat şirketleri aracılığı ile Rusya Federasyonu 

başta olmak üzere Sovyetler Birliğinin dağılması ile oluşan Cumhuriyetlere özellikle Türk Cum
huriyetlerindeki üniversitelere öğrenim görmek üzere öğrenci gönderildiğinden bahisle yurtdı-
sına öğrenci gönderme işlemlerinin 1416 Sayılı Kanunla Bakanlığınızca yürütüldüğü, bu öğ
rencilerin diploma denklik işlemlerinin ise Kurulumuzca yapıldığı belirtilerek, Kanunun Ba-
kanlğınızı ve dolayısı ile Başkanlığımızı ilgilendirdiği ifade olunmakta ve bu nedenle yasalar 
ve diğer mevzuat çerçevesinde müdahale edilerek kamuoyunun aydınlatılması zorunluluğunun 
doğduğu bildirilmektedir. 

Yukarıda anılan Federasyon ve Türk Cumhuriyetlerinde mevcut okulların tanınması ve 
ilgili Kurulumuza yapılan başvurulara yalnızca söz konusu okulların Kurulumuz tarafından 
tanındığına ilişkin yazı verilmektedir. Bu okullardan mezun olarak yurdumuza gelecek öğren
cilerin ise, diplomaları ve transkripleri incelenerek gerekli denklik belgeleri verilecektir. Bilin
diği üzere, yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri 1416 
Sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı talimatname hükümleri çerçevesinde Bakanlığınızca yürütül
mektedir. Bu nedenle öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerinin Kurulumuzla bir ilgisi bulun- > 
mamakta ve konuyla ilgili müracaatçılara Bakanlığınıza başvurmalarının gerekli olduğu ifade 
edilmektedir. 

tlgi yazınızda belirtilen hususlar ve kamuoyunun aydınlatılması konusunda Kurulumuz 
Bakanlığınızla aynı düşünceleri paylaşmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Prof Dr. Turgut Akıntürk 
Başkan Vekili 

2. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İvrindi Halk Bankası Müdürlüğüne atanan 
bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devled Bakanı Cavit Çağlar'in yazılı 
cevabı (7/569) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
1 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

1. Mehmet Lok İvrindi Halk Bankası Müdürüdür. İvrindililer tarafından sevilen bu mü
dür basında yer aldığı şekliyle, bir milletvekilinin yakınını bu bankaya müdür olarak atamak 
için tayini yapıldığı basın organlarında yer aldı. Doğru mudur? 

2. Yakınını o bankaya müdür olarak tayin ettirmek isteyen milletvekili "bu müdür ora
da kalırsa ben giderim" tehdidi ile ilgili Bakanı baskı altına almış mıdır? 
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TC. 
Devlet Bakanlığı 10.2.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03721 . 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/569-3104/14773 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ilgi ya

zınız eki soru önergesi tetkik edilmiştir. 
önergede ismi geçen Mehmet Loğ, İvrindi Halk Bankasında Müdür olarak 3 yıllık çalış

ma süresini doldurması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun Kararı Pehlivanköy Şubesine atanmıştır. 
ivrindi Şubesine ise, Malkara Şubesi Müdürü Resul Tuncer İdari değerlendirme sonucu 

Müdür olarak atanmıştır. 
Sözkonusu atamalar tdari tasarruf olup, siyasi yönü bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 26 Eylül 1991 tarihinde Kazakistan ile im
zalanan mutabakat zaptının uygulanmaya konulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışiş
leri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/614) 

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

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : 26 Eylül 1991 tarihinde Kazakistan ile imzalanan mutabakat zaptında; Kazakis
tan'dan Kok Kömürü ithal edilerek, Türkiye'de hava kirliliği sorunu olan şehirlerin hava kirli
liğinin azaltılması amaçlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı TİKA Ajansının hazırladığı Kazakistan 
raporuna göre; bu konuda Kazakistan'a kömürün efsafı hakkında bir mektup yazıldığı ve halâ 
cevabının beklendiği dolayısıyla bu mutabakat zabtında bir ilerleme olmadığı belirtilmektedir. 
öğrenmek istediğim hususu şudur : 

Bakanlığım döneminde Sovyetler Birliğinden sorumlu Bakan idim. Diğer taraftanda An
kara'nın ithal kömürle ısıtılması projesine fikren katkısı olan bir kişiydim. Bu paralelde Türki
ye'nin diğer şehirlerinde temiz bir havaya kavuşması için çalışmalar yapılması gerektiğine ina
nıyordum. Kazakistan ile olan görüşmelerimizde 1 ilâ 1.5 milyon ton Kök kömürü verebilecek
leri hususu ortaya çıkınca bunun Türkiye'nin diğer şehirlerindeki hava kirlilğini önlemek için 
en etkili yöntemlerden biri olabileceğini düşündük Kazakistan bunun karşılığı Türkiye'den mal 
alabileceği için tabii ki ticaretimize olumlu etkisi olacaktı. Bunun için bu mutabakat zaptı im
zalandı. Fakat, bu zaptın takibi konusunda gördüğüm kadarıyla yeterli bir gayret yoktur. Dı
şişleri Bakanlığının ve Enerji Bakanlığının, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile beraber çalı
şarak bu kömür ithal işinin biran önce uygulamaya konması gerekmektedir. Aksi takdirde, An
kara'da yaşayanlar ithal kömürle ısınıp, temiz hava solumakta, diğer şehirlerimizde yaşayan
lar, kükürtü çok yüksek yerli kömürle ısıtılmakta ve resmen ölüme daha hızlı yaklaşmaktadır. Bu 
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bakımdan Kazakistan ile imzalanan bu mutabakat zaptının biran önce uygulamaya konulması 
gerekmektedir. Bu konuda çalışmalar hızlandınlacakmıdır, hızlandırılacaksa, en geç ne zaman 
bir sonuç alınabilecektir. 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 8.2,1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-453-116 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa muhatap 22.12.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/614-3188/15054 

sayılı yazıları. 
istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulundu

ğu ve Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru öner
gesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin 
Yazılı Soru önergesine Yanıt 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ülkemizi ziyareti sırasında 26 Eylül 1991 tari
hinde Ankara'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi uyarınca taraflar, serbest döviz 
esasına dayanan bir hesap sistemi içerisinde Kazakasitan'datj ithal edilecek yıllık 1 milyon ton 
veya daha fazla kömür ile diğer hammadeler karşılığında dayanıklı tüketim malları, çeşitli sa
nayi malları ve telekomünikasyon teçhizatı verilmesi konusunda prensip anlaşmasına varmışlardır. 

Sözkonusu Zaptın içerdiği işbirliği alanlarına işlerlik kazandırılması amacıyla 10 Ekim 1991 
tarihinde ilgili makamların temsilcilerinin katılımı ile Bakanlığımızda düzenlenen koordinas
yon toplantısında, Kazakistan'dan kok kömürü ithali için gerekli araştırmaları yapmak üzere 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımız görevlendirilmiştir, anılan Bakanlığımızın kömürün ni
telikleri (kalorisi, nem oranı) ve FOB teslimi olarak maliyeti hakkında Kazak makamları ile 
yürütmekte olduğu temaslar halen devam etmektedir. 

4. — Sivas Milletvekili Muhsin Yaztaoğlu'nun, SİHAZ (Sivas Hazır Giyim Sanayi Limi
ted Şirketi)'nin kiraya verilmesinden sonra bazı işçilerin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/643) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Süleyman Demirel tarafından Anayasa ve içtüzüğün il

gili maddeleri uyarınca, yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 
Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 
1. Halen Sivas'ta faaliyet gösteren SİHAZ (Sivas Giyim Sanayi Limited Şirketi)'nin 5 

yıllığına kiraya verilmesiyle, bu kuruluşta meydana gelen gelişmelerden haberdar mısınız? 
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2. Fabrikayı kiralayan Ayşe Balâ'nın yaklaşık 600 işçinin işine son vermesi üzerine, zat-ı 
âlinize başvuran işçilere gerek 20 Ekim 1991 tarihinden öcne, gerekse 4 EylUl 1992 tarihinde 
Meydan Camii önünde, işçilerin işlerine tekrar dönmelerini sağlamak için Ankara'ya döner 
dönmez gerekli girişimleri yapacağınız yolunda taahhütde bulundunuz mu? 

3. StHAZ'da işlerine son verilen işçilerin tekrar işe alınmaları için ne gibi girişimlerde 
bulundunuz? • 

4. SÎHAZ'da işlerine son verilen işçilerin problemlerinin çözümü için ne gibi tedbirler 
almayı düşünüyorsunuz? 

TC. v 
Devlet Bakanlığı 10.2.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03921 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.12.1992 Tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/643-3220/15156 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Sİ

HAZ (Sivas Hazır Giyim Sanayii Limited Şirketi) hakkındaki önergede yer alan sorular tetkik 
edilmiştir. 

Konu hakkındaki görüşlerimiz ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim.-

Cavit Çağlar 
Devlet Bakam 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu tarafından StHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayi 
ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak Sayın Başbakan'a tevcih edilen yazılı soru Önergesinde yer alan 
ve idaremizi ilgilendiren sorulara, sözkonusu Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçen süre-
yi içerecek ekonomik ve sosyal göstergeler başlıklar halinde verilerek cevaplandırılmaya çalışıl
mıştır. 

Tesisin Kuruluşu : 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 4.9.1985 tarih, K-10 sayılı karan çerçevesinde, 

Sümerbank tarafından Sivas Hazır Giyim Tesislerin yapımına 27.7.1985 tarihinde başlanmış
tır. Tesisin finansmanı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresi'nce karşılanmıştır. 

12.2.1987 tarihinde idaremizin % 84,84 iştirakli ile kurulan KÖYTEKS Yatırım Holding 
A.Ş. (KÖYTEK A.Ş.) tarafından Sivas Hazır Giyim Tesisleri devralınarak 4.5.1987 tarihinde 
Sihaz Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Tic A.Ş. (StHAZ) kurulmuştur. Kuruluş Sermayesi 3,5 Milyar 
TL'dir. 

işletilmesi : 
28.7,1987 tarihinden 31.12.1990 tarihine kadar KÖYTEKS A.Ş. adına Sümerbank'ın yan 

kuruluşu olan Süti A.Ş. ve Suteks A.Ş. tarafından yapılmıştır. Sihaz A.Ş.'nin 1990 yılı dönemi 
bilanço zararı 7 366 423 894. - TL. dir. 

Kiralanması : 
Daha sonra KÖYTEKS A.Ş. işletmecilikten vazgeçerek tesisin ilanla kiralanmasına çalış

mıştır. ilan sonunda tesis, en uygun fiyatı veren Şark A.Ş.'ne (Yeni Sihaz Ltd. Şti.) 25.2.1991 
tarihi itibariyle 5 yıllığına kiraya verilmiştir. 
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Kiralama sırasında Şirkette muhtelif cins ve markalarda 330 adet dikiş makinesi mevcuttur. 
Kiraya verilirken çalışan 428 işçinin iş akitleri Sihaz A.Ş. tarafından fesh edilerek kıdem 

ve ihbar önelleri ile kullanılmamış izin paralara olarak yasa gereği 3 439 720 273. - TL, tazmi
nat ödenmiştir. 21.2.1991 tarihli kira sözleşmesinin eki olan 22.2.1991 tarihli protokol gereği 
işçilerin tümünün 25.2.1991 tarihi itibariyle Şark A.Ş.'nin personeli olarak işe başlatılması sağ
lanmıştır. Devam eden Toplu iş Sözleşmesi (TtS) görüşmeleri sonucunda TtS'in kiracı tarafın
dan imzalanarak uygulanması sağlanmak suretiyle işçilerin özlük hakları ye menfaatleri koru
ma altına alınmıştır. 

Bugünkü durumu : " 
Sihaz A.Ş'nin sermayesi ve ortaklık yapısı; 
Şirket sermayesi 25 Milyar TL. olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 
KÖYTEKS A.Ş. % 97,1332 , 
Özel İdare % 2,3864 ' 
Sidaş % 0,4772 c 

Süti A.Ş. % 0,0016 
Erzurum A.Ş. % 0,0016 
Ekonomik Durum : 
Sözkonusu işletmeyi kiralayan Yeni SlHAZ Ltd. Şti., Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne 

yaptığı ihracat taahhüdünü yerine getirmek amacıyla KÖYTEKS A.Ş.'nin iznini alarak kirala
dığı 330 Makineye 141 makine daha ilave etmiştir, Buna bağlı olarak işçi sayısında 750 kişiye 

, kadar artış olmuş ve çift vardiya çalışma sistemi getirilmiştir. 
Şirket ayrıca yine KÖYTEKS A.Ş.'nin kiraladığı Yerköy ve Erzincan fabrikalarını da kira

lamıştır. 
Şirketteki işçi sayısı bugün itibariyle 100 kişi civarında olup, iş hacmi olarak yeni elemana 

ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. 

İşten Çıkarmalar : 
Kira sözleşmesi döneminde işten çıkarılan işçilerle ilgili yapılan incelemede; 
— 1991 yılında işten çıkarılan işçiler için işçi sendikasının kiracı aleyhine açtığı 1991/367 

esas no.lu dava, işverenin işçileri kanunsuz eylemleri sonucunda çıkarttığı ve işçilerin hukuki 
bir mağduriyetlerinin sözkonusu olmadığı mahkeme tarafından kabul edilmiştir. (Anılan Mah
keme kararı ekte sunulmuştur.) 

— 1992 yılı sonlarında iş akitleri fesh edilen işçilerin, işten çıkarılmalarına gerekçe ola
rak, noter marifetiyle tesbit edilen işi bırakma eylemi ve kasten hatalı üretim yapılması, bu 
üretimin kaliteli gibi gösterilerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne ihracı sonucunda, ya
bancı firmanın ürünleri iadesi ve tazminat talebi ile tahsili gösterilmektedir. 

Adı geçen tesisin SİHAZ A.Ş. tarafından zarar etmesine rağmen çalıştırıldığı dönemdeki 
çalışma ortamına tekrar kavuşmak ümidi ve vaadi ile kiracıya işin bıraktırılmasına yönelik ol
mak üzere, işçilerin kanunsuz hareketlere teşvik ve yönlendirildiğine dair haber alındığı KÖY
TEKS A.Ş. tarafından belirtilmektedir. 

Diğer taraftan KÖYTEKS A,Ş.'ne 27.11.1992 tarih, KOF/41 sayılı Kamu Ortaklığı Yüksek 
Kurulu Kararı ile iştiraklerindeki hisselerini ve yapmış olduğu tesisleri satma ve kiralama yet
kisi verilmiştir. 
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T.C. 
Kayseri tş Mahkemesi 

Esas No :1991/367 
Karar No :1992/354 • 

Hâkim : Abdullah Doğan 20786 
Kâtip ; Hafıze Gürlek 
Davacı : Teksif Türkiye tekstil örme ve giyim sanayi işçileri sendikası Aydoğmu 

sokak. 1/5 Kurtuluş/Ankara 
Vekili : Av. Sevgi Esen Kayseri bürosunda kayıtlı. 
Davalı : Yeni Sihaz Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına Ayşe Bacı Er

zincan karayolu 3. Km. Sivas 
Vekili , : Av. Nezihe Velikağ Av. Suzan Çoşkutlu Sivas Barosundan. 
Dava : Kanunsuz grev olmadığının tesbiti. 
Dava tarihi : 28.8.1991 
Karar tarihi : 22.9.1992 

Davacı vekili davalı aleyhine ikame eylediği kanunsuz grev olmanın tesbiti davasının yapı
lan duruşması sonunda : 

G. Düşünüldü : Davacı vekili 28.8.1991 tarihli dava dilekçesinde özetle, Davalı işyerinde 
çalışan işçilerin çoğunluğunun müvekili sendika üyesi olduğunun ve 13.8.1991 tarihinde, ikra
miye bayram harçlığı, vergi iadesi, Temmuz ayı ücretleri, ceza mesai uygulaması, sosyal izinle
rin kullandırılması süt izinlerinin verilmemesi, hasta işçilere vizite kağıdı verilmeyişi, sendika 
üyeliğinin engellenmesi ve sendikalı işçileri baskı uygulanması Ücret pusulası verilmeyişi sigor
ta primlerinin eksik ödenmesi, yasa dışı deneme süresi uygulanması, gibi nedenlerle, işi bırak
tıklarını, bu eyleminde yasa dışı grev olmadığını iddia ederek eylemin yasa dışı olmadığının 
tesbitine, tş akitlerinin tazminattı feshi ile işe alımlarının tebliğle durdurulmasını karar veril
mesini istemiştir. 

Davalı vekilleri 11.9.1991 tarihli cevap dilekçesinde, Davacının davasını kabul etmedikleri
ni ihtiyati tetbir (ç) isteminin ve grev yasal olduğunun tesbitine ilişkin taleplerinin reddi ile yar
gılama giderleri ile ücreti vekaletin davacıya yükletilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Deliller toplanmış, belgeler incelenmiş, Sivas iş mahkemesinin 1991 değişik tş esas 1991/2 
D. tş karar sayılı tespit dosyası celp edildiği incelendi Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1991/140 Esas 1992/122 karar sayılı tespit dosyası celp edildiği ve incelendiği, 2822 sayılı Ka
nunun 25.27.28 ve devamı maddelerinde yasanın öngördüğü şartları taşımadığından ve grevin 
yasal olmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir. 

Hüküm : Yukarda açıklandığı üzere. 
1. Davanın reddine. 
2. Alınması gereken 11 800. TL. hacdan peşin alınan 7 700 TL. harcın mahsubu ile ba-, 

kiye 4 100 TL. harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesi. 
3. Davalı davayı vekaleten temsil ettiğinden maktu 250 000 TL. vekalet ücretinin davacı

dan alınarak davalıya verilmesine. 
4. Davacının yaptığı mahkeme masrafının kendi üzerinde bırakılmasına, Davalının yap

tığı 286 000 TL. mahkeme masrafının davacıdan alınarak davalıya verilmesine. Dair karar da
vacı vekilinin yüzünde davalının yolluğunda temyize açık olarak verilen karar açıkça okunup 
anlatıldı. 22.9.1992 
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5. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nm, ceza ve tutukevlerine ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı M. Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı (7/700) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandı-. 

rılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Eskişehir Cezaevi boşaltıldıktan sonra, burası ne şekilde kullanılmaktadır? 
Bakanlık görevini aldığınızdan bu yana Ceza Ve Tutuk Evlerindeki mahkum, tutuklu ve 

çalışan personelin durumunu düzeltmek için neler yaptınız? 
1993 yılı için bu konudaki hazırlıklarınız nelerdir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.2.1993 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
B.03.0.CTE.0.00.00. 

Sayı : Ks/2.V6.4766-D/5637 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 18.1.1993 tarihli A.01.0.GNS.0.-

10.00.02-7/700-3351/15749 sayılı yazınız. 
ligi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve 

yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Bülent. Akarcalı 
İstanbul Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

— Kapatılan Eskişehir özel Tip Cezaevi Hakkında Not : 
7.7.1992 tarihinde 17 kişilik heyet tarafından bu cezavinde yapılan inceleme sonunda; Hü

kümetin kapatma kararına yol açan ve asli projesinden saptırılan fiziki eksikliklerin giderile
rek, çağdaş infaz anlayışına uygun bir tadilat yapılması için bu heyetin düzenlediği rapor doğ
rultusunda İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yeni bir tadilat projesi hazırlanmış olup, bu 
projeye göre cezaevi yeniden onarılarak hizmete açılacaktır. 

— Hükümlü ve Tutuklular İçin Yapılan İyileştirme Çalışmaları : 
Ceza ve İnfaz Kurumlarında ve tutukevlerinde barındırılan hükümlü ve tutukluların; in

san haklarına saygılı, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunca kabul edilen "Avrupa Cezaevi Ku
rullarına ugyun şartlar altında cezalarını infaz edebilmeleri için gerekli koşulları sağlamak, 
Bakanlığımızın temel prensiplerinden birini oluşturmaktadır. 
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Görevi devir almamızdan önce, ceza infaz kurumlarında salt asayiş ve güvenliğin sağlan
ması amacıyla çıkarılan bir çok genelgenin Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı yönler taşıdı
ğı için Danıştay tarafından iptal edildiği bilinmektedir. 

Hem ceza infaz kurumlarımızda huzur ve güvenliğin sağlanması, hem de hükümlü ve tu
tuklular için bir güvence oluşturacak çağdaş infaz hukuku kurallarının yaşama geçirilmesi için 
yasal bazda çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu amaçla ve öncelikli; "Ceza İnfaz Kurumlanve 
Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine, Cezaların ve Tutuklama Kararlarının Yerine Getirilmesi
ne, Ceza tnfaz Kurumlarından Salıverilen Hükümlülerin Korunmasına İlişkin" kanun tasarısı 
hazırlanarak, Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 

Bu tasarı ile; infaz hukukunun tarihi gelişimini ışığı altında, uluslararası belge ve sözleş
meler ile hükümet programında yer alan ilkeler doğrultusunda, ceza infaz kurumları ile tutu
kevlerinin kuruluş ve idaresi yeni esaslara bağlanmakta, personelinin atanmak ve yetiştirilme
lerinde çağdaş infaz sisteminin aradığı ve belirlediği koşul ve esaslar getirilmekte, dış koruma 
görevi jandarmadan alınarak ceza ve infaz koruma memurlarına verilmekle burada görevli jan
darma asıl görevine iade olunmakta, cezaevi ve tutukevi koşulları insan onuruna yaraşır hale 
getirilmekte, hükümlülerin tretmanında modern esaslar benimsenmektedir. 

Yeni yasa tasansı T.B.M.M.*nce kabul edilip, yürürlüğe girinceye kadar; hukuka aykırı ol
dukları gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edilen birçok genelgenin yerine yeni bir genelge 
hazırlanmıştır. Bu genelge ile; ceza infaz kurumlarımızda ve tutukevlerimizde hem güvenlik 
ve asayişin sağlanması mümkün olacak ve hem de hükümlü ve tutukluların insani boyuttaki 
birçok gereksinmelerine cevap verilmiş olacaktır. 

Bu çalışmalarla birlikte; 
26.11.1992 gün ve 42-116 sayılı genelge ile açlık grevine gidenlere tuz ve şeker verilmesi sağ

lanmıştır. 
3.2.1992 gün ve 7-17 sayılı genelge ile Milletvekillerinin ceza ve infaz kurumlarında incele

me yapma veya hükümlü ve tutuklularla görüşmede bulunma taleplerinin derhal kabulü ile 
uygulamaya konulması sağlanmıştır, 

26.12.1991 gün ve 45-123 sayılı genelge ile mektup yazmaktan ve almaktan mahrumiyet 
cezasının uygulama alanı daraltılarak, bu cezanın tüm haberleşmeyi engelleyici mahiyette ol
madığı dikkate alınmak suretiyle hükümlü ve tutuklulara resmi merciilerden gelecek veya hü
kümlü ve tutuklular tarafından resmi merciilere gönderilecek yazılar, savunmaya taalluk eder 
mahiyette bulunan avukat ile yapılan yazışmalar ile telgraf, yılbaşı ve bayramlar münasebetiy
le yazılan tebrik kartlarına teşmil edilmemesi esası getirilmiştir. 

1992 yılında 8 500 TL. olan iaşe miktarı 1.1.1993 tarihinden itibaren 10 000; TL.'ye çıkar
tılmıştır. 

Hükümlü ve tutukluların iaşelerinin kalori ve gramaj esasına dayalı bir sisteme kavuştu
rulması amacıyla hazırlanan "Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
Personelinin İaşe Yönetmeliği" ilgili Bakanlıkların görüşlerine sunulmuştur. 

Hükümlü ve tutuklu sevk araçlarının ihtiyaca cevap verecek sağlık ve yaşam koşullarına 
uygun hale getirilmesine başlanılmış, ayrıca bu amaçla satın alınan 12 adet kamyon Niğde açık 
cezaevi bakım Ve onarım atölyesinde yapılmak suretiyle Avrupa Standartlarına uygun sevk aracı 
haline getirilmiştir. 
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Tlıtuklu ve hükümlülere 1992 yılı içerisinde, ulusal günlerde ve dini bayramlarda açık gö
rüş yapma olanağı sağlanmıştır. 

— Ceza ve İnfaz Kurumlarında Çalışan Personel tçin Yapılan iyileştirmeler : 
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hâkim, savcı ve diğer Adalet perso

nelinin özlük haklarında ve maaş durumunda iyileştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırla
nan kanun kapsamında; ceza ve infaz kurumlarımızda çalışan her kademedeki personelin ma
aş durumlarının iyileştirilmesi de mümkün olacaktır. Tasarı ile ilgili tüm çalışmalar tamamla
narak Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

Cezaevleri işyurtlarında çalışan hükümlüler ile serbest işçilere 1.1.1992 tarihinden bu yana 
verilen ücret artışlarını gösterir liste ilişikte sunulmuştur. 

1993 yılı içerisinde de hükümlü, tutuklu ve personelin durumlarını düzeltmek için Bakan
lığımızda yoğun çalışmalar devam edecektir. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

işyurtlarında Çalışan Hükümlülere Ödeen Gündelik Durumu 
1.1.1992 - 30.6.1992 
Tarihleri arasında 
Atölyelerde çalışanlara : 

Ustalar için 12 000.— 
Kalfalar için 10 500.— 
Çıraklar için 10 000 — 

1.7.1992 - 31.12.1992 
Tarihleri arasında 
Atölyelerde çalışanlara : 

Ustalar için 16 000.— 
Kalfalar için 14 500.— 
Çıraklar için 14 000.— 

1.1.1993 - 30.6.1993 
Tarihleri arasında 
Atölyelerde çalışanlara : 

Ustalar için 23 000.— 
Kalfalar için 21 500.— 
Çıraklar için 21 000.— 

Serbest işçiler tçin 

1992 İ. Yarı Yılı Zammı % 40 
1992 2. Yan Yılı Zammı % 40, 
1993 1. Yarı Yılı Zammı °!o 42 
Ücretlerinde artış sağlandı. 

— 297 — 

1.1.1992 - 30.6.1992 
Tarihleri arasında Halı 
atölyesinde çalışanlara : 

Ustalar için 14 000.— 
Kalfalar için 12 000.— 
Çıraklar için 11 000.— 

1.7.1992 - 31.12.1992 
Tarihleri arasında Halı 
atölyesinde çalışanlara : 

Ustalar için 18 000.— 
Kalfalar için 16 000.— 
Çıraklar için 15 000.— 

1.1.1993 - 30.6.1993 
Tarihleri arasında Halı 
Atölyesinde çalışanlara : 

Ustalar için 25 000.— 
Kalfalar için 23 000.— 
Çıraklar için 22 000.— 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve İ03 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 ye 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 ye 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. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
tincü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — 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 (İ0/23) 

12. — 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) \ ' 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — 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) 

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

16. — 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) 

17. — 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) 

18 .— 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) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz 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) - ' 

20. — 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) • / 

21. — 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) 

22. — 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) 

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

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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25. —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) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — 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) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahrnet 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) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono-̂  
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkili önergesi (10/39) 

30. — 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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — 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) . 

34. —- Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk>e 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) 

35. — 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 
ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 
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36. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

37. — 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) 

38. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

39. — 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

40. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre veNusaybin'-
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) , . 

•41. — 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) 

42. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

43. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

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

45. — 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) 

46. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 
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.47. — 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) 

48. -—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) 

49. — 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) 

50. — 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) 

51. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü "ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

52. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'm 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) 

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — 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) 

56. — 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) 

57. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta rneydana 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) : 
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58. — 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) 

59. —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) 

60. — 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

64. — 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) 

65. — 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) 

66. —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) _ 

67. — 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) 

68. — 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) 

— — ; — R — 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _ _ _ _ _ 

69„— 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) 

70. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve.10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

71. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

72.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve Öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

73. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca |jir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

74. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

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

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

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisle
ri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145) 

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

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

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

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

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

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

*11. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

* 12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

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

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

*16. — 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) 

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

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

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

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

_ . : . ^ 9 
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' 21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman Hinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıvelilef ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

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

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

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

27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.Î. 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) 
- • 28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

29. — 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) 

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

31. — Kayseri Milletvekili Mustafa'Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Gücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

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

33. —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) 

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

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

36. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

37. — 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) 

38. — 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) 
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39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Ce'zavinin boşaltıl £ 
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

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

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

42. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

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

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

45. — 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) 

46. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

47. — Nevşehir Milletvekili.Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

48. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

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

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

51. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

52. — 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) ' 

53. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

54. — 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) 

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

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

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

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

— — — — 0 — 
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59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

60. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

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

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

64. — Afyon Milletvekili Gaffar Yâkm'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

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

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

67. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

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

,69. — 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) 

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

71. — 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) : 

72. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

73. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

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

77. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun,.ziraat mühendislerinin istihdam 
sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

12 
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78. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

81. — 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) 

82. — 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) 

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

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

85. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin göre
vi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) ' 

86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlan
dırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/304) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

89. — 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) 

90. — 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) 

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

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

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

94. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi f6/312) 
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96. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

97. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman 
başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

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

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

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

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

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

103. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Ânkara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

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

105. — 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) 

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

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

108. — 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) ^ 

109. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdilderi iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

110. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

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

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

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

114. —• 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) 
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115. _ Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

116. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

117. _ 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

126. — 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) 

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

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

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

130. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

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

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

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

135. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 
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136. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

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

138. — 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) 

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

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

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

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

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

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

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

147; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

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

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

151. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

152. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek * 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

153. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

154. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

. 16 ; — , . _ . 
(7) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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155. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso

nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 
156. — 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) 

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

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

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

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

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

162. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

163. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

164. — tçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

165. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

166. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

167. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

168. —Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

169. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

170. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

171; — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

172. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

173. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

174. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

175. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 
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176. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

177. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

178. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru" önergesi (6/398) 

«179. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

180. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

181. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

182. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin -Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

183. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

184. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

185. — Rize MiIIletvekili Mustafa Parlak'm, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

186. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

187. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

188.— Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

189.— Van Milletvekili FethuIIah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

190. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

191. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

192. — istanbul Milletvekili Halil 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) 

193. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağırida 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

194. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

195. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

196. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

197. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
'6/530) (l) 
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198. — tçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

199. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığınııi yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

200. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VtP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

201. — tstanbul 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) ' 

202. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

203. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

204. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

205. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

206. — 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) 

207. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

208. — Kahramanmaraş "Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

209. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

210. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında-Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

211. —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) 

212. — tstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

213. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

214. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) . 

215. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

216. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

217. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

218. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

219. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 
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220. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

221. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

222. — 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) 

223.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

224. — 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) 

225. — 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) 

226. — 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) 

227. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

228. — 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) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla-. 
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

230. — 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) 

231. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'm ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

232. — 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) 

233. — 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) 

234. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ıri, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

235. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

236. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

237. — 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) 

238. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, "görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştaym verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 
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239. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

240. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

241. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

242. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

243. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) , 

244. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

245. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

246. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

247. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına iIişkin'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

248. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

250. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

251. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

252. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

253. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

254. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

255. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

256.—-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

257. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

258. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'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) 

259. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

260. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

261. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 
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262. •— 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) 

263. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

264. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaattan ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

265. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

266. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

267. — îstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

268. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

269. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

270. — 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) 

271. — 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) 

272. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) • 

273. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

274. — 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) 

275.' — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

276. —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) 

277. — Sivas Milletvekili AbduIIatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

278. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 
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281. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

282. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

283. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

284. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

285. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

286. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) 

287. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATÖ'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

288. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

289. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

290. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

291. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

292. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

293. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

294. — 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) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

296. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

299. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın* TekeFe ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı-iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi.(6/514) 
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301. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

302. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

304. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

307. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane.olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

308. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

309. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

311. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

312. — Aydırt Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

313. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

314. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

315. — Kütahya Milletvekili-Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
20 adet ilkokulun ihaleleririe"iIi5Rfn̂ S61R>€ğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (1) 

316. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

317. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

3İST — 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) 

319. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

320. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

321. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

322. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tncöz'ürt, Amasya Hine entegre et tesisi kurulması 
için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

1~24İ : ; — — : i 
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323. —-Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) ' 

324. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

325. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

326. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

327. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

328. — Niğde Milletvekili Doğan Bgran'ın, Niğde'de gümrük müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

329. — 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 tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

330. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

,331. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

332. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük tlçesi içme suyu ile Kı-
zıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

333. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

334. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

335. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'tn, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

336. —, Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağ
lık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

337. — 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) 

338. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile tçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

339. — tstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

340. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

341. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

342. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 
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343. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

344. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

345. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AtD$ hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

346. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

347. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman tşletme Şefli
ğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

350. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

351.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

353. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

354. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

355. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

356. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

357. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

358. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında-437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 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. — 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) 

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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11.— Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ye Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma'tarihi : 15.6.1992) 

12. — 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) 

13. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkana ; 
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

14. — 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) 

X 15. — 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) 

X 16. — 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) 

17. — 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) 

18. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (İ/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

19. — Tarım Satış Kooperatifleri ye Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 20. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

21. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma 'tarihi : 30.6.1992) 
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22. — 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) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — Samsun .Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin. Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Haya Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

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

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 
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X 31. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayilt Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

35. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

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

37. — 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) 

38. — Pasaport Kanununda DeğişiklilcYapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. — 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 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

X 40. — 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 41. — 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) 
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X 42. — 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) 

43. — 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 i 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

44. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan Yn, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. Iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu^Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

, X 46. — 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) 

47. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 48. — 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 49. — 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) 

50. — 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) 

51. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 
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X 52. — 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 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 54. — 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 55. — 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 56. — 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 57. — 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) 

58. — 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) 
59. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 

"(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
60. — 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) 

6i. — 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) 

62. — 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) 

63. — 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) 

32 r 
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X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin tike 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

67. — 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 68.— 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 69. — 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) 

70. — 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 71. — 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 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

66 NCI BİRLEŞİM 
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X 74. — 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 75. — 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) (Dağıtıma tarihi : 
23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel tşbİrliği 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) 

77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapora (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

.79. -7 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 80. — 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 81. — 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 82. — 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) ' 

83. — 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) 

84. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ye Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisvonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi": 
5.10.1992) 

_ fül — — 
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86. — 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) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nuh Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

89. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

90. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91. — 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) 

92. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10;1992) 

94. _ 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) 

95. _ Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

96. _ Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427,2/283) (S. Sayısı: 181), 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

97. __ Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98 — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) (S. 
Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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99. —İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

100. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul Ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı :• 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili C'em'al 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) 

102. — izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun izmir ilinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki 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) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

105. — 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) 

106. — 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) 

107.— Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı imar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

108. — 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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

109. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
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) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER 

X 110. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarılar! 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu(1/234, 1/235, 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 111. — 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 112. —- 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 113.— 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 : 11.1.1993) 

X 114. — 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 115. — 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 116. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğilim, 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 Tarihî : 11.1.1993) 

117. — 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) 

118. — 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) 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

120. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

121. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık veSosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

122. — Şırnak Milletvekili Mahnıut Ahnak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağılma tarihi t 26.1.1993) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun^Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

126. —Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

X 127. — Hizmet ilişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 128. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki.Protokolle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

129. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) 

130.— Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıy
la Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun İki Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi i 1.2.1993) 

X131. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

132. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/276) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


