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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 192 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 192 
1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ça

lışan kamu personeline ve bunlara ödenen olağanüstü hal tazminatına ilişkin 
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düren Orman Tahdit Komisyonlarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Ta-
nır'ın yazılı cevabı (7/774) - 203:204 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Birinci ve İkinci Oturum 
İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, Nevşehir Cezaevinden firar feden mah

kûmlara ve Eskişehir Cezaevinin kapatılmasının yanlışlığına ilişkin gündem dışı konuşmasına, 
Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay cevap verdi. „ ' • • . . • 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz, tamamlama kurslarını bitiren sağlık teknisyenleri
nin atamalarının bir an önce yapılmasına ve onların ayrıca bir daha sınava tabi tutulmamasına; 

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, TRT'nin tarafsız yayın yapmadığına ve güneydoğuyla 
ilgil ihaberleri vermediğine; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Vatikan, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
lığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 

Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yasin Haiiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kadir Ramazan Coşkun 
Konya İstanbul 

Kâtip Üye " • Kâtip Üye 
Işılay Saygın 

İzmir 
Kâtip Üye 

Üçüncü ve Dördüncü Oturum 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ile, 
Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı : 71); 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), " 
Komisyonları raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun

madıklarından ertelendi. 
İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/376) (S. 

Sayısı: 139) görüşmelerine devam edildi; 3 üncü maddenin oylaması sırasında karar yetersayısı 
bulunmadığı anlaşıldığından, 23 Şubat 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşi
me 17.37'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kadir Ramazan Coşkun 
Konya , İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 2 . 1993 Pazartesi 

Tasarılar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/509) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.2.1992) 

2. — Emeklilerin Bazı Görevlerde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/510) (Plan ve Bütçe Komisyonun) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1993) 

Teklifler 

1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun 4.11.1983 Tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştır
ma Kanununa Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/628) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1993) 

2. — tzmir Milletvekili Süha Tanık'ın bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve. Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 3 
üncü fıkrasının (B) bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/629) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1993) 

3. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/630) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.2.1993) 
r ' ' 

4. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/631) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.2.1993) 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 14 Arkadaşının, İspir Adıyla Bir il, Çamlı-
kaya ve Dumlu Adlarında İki İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/632) (İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1993) 

6. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Bölge Parlamentolarının Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/633) (Anayasa ve tçşileri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.2.1993) 

Tezkereler 
1. — Adana Milletvekili Veli Andaç Durak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/845) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1993) 

2. — Kocaeli Milletvekili İsmail Hakkı Amasyalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/846) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
î. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam birliği adı 

ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1993) 

2. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1993) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Meslek liselerine alınan öğren-, 

çilere ve meslek dersleri öğretmenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/892) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1993) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ve Merkez ilçelerinde Zührevi 
Hastalıklarda artış olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/893) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1993) 

3. — Aksaray Milletvekili tsmet Gür'ün, yapımına başlanan Aksaray Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1993) 

4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis tli Konalga Köyünde kamu görevlilerince 
yakıldığı iddia edilen evlere ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/895) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1993) 

5. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis ili Gevizlidal Köyünde meydana gelen olay
larda mağdur olan vatandaşa devletin yardım etmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1993) 

6. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas Hazır Giyim Sanayi Ltd. Şti. (StHAZ)'da 
çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önerge
si (7/897) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1993) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Başak Danışmanlık Şirketi hakkındaki id
dialara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/898) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.2.1993) 

8.— Ankara Milletvekili Mehmet Çeyik'in sağlık teknisyenlerinin atanmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1993) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 
öğretim üyelerinden biri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/900) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1993) 

10. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bilezikli Çiftliği ve Bilkent Vakfı ile ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.2.1993) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniğine alın
mak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (/7902) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1993) 
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12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, "Cem'i Demiroğlu'nun yolsuzluk dosyası 
kapatıldı" şeklinde basında çıkan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/903) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1993) 

13. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, bir şahsın TEK ile ilişkileri hakkındaki 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/904) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 18.2.1993) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Adana Sosyal Sigortalar Hasta
nesinde kadın ve erkek hastaların karışık olarak yatırıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1993) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı karayollarındaki trafik kazalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/906) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1993) 

16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aydın'daki bir Devlet hastanesinin açı
lışının geciktirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/907) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 18.2.1993) 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Alibeyköy Meslek Lisesi Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.2.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı köprü ve otoyollardaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/909) (Başkanlığa 
ediş tarihi: 18.2.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bursa - Mustafa Kemal Paşa Belediye
since satılan öküzcü Merasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/910) 
(Başkanlığa geliş tarihi; 18.2.1993) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının nüfuzunu kulla
narak öküzcü Merasından değerinin çok altında bir yer aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1993) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mustafa Kemal Paşa Belediyesince sa
tılan öküzcü Merasına ilişkin-İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/912) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 18.2.1993) 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete yapılan 
Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/913) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1993) 

23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı otoyollarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1993) 

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affından yararlanan kişilerin ka
muoyuna açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/915) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.2.1993) 
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25. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın valilerin değiştirileceği iddiasına ilişkin Baş-
, bakandan yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1993) 

26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, özel televizyon ve radyo yayınları
nın durdurulmasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/917) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18.2.1993) 

27. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan kamu
laştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/918) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.2.1993) 

28. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Başbakanlıkta danışman veya sözleşmeli ola
rak çalışan bürokratlardan bir kısmının sözleşmesinin yenilenmediği iddiasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1993) 

23 . 2 . 1993 Sah 

Teklifler 

1. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 12 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa 2.3.1970 Tarih ve 1239 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 13 üncü Maddenin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/634) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.2.1993) 

2. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 9 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Medeni Kanu
nunun İ70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/635) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.1993) 

< 3. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 4 Arkadaşının, Vergi, Sigorta ve Bağ -
Kur Primlerini ödemeyenler Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair Kanun Teklifi (2/636) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1993) 

Rapor, 

1. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı Haziran ve Kasım Ay
larında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Ertelen
mesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa ve tçişleri komisyonları raporları (2/605) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma 
tarihi : 23.2.1993) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveldli Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Işılay Saygın (İzmir) 

• — • — ' • o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Edirne Milletvekili Evren Bulut'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Bugün Danışma Kurulunda benimsenen bir ilkeye göre ve İçtüzüğümüze de uygun ola
rak, gereksiz tartışmalara neden olan süre konusu otomatiğe bağlanacak; süresi neyse, o süre 
içerisinde, sayın milletvekili, konuşmasını tamamlayacaktır; süre tamamlandığında konuşması 
bitmemişse de, sesi, makine tarafından ses düzeni tarafından kesilmiş olacaktır. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

ABDULİLLAH FIRAT (Erzurum) — Milletvekillerinin sesi kesiliyor! 

BAŞKAN — Bu nedenle, ilk uygulamayı yapacağımız bugünde acemilik olabilir, yanlış
lıklar yapılabilir; bu hususu, sayın milletvekillerinin, hoşgörüyle karşılayacaklarına inanıyorum. 

Milletvekilinin sesini, ses düzeni kesmeyecek, milletvekilinin kendisi, konuşmasını, süresi 
içinde tamamlayacaktır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, pancar çiftçisinin alacaklarına iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
Şimdi, gündem dışı ilk sözü, çiftçi alacaklarıyla ilgili olarak, Kahramanmaraş Milletvekili 

Sayın ökkeş Şendiller'e veriyorum. 
Buyurun Sayın ŞendiIIer. . 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ramazan 
ayının ilk gününde, şeker çiftçisinin alacağıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin, her kesimi olduğu gibi, şeker çiftçisinin durumuna 
baktığımızda, köylü ve çiftçi kesimini de perişan ettiği, bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

EVREN BULUT (Edirne) — Pancar çiftçisi... 
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ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) -r Şeker de pancardan elde edildiği için, ben kestirme
sini söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, pancar çiftçisinin durumu içler acısıdır. 
özellikle bundan önceki hükümet ve bu Hükümet özelleştirmeyi diline doladığı halde, 

şeker pancarı çiftçisini ilgilendiren şeker fabrikaları, bu özelleştirmenin dışında görülmektedir. 
Beş aydan bu tarafa, pancar üreticisinin 3 trilyon 200 milyar liralık alacağı devlette beklemek
tedir, Geçen çalışma döneminde de bu konuyu defaatle gündeme getirdik. 

/ • ' . . -

Bakınız, elimde iki tane sözleşme var; birisi Şeker Şirketinin sözleşmesi, yani devletin yaptığı 
sözleşme, diğeri de Pankobirlik'in sözleşmesi. 

Değerli milletvekilleri, birinci sözleşmede devlet aynen şunu söylüyor: "Şirketin tespit et
tiği zamanda ve memurlarının belirleyeceği yerde para ödenir." "fâni, bir belirsizlik vardır. Ama, 
Pankobirlik'in, yani özel fabrikaların bağlı bulunduğu ve çiftçinin öz malı olan Pankobirlik'in 
sözleşmesinde ise aynen şöyle söyleniyor:. "Zamanında ödeme yapılmadığı takdirde, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının tarihi geçmiş ziraî kredi alacaklarına o yıl için uyguladığı oranda 
ekiciye fark ödenir." Oysa, çiftçiye fark ödenmediği gibi, 3 trilyon 200 milyar liranın beş ay
dan beri bekletilmesi de, ayrıca bir adaletsizlik getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın en son açıklamalarını bir tarafa bırakırsak, özellik
le Sanayi ve Ticaret Bakanımız, her seferinde, her demokratik platformda, "çiftçinin alacak
larını peşin ödüyoruz" diye ifade etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, nasıl peşin ödüyorlar, biz de şaşırdık, çiftçi de şaşırdı! 
En son, Sayın Başbakan, 11 Şubat 1993 günü, Kahramanmaraş'ın Kıbrıs Meydanında çift

çilere bir müjde verdi, "ramazandan önce paranız elinize geçecek ve sofranızda da alnınızın 
terini göreceksiniz" dedi. 

Şimdi ben soruyorum: Ramazan bugün başladı; çiftçi, iftarını nasıl açacak ve akşam sof
rasına 4 tane zeytini nasıl temin edecek? önce onun açıklığa kavuşması lazım. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ramazan dediyse, bu ramazan demedi ki!.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Ramazan ayı onbir ayda bir gelir!.. 
ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) -^ Ayrıca, ramazan ayı, yılda bir defa oluyor, iki defa 

olmuyor ki!.. 
Değerli milletvekilleri, ben şunu ifade etmek istiyorum: Elbette ki ödemeler gecikebilir, 

gecikiyor da; fakat, hem bakan hem Başbakan, vade vererek, gün vererek konuşuyorsa, bu ger
çekleşmediğinde, devlete güven zedelenir. Hele, Başbakanın ifadesi, Kahramanmaraş'ta alkış
larla karşılanmış, millet de dört gözle bir müjde bekliyordu. 

Diğer taraftan, Sayın Bakan her seferinde, "Şeker Şirketi borçlandırılmış" diyor, yani Şe
ker Şirketi borçlandırıldığı için ödeme yapamadıklarını ifade ediyor; doğrudur. 

Peki, şimdi soruyorum : Mademki özelleştirme diyorsunuz, özelleştirme konusunda KİT'
lerin kuruluşları, fabrikaları, yabancı sermayeye veya holdinglere satılırken, normal (!); ama, 
onun ötesinde çiftçinin öz malı olan şeker fabrikaları Pankobirlik'in elinden alınarak devlet
leştirilme yoluna gidiliyor!.. Mesela... (Hatibin mikrofonu otomatik olarak kapandı) 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Şendiller... Süreniz bitti; ben size, ilk uygulama olması ne
deniyle, 2 dakika daha, sözünüzü bağlama süresi veriyorum. 
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ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Teşekkür ederim. Demokrasi ve konuşan Türkiye oto
matiğe bağlanmış!.. (Gülüşmeler) 

Değerli milletvekilleri; bakınız, 14.1.1993 tarihinde Bakanlar Kurulunun almış olduğu bir 
kararla, Adapazarı, Kütahya, Amasya Şeker Fabrikalarının Türkiye tş Bankası hisseleri, dev
let tarafından satın alınmıştır. Satın alınma noktasında, yani bu hisselerin Şeker Şirketi tara
fından satın alınmasına Bakanlar Kurulu karar veriyor ve bu yönde karar çıkarıyor. Peki, bu- '"' 
nu, çiftçinin malı olduğu için mi alıyorsunuz? özelleştirme, holdinglere veya yabancı sermaye
ye var; ama Türk çiftçisine ve Türk köylüsüne yok! 

Diğer taraftan, ödemelerin sıkıntısı ve cezası çiftçiye çektirilirken, trilyonlarca liralık dev
let alacakları affedilirken, kredi ve teşvik adı altında hâlâ vermeye devam ettiğiniz milyarlarca 
lira devletten giderken, Şeker Şirketini özel bankalara borçlandırdınız ve onlara, yılda en aza
misi uygulanan faizle borç para aldırdınız; ama, cezasını, köylüye ve çiftçiye çektiriyorsunuz. 

Lütfen, vatandaşımızın devlete olan güvenini sarsmayın, Millet, sofrasında zeytin bekli
yor, alın terinin karşılığını bekliyor. 

Saygılarımı sunarım. (BBP sıralarından alkışlar) 

2. — Muş Milletvekili M. Emin Sever Un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mey
dana gelen faili meçhul cinayetlere ve kontrgerilla faaliyetlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faili meçhul cinayetler ve buna 
bağlı olarak kontrgerilla hakkında, ikinci gündem dışı sözü, Muş Milletvekili Sayın Mehmet 
Emin Sever'e veriyorum. 

Buyurun. 

M. EMİN SEVER (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve güneydoğuda 
meydana gelen faili meçhul cinayetler ve kontrgerilla faaliyetleriyle ilgili gündem dışı söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Hukuk devleti içinde yer alan ve hukuk denetimi dışında tutulan kontrgerilla, özel Harp 
Dairesi adı altında, 1952 yılında kurulmasından bu yana, ölüm mangaları gibi faaliyet göster
miştir. Demokratik sistem içinde bir habis ur gibi yaşayan ve varlığı bilinmesine rağmen sürek
li inkâr edilen kontrgerillaya neşter vurulmadığı sürece, bunun vebalinden, devletin tüm kad
roları ve hükümetler sorumlu olackalardır ve tarih, bunların hesabını er geç ve mutlaka soracaktır. 

Gladio ile ilgili tartışmaların Türkiye'ye sıçraması nedeniyle, 1990 yılında Genelkurmay 
Başkanlığınca düzenlenen brifingle Korgeneral Doğan Beyazıt, özel Harp Dairesinin, Güney
doğu Anadolu Bölgesinde bölücü eşkıyaya karşı devam eden iç güvenlik hareketinde görev al
dığını, resmen açıklamıştır. 

Kontrgerilla, güneydoğuda görev yapmadan önce, birçok kanlı eylemin de failidir. Bun
lar, 1969 yılında İstanbul - Taksim kanlı pazar katliamı; 12 Mart döneminde İstanbul Kültür 
Sarayı, Marmara Gemisi ve Eminönü Arabalı Vapur sabotajı; 1973 yılında birçok aydının iş
kenceden geçirildiği Zivçrbey Köşkündeki sorgulamalar; 1 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul - Taksim 
Meydanı katliamı; 1977 yılında Sirkeci Garı ve Yeşilköy Havalimanına bomba konması; 29 Mayıs * 
1977'de Sayın Bülent Ecevit'e İzmir Çiğli Havalimanında suikast girişimi ve 1987'de dönemin 
Başbakanı Sayın Turgut özal'a yöneltilen suikast girişimidir. 

Devletin illegal çekirdeği konumunda bulunan kontrgerilla, Genelkurmay yetkililerinin de 
açıkladığı gibi, son yıllarda güneydoğuya niçin kaydırılmıştır? Bu, Kürt halkının kimlik ve 
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demokratik hak ve özgürlük taleplerini, inkâr ve baskı yöntemleriyle gizlemek ve 1 Mayıs Kah
ramanmaraş ve Çorum olaylarıyla, ülkeyi 12 Eylül darbesine getiren kontrgerillanın, halkı, tekrar, 
12 Eylül öncesinde olduğu gibi, "yeter ki kan dursun" dedirtme noktasına getirmesi içindir. 

Kontrgerilla, bölgede, adam öldürme, bombalama, işkence ve yalan haber gibi görevleri 
yüklenmiş ve bu olayları, bazı yerlerde de, Hizbullah adı verilen ve aslında kendi elleriyle oluş-

'' turduğu ve taşoran örgüte ihale etmiştir. 
Bölgede kontrgerilla eylemleri sonucu, sözde "faili meçhul cinayetler" adıyla, 600'e ya

kın insan yaşamını yitirmiştir. Bunların 44'ü, HEP'in yöneticisi ve üyeleridir, 13'ü de gazetecidir. 
Bir hafta önce ise, Batman Milletvekili Sayın Nizamettin Toğuç'un kardeşi Mecit Toğuç 

da benzer bir saldırıyla başından ağır bir şekilde yaralanmıştır. 
Elazığ'da, İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Metin Can ile Doktor Hasan Kaya, ön

ceki akşamdan beri kayıptırlar. Metin Çan'ın eşine edilen telefonda, "kocanızı aramayın, 
öldürdük" denilmiştir. Üç saat önce de SHP il Başkanlığı binasına telefon edilmiş, "Metin'i 
bırakıyoruz; Hasan elimizdedir, onu öldüreceğiz" denilmiştir. . 

Devlet, bu cinayetleri aydınlatacağı yerde, Başbakan ve bakanlar, o gazetecileri, militan 
ilan ederek, peşinen mahkûm etmişlerdir. 

Kontrgerilla tarafından, şimdiye kadar 295 köy yakılıp yıkılmış ve bölge boşaltılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kontrgerilla patentli faili meçhul cinayetlerle ilgili çok ilginç olay
lar, gerek basın gerekse bölgeye giden bu Meclisin değerli üyeleri ve özellikle olayları yakinen 
bilen bölge milletvekilleri olarak bizler tarafından sizlere sık sık aktarıldı. 

Biraz da, kendi tüm olan Muş'ta meydana gelen bu tip faili meçhul cinayetlerden söz et
mek istiyorum. Ancak, zaman darlığı nedeniyle, bunlardan yalnız ismen bahsedeceğim : 

1992 yılında, Muş'un Sazlıkbaşı Köyünde, Abdulkerim Akın, operasyon sırasında başın
dan darpla öldürülür. 

Yine dört'ay önce, Muş'un Merkez İlçesine bağlı Eralan Köyünde, Nihat Ertuğrul adın
daki şahıs, güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak öldürülür. 

; 20 Ekim 1992'de, Varto ilçe merkezi, panzerlerle sabaha kadar taranır; geride 1 ölü ve 
3 yaralı bırakılır. ~ 

İki üç, hafta Önce, Muş Ovası Çizmeburun mevkiinde bulunan Petrol Ofisi Benzin İstas
yonunda 2 kişi, elleri bağlanmış ve başlarından kurşunlanmış olarak bulunur. (Hatibin mikro
fonu otomatik olarak kapandı) 

BAŞKAN — Sayın Sever, uygulamamızın ilk günü olması nedeniyle, size de 2 dakikalık 
bir tolerans gösteriyorum. 

Buyurun Sayın Sever. 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Hiç konuşmasa daha iyiydi!.. 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Kontrgerillayla ilgili çok çarpıcı bir olay daha oldu ve 

bu olay, Aktüel mecmuasının geçen sayısında, "MİT, 5 kişiyi kurşuna dizdi" başlığıyla açıklandı. 
1992 yılı 27 Mayıs akşamı, Muş-Varto-Bingöl yol ayrımında, Yazla Köyüne mensup Saim 

Çelik ve Veysi Çağlayan adındaki 2 sivil vatandaşla birlikte 3 PKK'lı, çatışmasız olarak yaka
lanır ve karakola götürülürler. Karakolun sorgulama odasına, biraz sonra, sivil giyimli 7 kişi 
gelerek, "biz istihbarattanız, bu adamları biz sorgulayacağız" diyerek, bu 5 kişiyi alıp 
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götürüler; bundan birkaç saat sonra da, Muş'a 15 kilometre uzaklıktaki Murat Köprüsü yakı
nında, bu kişiler, elleri arkalarından bağlanarak, ağızlarına kâğıt tıkaçlar konarak, enselerine 
sekiz on kurşun sıkılarak öldürülürler. Olay gecesi, Muş Valisi, ti Jandarma Komutanı ve Em
niyet Müdürü arasındaki görüşmeler ve gidip gelmeler sabaha kadar devam eder. Olayın mah
kemeye intikali üzerine Muş Cumhuriyet Savcısı Nail Yalçın, olaya el koyar ve otopsi belgele
riyle tanık beyanlarını birleştirir. Olay mahallinde de, 5 ayrı yerde, henüz kuramamış kanlı toprak, 
toprağın 10-15 santimetre derinliğinde kurşun çekirdekleri ve etrafta 30-40 boş kovan bulunur. 
Bunun üzerine soruşturma başlatılır. O geceki nöbetçi subayı, "maktulleri, geceyarısı gelen 
7 kişilik istihbarat timi alıp götürdü" der. Jandarma Alay Komutanı ise, "Savcı Bey, bunun 
bizimle ilgisi yok, bu, istihbaratın işi" der. "Savcı Nail Yalçın, bu olayın failleri olan, ama 
adları gizli olan ve Muş çevresinde görev yapan bu 7 MİT mensubu hakkında dava açmak için 
Başbakanlığa müracaat eder; ancak, altı ay sonra gelen, 26.11.1992 tarihli ilgili yazıda, "kim
likleri tespit edilemeyen MtT mensuplarının sorgulaması yapılamaz; talebinizin reddine..." di
ye cevap gelir. 

Bu olay, Muş'ta meydana gelen yaklaşık on ve bölgede meydana gelen altıyüz civarındaki 
sözde faili meçhul cinayetlerden sadece bir tanesidir. Bu cinayetin oluş şekli ortadadır... (Hati
bin mikrofonu otomatik olarak kapandı) . 

BAŞKAN — Sayın Sever, tolerans olarak verdiğimiz 2 dakikalık süre de bitti efendim. 
Buyurun. 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Cinayetin kanlı ayak izlerinin... 
BAŞKAN — Hayır efendim, süreniz bitmiştir, yerinize buyurun. Zaten sesiniz duyulmuyor. 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (HEP sıralarından 

alkışlar) 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, biraz sonra burada, kontrgerillayla ilgili 

önerge görüşülecek; ama, Danışma Kurulu kalkıyor, böylesine önemli bir günde süre kısıtla
ması getiriyor ve... 

BAŞKAN — Var mı usulde, orada oturduğunuz yerden böyle konuşmak? Var mı böyle 
bir usul? 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Var, evet. Burada, bu Parlamentoda, bu kadar milletve
kili, bu şekilde konuşuyor... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Çiftlik kâhyalığına alıştığı için böyle konuşuyor! 
BAŞKAN — İçtüzüğü değiştireceksiniz; gerekirse, gündem dışı konuşma süresine 30 da

kikaya çıkaracaksınız. Bütün milletvekillerine söylüyorum... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Altı senedir buradayım, böyle bir uygulama getirilme

di; ama, bu önerge görüşülecekken süre kısıtlaması getiriliyor! 
BAŞKAN — Yani siz şimdiden, sürenize uymayacağınızı mı söylüyorsunuz?! 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Hayır, ben onu söylemek istemiyorum. Burada, bugün, 

Türkiye'nin kaderi görüşülecek... 

3. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil TUnç'un, Etibank Şark Kromları işletmesi ve Ma
den İlçesi SSK Hastanesine ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Moğultay'ın cevabı 
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BAŞKAN — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç, Şark Kromları işletmesi ve Maden^ 
SSK Hastanesi hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Duyurun Sayın Hınç. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Etibank Şark 
Kromları İşletmesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu Maden Hastanesiyle ilgili olarak Yüce Heye
tinize bilgi arz etmek ve Hükümetin de bu hususa dikkatini çekmek için söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şark Kromları, İşletmesi Türkiye'nin en eski işletmelerinden biridir. Bu, 1980'li yılların 
sonuna kadar, başarılı ve kârlı bir işletme olarak çalışmış, ülkemizin ekonomisine büyük kat
kılarda bulunmuş, Maden ve civarının işsizleri için umut kapısı, ekmek kapısı haline gelmiştir. 
Kâr eden bu müessese, 1990 yılından sonra diğer KİT'ler gibi zarar etmeye başlamıştır. 1987 
yılında, 917 işçi çalışırken, 9 milyar 390 milyon lira kâr etmiş; 1988 yılında, 850 işçi çalışırken, 
31 milyar lira kâr etmiş; 1989 yılında, 834 işçi çalışırken, 43 milyar 900 milyon lira kâr etmiş. 
1990 yılına gelince, işçi sayısı azaltıldığı hale, kâr eden bu müessese, her nasılsa, zarar etmeye 
başlamış ve 1990 yılında, 778 işçi çalışıyorken, 36 milyar 573 milyon lira; 1991 yılında da, 630 
işçi çalışırken, 194 milyar 278 milyon lira zarar etmiş. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Şark Kromları İşletmesi, Maden, Alacakaya, Ancak, 
Palu, Sivrice halkı için, bir umut kapısı, bir ekmek kapısıdır. 

Uygulamaya dikkat edildiği zaman, bu işletme, âdeta, periyodik olarak her yıl işçi sayısı 
azaltılmak suretiyle kapatılmak isteniyor gibi geliyor bana. Bunu yapmak, hem ülkeye hem 
de oranın halkına karşı işlenmiş büyük bir cinayet olacak; Koalisyon Hükümeti, bu vebalin 
altından kalkamayacak ve yöre halkına vereceği hesabı da olmayacaktır. 

Bu işletmenin yeniden canlanması, yöre insanının, kısmen de olsa, yeniden iş imkânına 
kavuşmasına sebep olacaktır. Hükümetin, bu imkândan, yöre insanını mahrum etmeyeceğini 
umuyorum. Zaten, Koalisyon Hükümetinin büyük ortağının bu hususta verilmiş sözü vardır; 
bu sözlerini yerine getirmesini bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu işletmedeki ilginç bir uygulamayı daha ilginize arz etmek is
tiyorum: 

Şark Kromları İşletmesinde, işçiler, âdeta müteahhitlere ihale ediliyor; bir kısım işçi, işçi 
başına günlüğü 125 bin liradan, bir kısmı da 72 bin liradan ihale ediliyor; yani müteahhit, ça
lıştırdığı bir kısım işçi için, işçi başına, işletmeden, 125 bin lira; diğer bir kısım işçi için de, 
işçi başına, işletmeden 72 bin lira alıyor ve yeraltında çalışan işçiye 50 bin, yerüstünde çalışan 
işçiye de 22 bin veya 25 bin Türk Lirası ödüyor. Ben burada, müteahhidi suçlamıyorum; bula
bildiği ucuz işçiyi çalıştırması ve daha fazla ödeme yapması veya yapmaması, kendi vicdanına 
kalmış bir husustur; çünkü, karın tokluğuna çalışmaya hazır binlerce insan vardır. Huzuru
nuzda, bu uygulamayı yapanları, buna müsaade edenleri şiddetle kınıyorum. Eğer, işletmenin 
işçiye ihtiyacı varsa, müteahhide para vereceğine, kendisi işçiyi alsın ve o parayı işçiye ödesin. 
Sosyal devlete de yakışan budur. Mevcut uygulama, çağdaş kölelikten başka bir şey değildir; 
Hükümet için de, bir ayıp ve zaaftır. Bu ayıbın da düzeltilmesini bekliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maden SSK Hastanesi dispansere çevrilmek isteni
yor. Genel Müdürlük, müfettiş göndermiş; müfettiş raporunda, bu hastanede, uzman hekim 
olmadığı, hastaların başka merkezlere sevk edildiği, yataklı tedavi, hizmeti verilmediği, 
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800 milyon liralık işletme giderinin olduğu, günlük muayene sayısının 70 olduğu, hasta sayısı
nın artmasının da ihtimal dahilinde olmadığı hususları belirtilmiş. Dolayısıyla, hastanenin 
dispansere çevrilmesi kararlaştırılmış. 

Değerli arkadaşlarım, uzman hekim yoksa, suç, Madenlinin mi, yoksa Hükümetin mi?.. 
(Hatibin mikrofonu otomatik olarak kapandı) 

BAŞKAN — Sayın Tunç, sizin de süreniz tamamlandı; konuşmanızı tamamlamanız için 
2 dakikalık ek süre de size veriyorum. 

Buyurun. 
AHMET CEMtL TUNÇ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Uzman hekim yoksa, hasta, başka merkezlere sevk olmayacak da ne olacak? Hastayı yatı

racak, ameliyat yapacak doktor yoksa, hasta, nasıl, hastaneye yatacak? Bu durumda, günlük 
olarak 70 hasta muayene oluyorsa, bu sayı az mıdır? 61 kişinin çalıştığı bir hastanede, 800 mil
yon liralık işletme gideri, neden çok görülüyor? Bunu anlamak mümkün değil. 

Bütün bu gerekçeler, haksızlık ve mantıksızlıktır ve diğer işletmeler gibi bu hastanenin 
de kapatılması için uydurulmuş birer bahaneden başka bir şey değildir. 

tşletmede işçi sayısının azaltılması, İlçeyi zaten ekonomik çöküntüye uğratmıştır. Hasta
nenin kapatılmasıyla da, halk, psikolojik çöküntüye uğrayacak, terk edilmişlik duygusuna ka
pılacaktır. 

Son beş yıldır, ilçede meydana gelen ekonomik ve sosyal geriye gidişler halkı âdeta haya
tından bıktırmıştır. 

Maden'de, 3 bin kadar sigortalı işçi, bir o kadar da Emekli Sandığına tabi olanlar ve Bağ-
kur'lulnr vardır. Çevresindeki yerleşim birimlerine verdiği hizmet de göz önüne alınarak, bu 
hastanenin dispansere çevrilmesi düşüncesinden vazgeçilmesi şarttır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Moğultay'ın, yerin metrelerce altında çalışarak 
ülkeye büyük hizmetler veren bu emekçi ve yaşlı insanları sağlık hizmetinden mahrum etmeye
ceğine inanıyor; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunç. 
Cevap vermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay, buyu

run efendim. 
RAStM ZAlMOĞLU (Giresun) — Bakanlara da süre kısıtlaması var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Söz süresi 20 dakikadır efendim, 20 dakikadan fazla konuşamaz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Tunç'un, Elazığ Maden 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin dispansere dönüştürülmesi nedeniyle yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmaya yanıt vermek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisin de
ğerli üyelerini saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun yıllar (1969-1974 yılları itibariyle) Elazığ'da bu
lunduğum için, hem Elazığ'ın merkezini hem de Elzaığ'daki Maden İlçesini ve Maden Hasta
nesini bilen insanlardan biriyim. 

Elazığ'daki Maden Hastanemiz, 1974 yılında Etibank Ergani Bakır İşletmelerinden dev
ralınmış bir hastanemizdir. Bu hastane, 25 yatak kapasitesindedir; ancak, normal hastane özel
liğine sahip değildir. Hastane, kurulduğu yer itibariyle, genişlemeye müsait bir alanda değildir; 
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bir yamaç üzerine kurulmuştur. Hastanede bir otopark yeri dahi bulunmamaktadır, giriş çıkış 
dahi mümkün değildir. Bu hastanenin doğru dürüst bir morg odası dahi yoktur. Hastanenin 
soğuk hava deposu mevcut değildir; laboratuvarı, mutfağı ve yemekhanesi aynı katta hizmet 
görmektedir. Dolayısıyla, bu hastanenin, halen, ruhsatı dahi bulunmamaktadır. 

Benim Bakanlığım dönemimde, 15.7.1992 tarihinde Elazığ'a gönderilen bir müfettiş tara
fından verilen rapora göre, hastanenin, bu hali ve konumu itibariyle hastane hizmeti göreme
yeceği anlaşıldığından, yönetim kurulu tarafından dispansere dönüştürülmüştür. 

Ancak, o yöreyi bilen bir insan olarak, bu olaya muttali olduktan sonra, olayı kendim 
incelettim; hatta, bu konuda Elazığ Valisiyle de görüşmelerimiz olmuştur. Çünkü, eğer orada 
yeteri kadar hizmet verilemiyorsa veya günde 71 poliklinik yapılıyor, 3 bin aktif sigortalıya ve 
toplam 10 bin kişiye hizmet sunulabiliyörsa, amaç, o hastaneyi dispansere dönüştürmek değil
dir, hastaneyi hizmet verir hale getirmektir düşüncesiyle, durum, tarafımdan yönetim kurulu
na iletilmiş ve yönetim kurulu tarafından olay tekrar gündeme alınmıştır. 29.1.1993 tarihinde, 
yönetim kurulu, olayı yeniden değerlendirerek, hastaneden dispansere çevrilen bu yerin tekrar 
hastaneye dönüştürülmesi kararını almıştır; bunu bilgilerinize sunuyorum. 

Ancak, bu hastanenin, sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi ve sigortalılarına hizmet su
nabilmesi için, takviye edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, hastanenin konumu ve personel 
durumu itibariyle, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına; inşaat yönünden, tnşaat Emlak Da
ire Başkanlığına; gerekli teçhizat bakımından, Makine ve İkmal Daire Başkanlığı ile Muhase
be ve Malî İşler Daire Başkanlığına tarafımdan talimat verilerek, Maden'deki bu hastanemizin 
aktif sigortalılara ve onların bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına sağlık hizmeti sunabilme
si için yeterli hale getirilmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. ı 

Takdir edersiniz ki, en büyük sıkıntı, doktor sıkıntısıdır. Şu anda, orada 6 pratisyen dok
tor bulunmaktadır. Hastanede, yataklı tedavi hizmeti sunacak doktor bulunmamaktadır. 

Bu fırsattan yararlanarak, Yüce Mecliste bir düşüncemi ifade etmek istiyorum. Sosyal Si- -• 
gortalar Kurumunda, 35 bini aşkın personelimiz bulunmaktadır; bunların' 13 bini, 55 inci mad
deye göre başka yerlerde çalıştırılmaktadır. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda bu durumu düzeltmek için hazırlık çalışmaları yapıyorum, ör
neğin, Maden'in kadrosunu almıştır, İzmir'de çalışmaktadır; Bingöl'ün kadrosunu almıştır, İs
tanbul'da çalışmaktadır; Van'ın kadrosunu almıştır, Ankara'da çalışmaktadır. Şimdi, bu Yüce 
Meçisin huzurunda söylüyorum: Sosyal Sigortalar Kurumunda, böyle, 55 inci maddeye göre 
başka yerde çalışan 13 bin kişi bulunmaktadır, doktorlar dahil. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Getirin o kanunu, değiştirelim. 
* ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Ankara Hastanesinde norm kadrom 180'dir, çalışan doktor sayısı 532'dir! Bir doktoru alıyor
sunuz, hizmet vermesi için yerine iade ediyorsunuz, siyasî baskılardan dolayı Bakanlıkta çalı
şamaz hale geliyoruz! Benim, sizden, bu Meclisten istirhamım şudur... 

SIRRI SAKIK (Muş) — Kendinize söyleyin, bize niye söylüyorsunuz? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bana söylüyorsunuz da; bizden ayrıldınız, orada oturuyorsunuz; kendinize de sorun onu! 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin yeterli hizmet verebilmesi için, şimdi, şu düzen

lemeyi yapıyoruz: Mayıs ayında okullar tatil olur olmaz, 55 inci maddeyle ilgili bütün 

— 162 — 



T.B.M.M. . B : 72 ' 23 . 2 . lî>93 0 : 1 

uygulamaları kaldıracağız. Şu anda açılış bekleyen, Doğu Anadolu'da, (Bingöl, Van, Ağrı, Kars 
ve Erzurum'da) çok hastane, dispanser ve sağlık istasyonlarımız var; maalesef bu yüzden aça
mıyoruz. Ankara'daki bir doktoru, 55 inci maddeyi kaldırıp, Ağrı'ya gönderdiğimiz zaman, 
siyasî baskılarla karşı karşıya kalıyoruz. 

Yüce Meclisten istirhamım şudur: Sağlık hizmetini, sigortalılara sunmak azim ve gayre
tindeyiz... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — 55 inci maddeyi kaldırın. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY( Devamla) — 

Bu 55 inci maddeyi kaldıracağım; ona kararlayım; sizin desteğinizi ve yardımınızı bekliyorum. 
Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Değişiklik tasarısını hemen getirin Sayın Bakan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Çiller'den de paralan al Sayın Bakan! 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Tabiî, yarın ve öbür gün de gündem dışı görüşmeler olacaktır. Bu Tüzük yürürlükte oldu

ğu sürece, bunu uygulamak zorundayız, özel olarak, kimseye ne husumetimiz var ne de özel 
sempati nedeniyle fazla söz hakkı verme niyetimiz var. Bu, bizim takdirimize bağlı olmamalı. 
Tüzüğü değiştirir, konuşma sürelerini ayarlarsanız, o süreler içerisinde konuşmalar yapılır ve 
konuşmacılara ona göre olanak tanınır. 

Yarın ve öbür gün için de gündem dışı konuşmak üzere söz isteyenler vardır. Söz isteyen 
arkadaşlarım, konuşmalarını 5 dakikaya sığdırabileceklerse söz istesinler. 

Bu konuda itiraz olduğundan dolayı söylüyorum: Sayın Mehmet Emin Sever'le telefon 
görüşmesi yaptık. Sayın Sever, "konuşmam biraz uzun" dedi; ben de, 5 dakikaya sığdırmasını 
rica ettim; kendisiyle bir müddet konuştuktan sonra, "peki" dedi. 5 dakikalık süreyi 2 dakika 
da artırarak, konuşmasını bağlama şansı tanımak istedim. Tabiî ki, konuşma konusu çok önemli 
- bütün arkadaşlarımızın seçtikleri konular önemlidir- ama, bu önemli konuşmaları, bu Tü
zük çerçevesinde sunmaya çalışacağız. Dediğim gibi, hiç kimseye özel bir toleransımız ya da 
kimsenin konuşmasını kısıtlama niyetimiz yoktur. 

Bu nedenle, oturumu yöneten başkanvekilleri fevkalade zor durumdadırlar. Söz süresi uza
tılan arkadaşlarımız memnun; ama, gruplar, gayri memnunlar, "kanun çıkmıyor" diyorlar. 

Bugün Danışma Kurulu bir ilke kararı aldı. Bu ilke kararını ilk defa -toleransıyla- bugün 
uyguladık Bugün, Meclisin bundan sonraki görüşmelerinde de, gene süreli konuşmaya riayet 
edilecektir. Arkadaşlarımızın da buna uymalarını özellikle istirham ediyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER " 

1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 6 arkadaşının, 2.9,1971 Tarih ve 1479 Sa
yılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde eklenmesine Dair Kanun Teklifini geri aldıklarına ilişkin önergesi (2/362) 
(4/135) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alınmasına dair önerge vardır,okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınıza Anavatan Partisi Grup Başkanlığı kanalıyla sunulan,şahsım ve 6 arkadaşı
mın; "2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi"nde öngörülen 
hususlar, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 9 Ocak 1992 tarih ve 2 sayılı Birleşiminde görü
şülen ve 27 Şubat 1992 tarihinde kanunlaşan 3780 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun ile gerçekleştirilmiş bulunduğundan, görüşülmesinde fayda göremeyeceğimizden (2/362) 
sayılı teklifi geri almak istiyoruz. 

Bilgi ve gereğini saygıyla arz ederiz. 

Emin Kul Mehmet Sağdıç 
İstanbul Ankara 

Halil İbrahim özsoy Faruk Saydam 
Afyon Manisa 

Mustafa Balcılar Süleyman Hatinoğlu 
Eskişehir Artvin 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

2. — (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/487) 

BAŞKAN — (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası hastalı
ğının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla kurulan 
araştırma komisyonumuz, 2.2.1993 tarihinde Başkanlık Divanı seçimini yapmıştır. 

Komisyonumuzun çalışmalarını geri kalan süre içerisinde bitirmesi mümkün olmadığın-. 
dan, çalışma süremizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 üncü maddesi gereğin
ce 27.2.İ993 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay daha uzatılmasını takdirlerinize arzeder, say
gılar sunarım. 

- * ' Sami Sözat 
( Balıkesir 

Komisyon Başkanı 

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

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLER/ 

1. — 24.2.1993 Çarşamba ve 25.2.1993 Perşembe günkü birleşimlerde Genel Kurul çalış
malarının süresine ve 311 sıra sayılı Kanun Teklifinin gündemdeki yerine ilişkin DYP ve SHP 
gruplarının müşterek önerisi 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 23.2.1993 Salı günkü toplantısında siyasî parti grupları arasında oy

birliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince gruplarımızın aşağıdaki öne
rilerinin Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

öneriler : 
1. 24.2.1993 Çarşamba ve 25.2.1993 Perşembe günkü Birleşimlerde Genel Kurul çalış

malarının 13.00 - 17.00 ve 20.00 - 24.00 saatleri arasında yapılması önerilmiştir. 
2. 23.2.1993 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, 311 sıra sayılı Be

lediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesine Dair Kanun Tek
lifinin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 8 inci sırasına alınması önerilmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugün toplanan Da
nışma Kurulunda, yine her hafta olduğu gibi ve aşağı yukarı rutin hale getirdiğimiz "Mecliste 
çalışma süremizi uzatalım" gündem maddesi vardı ve gelen öneride de, biraz önce Sayın Baş
kanın okuttuğu gibi, çarşamba ve perşembe günleri 13.00 - 17.00 ve 20.00 - 24.00 saatleri ara
sında çalışmamız öneriliyor idi. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, Meclisin çalışmasından, kanunların çıkmasından, işlerin yü
rümesinden yanayız; elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, kendi sayımızla ve ora
nımızla bu işe iştirak eden bir Partiyiz. Ancak, bugüne kadar onüç ondört defa, bu tip uzatma 
kararları huzurlarınıza geldi. En son geçen haftayı bir hatırlayalım arkadaşlar; ne yaptık?.. 
Süreyi saat 2l.00'e kadar uzattık, cuma günü de çalışalım dedik; ama, ne saat 21.00'e kadar 
çalışabildik ne de cuma günü Meclisimiz çalışabildi. 

Tabiî, Meclis çalışmıyor imajı, kamuoyunda gün geçtikçe artıyor, böyle biliniyor. Danışma 
Kurulunda böyle sık sık, gereksiz kararlar alıp, buraya getirip oylatıyoruz; ama uyguyalamıyoruz. 

Karar almak bir şey değil; ama, bunu yaz boz tahtası haline çevirmemiz de doğru değil. 
Ben, uygulayabileceğimiz kararı alalım dedim arkadaşlarıma ve önerim de şu oldu: Bu hafta 
13.00 - 17.00 arası çalışalım; iftardan sonra çalışmak çok zor olur; iyi kötü tecrübelerimiz var 
dedim; ama, bazı grup başkanvekili arkadaşlarım buna katılmadı. 
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Yine burada bir karar alacağız, yine parmak kaldıracağız, saat 24,00'e. kadar çalışalım 
diyeceğiz; ama, yine çalışılmayacak. Bu, bir değil, iki değil, onbeşe yakın karar aldık ve uygu
layamadık. Uygulayamayacağımız kararı niçin alıyoruz? Bu da, kamuoyunda, Meclisi çalışmı
yor durumuna düşürmüyor mu? Bunu düşünmenizi istiyorum. Ben kararın bu tarafına karşı
yım, bu nedenle söz aldım. 

Getirdiğimiz makul teklif, bu hafta saat 13.00 -17.00 arasında çalışmaktır. Arkadaşlarım, 
umarım, bizim gibi düşünürler. Uygulayabileceğimiz bir karar alırsak, kamuoyunda, kararla
rını uygulayabilen milletvekilleri ve Meclis konumuna geliriz. Yoksa, böyle, her gün, her hafta 
yeni yeni kararlar alalım, sonunda uygulamayalım, ondan sonra "Meclis çalışmıyor" olsun! 
Yanlışı biz yapıyoruz, yanlış kararı biz veriyoruz, ondan sonra da uygulamayan durumuna dü
şüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, makul olan 13.00 - 17.00 saatleri arasında çalışma
mızı teklif ediyorum. Bu yönde karar vermenizi istirham ediyorum. Bizim Grubumuzun kararı 
bu yönde olacaktır. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Güney. 
Başka söz isteyen?.. Yok. ( -
Şimdi önerileri tek tek okutup, oylarınıza sunacağım: 
" 1 . 24.2.1993 Çarşamba ve 25.2.1993 Perşembe günkü birleşimlerde Genel Kurul çalış

malarının 13.00,-17.00 ve 20.00 - 24.00 saatleri arasında yapılması önerilmiştir." 
BAŞKAN — Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, karar yetersayısına dikkat edelim. 
BAŞKAN — Sayalım... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer öneriyi okutuyorum : 
"2 . 23.2.1993 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, 311 sıra sayılı, 

Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri seçimlerinin ertelenmesine Dair Kanun 
Teklifinin» 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlarda Gelen 
Diğer İşler" kısmının 8 inci sırasına alınması önerilmiştir." 

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

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. • f 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Gevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbikatı 
sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) _ 

2. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbi
katı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 
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BAŞKAN — Genel Kurulun, 2.2.1993 tarihli 62 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
59 uncu sıradaki (10/75) esas numaralı Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, 
(10/76) esas numaralı, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde 
NATO tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet faciasını araştırmak üzere Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Meclis araştırması önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ege Denizinde NATO tatbikatı sırasında Amerika Birleşik Devletlerine ait Saratoga Uçak 

Gemisinden atılan füzelerle, Deniz Kuvvetlerimize ait Muavenet Muhribinin tahrip edilmesi 
ve gemide görevli kumandan ve mürettebattan 5 denizcimizin şehit edilmesi ve 15 denizcimizin 
yaralanması olayını, araştırmak üzere Anayasanın 98 inci maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 102 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaştan 
G e r e k ç e 

Bilindiği gibi, 2 Ekim 1992 günü gecesi, NATO Kararlılık Tatbikatı münasebetiyle Doğu 
Akdeniz'de bulunan Deniz Kuvvetlerimize ait Muavenet Muhribi, Amerika Birleşik Devletle
rine ait Saratoga Uçak Gemisinden atılan füzelerle tahrip edilmiş, 5 subay ve er şehit olmuş, 
15 subay ve er de yaralanmıştır. Bu facia, milletimiz nezdinde büyük tepkilere sebep olmuştur. 

Milletimizde doğan tepkilerin yatıştırılması için, yetkililer tarafından, olayın derhal tah
kik edileceği, mesullerinin cezalandırılacağı ifade edilmiştir. NATO Komutanı özür dilemiş, 
ABD yetkilileri başsağlığı dilemiştir. 

Facia ile ilgili soruşturmanın üç ayrı heyet tarafından yapılacağı ifade edilmişti. Buna gö
re, ABD tarafından teşkil edilecek birinci heyette üç ABD'li amiral ve bir Türk amiralin bulu
nacağı, NATO tarafından teşkil edilecek ikinci heyette ise, NATO belgelerinde belirtilen esas
lara göre NATO ülkelerinin personelinin bulunacağı ifade edilmişti. Üçüncü heyetin ise Mua
venet gemisinde meydanagelen zarar ve ziyanı tespit etmek üzere Türk Deniz Kuvvetleri tara
fından kurulacağı ifade edilmişti. 

30 Kasım ve 1 Aralık 1992 tarihinde dış ve iç basında verilen haberlerde ise, hadise ile ilgili 
tahkikatın sonuçları açıklanmaktadır. Bu haberlere göre, Muavenet Muhribi faciasının sebebi, 
gece tatbikatı alarmıyla uyandırılan Saratoga personelinin manevrayı gerçek savaş zannederek 
füzeleri ateşlemesi ve 3 mil uzaklıktaki Muaveneti vurmasıdır. 

Raporda, bu sebeple facianın insan hatasından kaynaklandığı, kasıt bulunmadığı ifade 
edilmekte imiş. New-York Times Gazetesi haberine göre, raporda, Saratoga komutanları rutin 
tatbikat ve eğitimi ihmal ettikleri için kusurlu bulunmakta ve bu komutanlara uyarı cezası ve
rilmesi beklenmekte imiş. 

Muavenet faciası ile ilgili rapor sonuçlarını basına açıklayan Millî Savunma Bakanı Nev
zat Ayaz ise, dört ayrı komisyon tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, yapılan 
anlaşmalar gereği raporun açıklanamayacağını ifade etmektedir. Bakan Ayaz "Değerlendirme 
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sonrasında olayda herhangi bir kasıt olmadığı anlaşılmıştır. Olay, Saratoga Uçak Gemisindeki 
personelin eğitimsizliği ve disipsizliğinden meydana gelmiştir" demektedir. Yine Bakan Ayaz'-
ın ifadesine göre, ABD'den uçak gemisinde füzeyi ateşleyen personelin etnik kökeni sorulmuş 
ancak, ABD bunu cevaplandırmamış ve sadece ABD yurttaşı olduklarını açıklamakla yetinmiştir. 

Basındaki haberlere göre, basın toplantısında gazetecilere, Muavenet Muhribinin vurul
ması bir video banttan an an gösterilmiş, banttan fotoğraf ya da film alınmasına izin verilme
miş. Bunun sebebi ise 'Anlaşmalar gereği soruşturmayla ilgili belgelerin açıklanmaması konu
sunda bir prensip var. Onlar bize bir iyi niyet göstergesi olarak bandı verdiler. Biz de size 
izlettiriyoruz" şeklinde açıklanmış. 

Yukarıda arz edilen bilgilerden görüleceği üzere, raporla ilgili olarak verilen bilgiler yeter
sizdir veya raporun kendisi yetersizdir. Türk Ceza Kanununun 459 uncu maddesine göre, bir 
kişi silahla oynarken veya başka bir şekilde, kasıt olmadan, kaza ile silah patlasa ve bir kişinin 
ölümüne sebep olsa, en az iki yıl hapis cezası ile cezalandırılmakta, ölü sayısı birden fazla ise 
ceza en az dört yıl hapis olmaktadır. 5 subay ve erin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına se
bep olan suçlulara ise sadece tembih cezası verilmektedir. 

Netice olarak, Muavenet Muhribi Faciasının oluş şeklini, uygulanacak hükümleri, teker
rürüne mani olacak tedbirleri araştırmak üzere Anayasanın 98 inci maddesi ve Meclis İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılması faydalı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO-Kararlılık 92 Tatbikatı sırasında, Milletimizi derinden üzen ve yasa boğan Saratoga-

Muavenet olayında 5 denizcimizin şehit olduğu, muhribimizin kullanılamaz hale geldiği bilin
mektedir. 

Basına ve Yüce Milletimize ulaşan bilgiler, hadisenin normal bir tatbikatta olacak sıradan 
kaza gibi görünmediği, Türk muhribine karşı özellikle tertiplenmiş bir hareket görüntüsü ver
diği şeklinde yoğunlaşmıştır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin açıklamaları, milletçe duyduğumuz üzüntü ve infial karşısında NATO 
ve ABD yetkililerinin, olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılacağı ve kısa zamanda suçlula
rının belirleneceği yolundaki beyanları aziz milletimizi biraz olsun ferahlatmıştı; ancak, Türk 
muhribini vuran füzelerin çalışma ve ateşleme donanımı, kullanılma usul ve talimatları ile bu 
füzelerin özelliği göz önüne alındığında, olayın her ne kadar kaza sonucu meydana geldiği so
ruşturma komisyonunca kamuoyuna açıklanmışsa da, hadisenin cereyan tarzı, Saratoga'nın 
o günkü fizikî ortamı ve füzelerin kimlikleri belirsiz mürettebat tarafından fırlatılmış olması, 
bu trajik olayda kasıt ve Büyük Türk Milletine gözdağı verilmesi gibi unsur ve ihtimallere ağır
lık kazandırmaktadır. 

Olayın vuku anında ateşli tatbikat olmaksızın gemilerin seyir halinde olduğu, Muavenet 
Muhribimizle birlikte üç muhribin Saratoga'yı yakın takiple korumakta olduğu, füzelerin de
nizden denize kullanılmasının özel bir ayarlama olmadıkça mümkün olmayacağı ve esasında 
92 Kararlılık Tatbikatında füze kullanılamayacağı, füze kullanımı söz konusu olsa dahi, atılan 
bu füzelerin sadece bir kişinin bir düğmeye basmasıyla ateşlenemeyeceği, dört ayrı emniyet ba
rajını geçmeyi gerektiği bilinmektedir. 

Bu füzeler, gemiden havaya veya havadan hedeflere karşı kullanılmak üzere, imal edilmiş
lerdir. 19 yıl boyunca, maksadı dışına çıkılmamış olmasına rağmen, ilk defa bu tip bir füzenin 
gemiden gemiye kullanıldığını görüyoruz. 
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Hadisenin cereyanı, iç ve dış basın yayın organlarından alınan bilgiler ve yetkili makamla
rın beyanları, kaza gibi gösterilmeye çalışılan olayın bir ekibin bilinçli olarak tezgâhlandığı ve 
icra ettiği hareket olarak değerlendirilmesine imkân vermektedir. Türk muhribinin isabet al
madan önce, bölgedeki bir geminin, füze kapaklarını açtığını gördüğü ve diğer gemileri ikaz 
ettiği bildirilmekte ve olayın bu ikazdan hemen sonra meydana geldiği iddiaları güçlendir
mektedir. 

Olayı kaza gibi görüp, aşırı yorgunluk, tatbikatla gerçeği karıştırmak, sinirsel bunalım, 
hata ve dalgınlık gibi sebeplere dayandıran görüşü paylaşmıyoruz. Olayın tazminat karşılığı 
ve özürle kapatılmasına karşıyız. Büyük Türk Milletinin bu tazminata ihtiyacı da yoktur. Bu 
millet kendi yarasını kendisi sarar. Bu hadise, tazminat müessesesiyle kapatılmamalıdır. Olay, 
her şeyden önce, Türkiyemiz için bir haysiyet meselesidir, üzerine gidilmeli ve 

Saratoga'dan ateş emri kimin tarafından verilmiştir? 
Havadan havaya, gemiden havaya atılmak üzere imal edilen bu füze 19 yıl sonra neden 

gemiden gemiye atılmıştır? 
Türkiye'ye, ABD seçimleri arifesinde 26 Ekim Kıbrıs görüşmeleri öncesi bir gözdağı mı 

verilmiştir? 
Muavenet Gemisinin olaydan önce füze atışı yapılacağına dair tespiti olmuş mu, bu tespi

ti diğer gemilere bildirmiş midir? 
Füze ateşleme sisteminde görevli personelin art niyeti veya kastı var mıdır? 
Füze Ateşleme sisteminde görevli personelin kimlik ve kökenleri araştırılmış mıdır? 
Aralık 1992 ayında görev süresi dolacak olan Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması için 

Türkiye'ye baskı mı yapılmaktadır? 
Kararlılık 92 NATO Planlı Tatbikatında füze kullanılmayacağı doğru mudur? 
Bu hususlarnı açıklığa kavuşması gerekmektedir. 
Milletimizi derinden yaralayan olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için Anayasanın 

98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması için gere
ğini arz ederiz. 

Yücel Seçki ner 
Ankara 

- ve arkadaşları 

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

Konuşma süreleri; Hükümet ve gruplar için 20'şer, önerge sahibi için de 10 dakikadır. 
Hükümet adına Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz, buyurun efendim. (DYP ve 

SHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, Türkiye Bü-' 
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan ve 19 arkadaşıyla, Ankara Milletvekili Sayın Yü
cel Seçkiner ve 22 arkadaşının, "Display Determination 92 NATO" tatbikatı sırasında, 
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Saratoga Uçak Gemisinden fırlatılan füzelerle Muavenet Muhribinin hasara uğratılması ve 5 
denizcimizin şehit edilmesi olayına ilişkin olarak vermiş bulundukları Meclis araştırması açıl
ması taleplerini içeren önergelere cevap vermek ve Yüce Meclisi bu konuda aydınlatmak ve bil
gilendirmek amacıyla huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 Ekim 1992 tarihinde Ege Denizinin uluslararası 
sularında meydana gelen olayın her yönüyle soruşturulması ve açıklığa kavuşturulması çalış
malarına, olayın hemen akabinde başlanmış ve çalışmalar kapsamında, ikisi Türk Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı, biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri ise yürürlükteki 1179 numaralı NATO 
Standardizasyon Anlaşmasına uygun olarak, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafın
dan müştereken olmak üzere, toplam dört ayrı heyet teşkil edilmiştir. 

Teşkil edilen bu heyetler çalışmalarını bitirmişler ve bu suretle olayın soruşturma safhası 
tamamlanmıştır. 

Bu soruşturma sonuçlarına istinaden, hukukî ve cezaî yönden izlenecek hareket tarzını 
belirlemek maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlı
ğı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinden bir kurul teşkil edilmiştir. Bu kurul, Dışiş
leri Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmalarını tamamlamak üzeredir. -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, öncelikle olayın nasıl meydana geldiği, olayın 
aydınlatılması ve suçluların tespiti için 2 Ekim 1992 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar ve 
sonuçlarıyla, olaya ilişkin gelişmeler ve halihazır durum hakkında bilgi arz edeceğim. 

Olayın nasıl meydana geldiğini açıklayabilmek için, Sea Sparrovv güdümlü mermisinin özel
likleri, Saratoga Uçak Gemisinde bulunan Sea Sparrovv güdümlü mermi sistemi ve bu sistemin 
kullanımında görev alan personelin yetki ve sorumlulukları hakkında, teknik konuları ihtiva 
eden kısa bilgi sunacağım. Bu bilgiler, sizlerin değerlendirmenize yardımcı olabilecektir. 

Türk Deniz Kuvvetleri envanterlerinde de mevcut olan Sea Sparrovv güdümlü mermisi, 
esas olarak hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Bu mermi, gerektiğinde 
su üstü hedeflerine karşı da kullanılabilmektedir. Merminin sürati 2 mach'tan daha fazladır; 
yani mermi, ses hızından iki kat fazla süratle seyretmektedir. Sistem olarak, biribirine irtibatlı 
olan; ancak, geminin farklı mevkilerinde bulunan üç ayrı üniteden oluşmaktadır. Bu üniteler
den birincisi; geminin savaş harekât merkezi ve bu merkezdeki hedef tahsis konsülüdür. Savaş 
harekât merkezindeki hedef tahsis konsolu, savaş harekât merkezinin Sea Sparrovv sistemiyle 
elektronik olarak irtibatını sağlamaktadır. 

Sistemin ikinici üniti; savaş harekât merkezinde ayrı bir yerde bulunan Sea Sparrovv kont
rol kamarasıdır. Güdümlü mermilerin ateşleme sistemi, kontrol kamarasından yapılmakla bir
likte, bu kamarada bulunan tüm cihaz ve sistemlere ateşlemeye ilişkin bilgiler, gerek elektro
nik, gerekse telefonla, biraz önce arz ettiğim, savaş harekât merkezinden ve bu merkezdeki 
hedef tahsis konsolundan gelmektedir. Sistemin son ünitesi ise, güdümlü mermi atıcılarıdır. 
Atıcılar, içinde 8 adet güdümlü merminin bulunduğu elektromekanik bir donanımdır. 

Sea Sparrovv sistemiyle ateşleme yapılabilmesi içni, asgarî altı kişinin müşterek çalışmala
rı ve birbirinden ayrı üç ayrı yerde bulunan cihaz ve bu cihazlar üzerindeki düğmelerin iki ayrı 
kişi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bilgilerden sonra, şimdi de sizlere olayın nasıl mey
dana geldiğini açıklayacağım. 
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Display Determination-92 Tatbikatının ikinci safhası 1 Ekim 1992 tarihinde mahallî saat-
• le 12.00'de tamamlanmıştır. Tatbikatın üçüncü safhası 2 Ekim 1992 tarihinde gece yarısı başla
yacaktır. tki safha arasındaki 12 saatlik Isüre, birliklerin ikmali ve üçüncü safha başlangıç mev
kilerine intikalleri için ayrılmıştır. Bu süre zarfında gruplar arasında herhangi bir su üstü taar
ruzu yapılmayacaktır. 

Tatbikat senaryosu gereği, birbirlerine karşıt rolde görev alan Muavenet Muhribi ve Sara
toga Uçak Gemisi grupları, olayın hemen öncesinde, takriben saat 23.05'ten itibaren, Ege De
nizinin uluslararası sularında birbirlerine yakın mesafede, üçüncü safha başlangıç mevkilerine 
intikal etmek üzere aynı coğrafi bölgede seyir halinde bulunmaktaydılar. Bu safhada; Saratoga 
Uçak Gemisinin bulunduğu grubun komutanı, üçüncü safhanın başlayacağı 00.01'den itibaren 
karşıt kuvvetlere taarruz tatbikatı kararı verir ve emirlerini yayınlar. 

Saat 23.28'de Saratoga Uçak Gemisinin savaş harekât subayı, Kılıçalipaşa ve Muavenet 
muhriplerimiz ile tspanyol Deniz Kuvvetlerine ait Numancıa gemisinin bulunduğu gruba, Sa
ratoga gemisinin Sea Sparrow güdümlü mermisi su üstü konumunda kullanarak, temsilî gü
dümlü mermi taarruzu geliştirmenin iyi bir fırsat olduğunu değerlendirir ve gemi olarak bu 
eğitimi yapmak istediklerini Saratoga Uçak Gemisinin bulunduğu grubun komutanına bildirir. 

Bu sırada, Saratoga Uçak Gemisinin Sea Sparrovv güdümlü mermi sistem personeli, isti
rahat halinde veya uykudadır. Diğer bir ifadeyle Saratoga Uçak Gemisi, ani zuhur edecek bir 
tehdide karşı kendini savunmak için Sea Sparrow sistemini kullanmaya hazır değildir. 

Sea Sparrovv güdümlü mermi sistemi personeli ise, tatbikatın bu safhasında görevli değil
dir ve bu personele eğitim hakkında önceden herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

Saratoga Uçak Gemisi tarafından hedef olarak seçilen ve sırası, Kılıçalipaşa ve Muavenet 
muhriplerimizle tspanyol Deniz Kuvvetlerine ait Numancıa olarak değerlendirilen gemilerin 
gerçek sırası, Kılıçalipaşa, Numancıa ve Muavenet'tir.-

Saat 00.04'te güdümlü mermiler ateşlenir ve ateşlemeden 17 saniye sonra güdümlü mer
miler Muavenet Muhribine isabet eder. Muavenet Muhribi, sahip olduğu cihazların teknik ye
tersizliği nedeniyle, kendisine güdümlü mermi atıldığını tespit edememiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadar arz ettiğim hususlar, olaya ilişkin olarak 
yapılan soruşturma sonuçlarına ve bu kapsamda alınan ifadelerle, inceleme rapor ve kayıtlara 
göre belirlenmiştir. 

Şu anda elimizde bir video bandı mevcuttur. Bu bant, güdümlü mermilerin ateşlenmesin
den, Muavenet Muhribimize isabet etmesine ve isabetten sonra cereyan eden olaylara ilişkin 
görüntülerle, bu süre içerisinde Saratoga Uçak Gemisiyle helikopterler arasında'geçen muha
bereyi ihtiva etmektedir. 

Video bandı, Saratoga Uçak Gemisinin uçuş güvertesini devamlı olarak izleyen ve sese 
hassas video kamaralar vasıtasıyla kaydedilmiştir. 

Video bandının izlenmesinde dikkati çeken en önemli husus, isabet alan geminin, yani 
Muavenet'in milliyetinin Saratoga Uçak Gemisi tarafından, isabetten yaklaşık 12 dakika sonra 
tespit edilmesidir. Daha açık bir ifadeyle, Saratoga Uçak Gemisi, milliyetini bilmediği bir ge
miye, Sea Sparrovv güdümlü mermi taarruzu geliştirmiştir. 
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Sayın başkan, sayın milletvekilleri; olayın aydınlatılması ve suçluların tespiti için, 2 Ekim 
1992 tarihinden itibaren Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ayrı ayrı ve müşte
reken yapılan çalışmalar şu şekilde gelişmiş ve sonuçlanmıştır: 

Olayın aydınlatılması ve suçluların belirlenmesi için, Türkiye ve Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından millî karakterde ayrı ayrı inceleme ve soruşturma yapılmış; bu inceleme ve so
ruşturma nihayetinde hazırlanan raporlar, Türkiye tarafından, yürürlükteki NATO Standardi-
zasyon Anlaşmalarından, STANAG 1179 gereğince yapılan talebin, NATO makamlarınca uy
gun görülmesi üzerine, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetlerinden teşkil edi
len heyetlerin katılımıyla oluşturulan bir müşterek komisyonda karşılaştırılarak, gerçekler, mu
tabık kalınan ve mutabık kalınmayan konular, müşterek komisyon raporuyla tespit edilmiştir. 

Olayın, Türkiye yönünden incelenmesi ve aydınlatılması için iki ayrı heyet teşkil edilmiş
tir. Bu heyetlerden birincisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Donanma Komutanlığı 
bünyesinde teşkil olunan Hasar ve Zarar Tespit İnceleme Heyetidir. 

Bir amiral ve iki subaydan oluşan bu komisyon, çalışmalarını 6-12 ekim tarihlerinde ta
mamlamış ve bu çalışmalara Amerika Birleşik Devletlerinden de bir amiral, gözlemci olarak 
katılmıştır. 

Bu heyetin çalışmaları sonunda, güdümlü mermilerin isabeti neticesinde Muavenet Muh
ribinde vuku bulan infilak ve yangın sonucu, geminin esas olarak köprü üstü, savaş harekât 
merkezi ve tesis kamaralarıyla atış kontrol sistemlerinde hasar meydana geldiği, hasarın onarı
mı için 1991 yılı fiyatlarıyla 20,3 milyon Amerika Birleşik Devletleri Dolarına ihtiyaç duyula
cağı tespit edilmiştir. 

Muavenet Muhribinde meydana gelen hasarın onarımı, tersanelerimizin imkân ve kabili
yeti dahilinde bulunmasına rağmen, gemi, yaşı ve onarım maliyetiyle, onarım süresi dikkate 
alınarak, hizmet dışı bırakılmıştır. 

İkinci heyetse, Türkiye yönünden olayı incelemek ve Türk tarafının elinde bulunan gerçek 
verilere göre olayı tüm yönleriyle değerlendirmek maksadıyla teşkil edilmiş ve çalışmalarını 
3 ekim ile 5 kasım tarihleri arasında tamamlayarak raporunu vermiştir. Bu heyet, üç amiral 
ve üç subaydan teşkil edilmiştir. Bu raporla ulaşılan sonuçlar ve olayın muhtemel nedenleri 
özet olarak şu şekildedir: 

Olay, uluslararası sularda meydana gelmiştir. Olay sırasında Muavenet Muhribi tamamen 
tatbikat koşullarında seyretmektedir. Olay sırasında, tatbikat kapsamında planlı fiilî güdümlü 
mermi atış eğitimi yoktur. Tatbikat senaryosuna, tatbikat emirlerince, angajman kurallarına 
ve emniyet kaidelerine riayetsizlik mevcuttur. Saratoga Uçak Gemisi, fiilî güdümlü mermi atı
şını, bölgede gerçek tehdit oluşturabilecek herhangi bir temas mevcut değilken ve tatbikatın 
barış şartlarında icra edildiğine dair yayınlanmış direktif mevcutken geliştirmiştir. 

Olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana gelmesi imkânsız bulunmaktadır. Güdümlü mer
minin ateşlenebilmesi için, sistemde bulunan bir seri emniyet ve çalışma düğmelerinin açılması 
ve bu konuda emir verilmesi gerekmektedir. 

Gerçek bir atışın, atıcı personel, hedef tahsis konsol operatörü, silah subayı ve ateş müsa
adesini veren subayın, hepsinin bilgisi altında yapılması gerekir. Atış ekibinden bir kişinin yanlış 
bir düğmeye basmasıyla ateşleme mümkün değildir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk tarafının raporunda, olayın muhtemel nedenleri 
ortaya konulmuş ve bu nedenler müşterek komisyon toplantısında görüşülmüştür. Bu görüş
me sonuçlarını biraz sonra arz edeceğim. , 

Olayı inceleme maksadıyla, Amerika Birleşik Devletleri tarafının çalışmaları -Amerika Bir
leşik Devletleri Askerî Ceza Hukuku Esasları dahilinde- şu şekilde gelişmiştir: Olayın meyda
na gelmesini müteakip ilk soruşturma heyeti teşkil edilmiş ve Saratoga Uçak Gemisine gönde
rilmiştir. Bu heyet, ilk soruşturmayı yapmış ve muhtemel suçlu olarak sekiz kişiyi belirlemiş, 
delilleri emniyete almıştır. 

Müteakiben, Saratoga Uçak Gemisinde, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine 
mensup üç amiralden oluşan soruşturma mahkemesi, 4-23 ekim tarihleri arasında çalışmaları
nı yapmış ve raporunu hazırlamıştır. Bu mahkemenin bütün safhalarına, gözlemci olarak, Türk 
Deniz Kuvvetlerine mensup bir amiral de katılmıştır. 

Soruşturma mahkemesi, çalışmaları süresince 63 görgü tanığı dinlemiş, 198 belgeyi ince
lemiş ve olaya etki eden tüm faktörlerle, gerçekleri, olayın sorumlularını, idarî ve disiplin ko
nularında alınması gereken tedbirleri ihtiva eden önerilerini bir raporla kendi millî makamları
na bildirmiştir. 

Saratoga-Uçak Gemisinde teşkil edilen Amerika Birleşik Devletleri Soruşturma Mahke
mesi, olayın meydana gelmesinde rolü olduğunu tespit ettiği sekiz kişi hakkında disiplin ve 
idarî ceza uygulamasını, ilgili Amerika Birleşik Devletleri Komutanlığına önermiş ve bu öneri, 
üst onay makamları tarafından da uygun görülmüştür. 

Cezalandırılması talep edilen kişiler ve^eza statüleri şu şekildedir: Gemi komutanına, olay
dan doğrudan sorumlu olmamasına rağmen, komutanlığını yaptığı gemideki olaylardan ötü
rü, sorumluluğu bulunması nedeniyle disiplin cezası verilmesi ve gemi komutanlığı görevinden 
alınması; 

Gemi harekât subayına, olaydan dolaylı olarak sorumlu bulunması nedeniyle, disiplin ce
zası verilmesi; 

Savaş harekât merkezi, savaş harekât merkezi vardiya amiri, gemi silahları koordinatörü 
subaylarıyla,, hedef ile hedef tahsis konsol operatörü astsubaya, olaydan doğrudan doğruya 
sorumlu olmaları nedeniyle, ağır disiplin cezası verilmesi; 

Silah elektronik kıdemli astsubayı ile silah elektronik astsubayına, olaydan doğrudan so
rumlu olmalarına rağmen,' eğitimsizlikleri bulunduğu gerekçesiyle, idarî ceza verilmesi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin millî incele
me ve soruşturmalarının tamamlanmasını müteakip, STANAG 1179 uyarınca teşkil olunan müş
terek komisyon 13-24 kasım tarihleri arasında toplanmış ve müşterek komisyon raporunu ha
zırlamıştır. . . -

Bu rapor, daha önce tarafların hazırladıkları raporları da ek olarak ihtiva edecek şekilde, 
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Millî Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

Müşterek komisyonda, Türk tarafı olarak bir koramiral, iki tuğamiral, atış kontrol sis
temleri üzerinde ihtisas sahibi bir yüksek mühendis subay, güdümlü mermi uzmanı bir binbaşı 
ve Amerika Birleşik Devletlerinde hukuk dalında eğitim görmüş bir hâkim binbaşı görev almıştır. 

Müşterek komisyonda, tarafların daha önce hazırladıkları raporlar, taraflar arasında tea
ti edilerek detaylı olarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda hazırlanan müşterek komisyon 
raporunda iki tarafın mutabık kaldığı hususlar şunlardır : 
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Olay, uluslararası sularda, Saratoga Uçak Gemisinin tatbikat senaryosu içinde, önceden 
planlı olmayan bir eğitimi icra etmesi sırasında meydana gelmiş ve Saratoga Uçak Gemisinde 
görevli savaş harekât merkezi ve Sea Sparrovv güdümlü mermi personelinin aralarındaki koor-
dine eksikliği ve eğitimsizlikten kaynaklanmıştır. Olayda, aşağıda belirtilen nedenlerle, kasıt 
olmadığı değerlendirilmiştir: 

Soruşturma mahkemesinin tüm faaliyetlerine.bir Türk amiralinin de gözlemci olarak ka
tıldığı dikkate alınarak, olaydan sorumlu tutulan tüm personele, tanık sıfatıyla, mahkemece, 
yeminli olarak dinlenilen tüm personelin ifadelerinde, olayın kasten yapıldığına dair herhangi 
bir emare bulunmamaktadır. 

Sea Sparrovv sistemi tarafından izlemeye alınan Kılıç Ali Paşa, Muavenet ve Numancıa 
gemilerinin nizamdaki sırasıyla, hedef olarak seçilen geminin milliyeti, Saratoga Uçak Gemisi 
tarafından doğru olarak bilinmemektedir. 

Saratoga Uçak Gemisinin uçuş güvertesini devamlı olarak izleyen sese hassas video kame
raları vasıtasıyla kaydedilen ve olayla, olaydan hemen sonra gemi ve helikopter arasında vuku 
bulan muhabereyi ihtiva eden video bandının izlenmesinden, Saratoga Uçak Gemisinin, olay
dan 12 dakika sonra, vurulan geminin Muavenet olduğunu tespitettiği anlaşılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan raporda, üzerinde mutabakat sağlana
mayan ve gerekçe olarak itiraz edilmek suretiyle müşterek komisyon raporunda yer alması sağ
lanan iki önemli husus, sorumluların cezalandırılması yönünde olmuştur. Bunlardan birincisi, 
olayın sorumluları hakkında idarî ve disiplin cezaları uygulanmasıdır, 

Bu idarî ve disiplin cezaları, tarafımızdan yeterli bulunmamıştır/Zira, sorumluların bazı ic-
raî eylemleri veya ihmalleri neticesinde ateşleme meydana gelmiş ve ölümle sonuçlanmıştır. 

Olayda doğrudan sorumlu bulunan Saratoga Uçak Gemisi personelinin kusurlu hareket
leriyle, Muavenet Gemisinin vurulması sonucu meydana gelen ölüm ve yaralama neticeleri ara
sında doğrudan bir illiyet bağı vardır ve bu illiyet bağını kesen veya ona etki eden başka bir 
haricî neden bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Saratoga Uçak Gemisinin ilgili personeli, meyda
na gelen ölüm ve yaralanmadan doğrudan sorumludur. 

Bu sorumluluğun ismi, bizim hukukumuzda "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme 
sebebiyet vermek" olarak düzenlenmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Askerî Ceza Yargısında da buna benzer bir düzenleme mev
cuttur; ancak, Amerika Birleşik Devletleri ilgilileri, sorumluların kusurlu hareketlerine bağlı 
olarak böyle bir neticenin sanıklarca öngörülebilir olmadığını ileri sürerek, bu suçun olmaya
cağını, oluşamayacağını ifade etmektedirler. 

Bu ana fikir çerçevesinde konuya itiraz edilmiş ve bu itiraz, müşterek komisyon raporun
da yer almıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olayın meydana gelmesini müteakip, 7 Ekim tarihinde 
Donanma Komutanlığı bünyesinde, bir amiral, dört subaydan oluşan, Şehit ve Yaralı Persone
le Tazminatları İnceleme Heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyetin çalışmaları sırasında, Amerika Bir
leşik Devletleri tarafı da, tazminat çalışmalarına başlangıç olarak, biri amiral olmak üzere, dört 
kişiyle Gölcük'e gelmişlerdir. Bu heyet, Muavenet personeli ve yakınlarıyla tazminatın öngö-
rüşmelerini.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, bağlamanızı rica ediyorum efedim. 
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MtLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) — Sayın Başkan, bizim için 
de 2 dakikalık süre yok mu? , ' 

BAŞKAN — Var efendim, bağlamanız için 2 dakika da size süre tanıyorum. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Amerika Birleşik Devletlerinden gelen heyetlerin, doğrudan doğruya, yaralanan ve şehit olan 
personelin aileleriyle yapmış oldukları müzakereler sonucu önermiş oldukları tazminatlar, il
gililer tarafından kabul edilmemiştir. 

Tarafımızdan, ilgili personel ve aileleriyle yapılan temaslar ve Dışişleri Bakanlığı koordi
natörlüğünde yapılan çalışmalar sonucunda, son defa, 8 Şubat tarihinde, ilgililerin, yani taraf
ların; şehit ailelerinin yaralanıp zarar görenlerin Amerika Birleşik Devletelerinde bulunan bir 
hukuk bürosuyla anlaşma yapmaları sağlanmıştır. Bu anlaşmayla, Amerikan kanunlarına gö
re konu takip edilecek ve tazminat konusu üzerinde durulacaktır. 

Ayrıca, Muavenet Gemisi karşılığında tazminat alınması konusuyla ilgili karşılıklı görüş
meler devam etmektedir. Biz, konuşmalarımın başında da ifade ettiğim gibi, tespit etmiş oldu
ğumuz esaslar çerçevesinde, gerek Amerika Birleşik Devletlerinin cezaî yönden kendi personel
lerine tatbik ettikleri idarî cezaların yeterli olmadığını, gerekse bizim personelimize verilecek 
tazminat ve bizim, devlet olarak kendilerinden isteyeceğimiz tazminat konusunda yapılacak 
girişimlerle ilgili olarak çalışmaları sürdürüyoruz; son aşamaya gelinmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı kanalıyla her türlü girişimler bu suretle devam edece ve Amerika Birle
şik Devletleri nezdinde, bir taraftan tazminat istenmesi, öbür taraftan haklarımızın talep edil
mesi, diğer taraftan, ilgililerin mutlaka cezalandırılması konusundaki çalışmalarımızın sürdü
rüleceğini arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, süresi doldu mu? 

BAŞKAN — iftara doğru beni sıkıştırmaya başlarsanız... 
Bu, herkese adil olarak uygulanacak, hiç kimse, diğerinden daha fazla hakka sahip olma

yacaktır. 
Arkadaşlarımı bir konuda uyarmak istiyorum: Kürsünün sol köşesinde -benim önümdeki 

gibi- zamanı gösteren bir tablo var. Saatine bakamayan arkadaşlarımız kürsünün sol köşesine 
bakarlarsa, oradaki saatte ne kadar konuştuğunu görecektir. Siz göremiyorsunuz; ama, ben 
buradan görüyorum, orada işaretler var. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ural Köklü, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciası konusundaki Meclis araştırması 
önergeleri hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
söz aldım, yüce Meclise saygılar sunarım. 

Bildiğiniz gibi, 92 NATO Tatbikatına iştirak etmekte olan Muavenet Muhribimize, 2 Ekim 
1992 tarihinde, Ege Denizinin uluslararası sularında Amerika Birleşik Devletlerine ait Sarato-
ga Uçak Gemisinden atılan iki adet güdümlü mermi isabet etmiştir. Bu isabet sonucu gemide 
5 kişi şehit olmuş, 18 kişi yaralanmış ve hasar meydana gelmiştir. 

Olayın her yönüyle soruşturulması ve açıklığa kavuşturulması için, 2 Ekim 1992 tarihin
den itibaren çalışmalara başlanmış ve bu çalışmalar kapsamında, ikisi Türk Deniz Kuvvetleri 
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Komutanlığı, biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri ise yürürlükteki 1179 numaralı NATO Stan-
dardizasyon Anlaşmasına uygun olarak ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından müşterek ol
mak üzere, toplam dört ayrı heyet teşkil edilmiştir. 

Bu heyetler çalışmalarını bitirmişlerdir. Bu suretle, olayın soruşturma safhası tamamlan
mıştır. 

Bu soruşturma sonuçlarına istinaden, hukukî ve cezaî yönden izlenecek hareket tarzını 
belirlemek maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlı
ğı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinden bir kurul teşkil edilmiştir. Bu kurul, Dışiş
leri Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmalarını tamamlamak üzeredir. 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin inceleme ve soruşturmalarının tamamlanması
nı müteakip, 1179 numaralı antlaşma uyarınca teşkil edilen müşterek komisyon, 13-24 Kasım 
1992 tarihleri arasında toplanmış, raporunu hazırlamıştır. Bu rapor, daha önce tarafların ha
zırladıkları raporları da ek olarak ihtiva edecek şekilde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 
Millî Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir Müşterek komisyonda Türk tarafı olarak bir ko
ramiral, iki tuğamiral, atış kontrol sistemleri üzerinde ihtisas sahibi bir yüksek mühendis al
bay, güdümlü mermi uzmanı bir binbaşı ve Amerika Birleşik Devletlerinde hukuk dalında eği
tim görmüş bir hâkim binbaşı görev almışlardır. Amerika Birleşik Devletleri tarafını ise, bir 
tümamiral, iki tuğamiral, bir hâkim ihtisaslı binbaşı ve bir yüzbaşı temsil etmiştir. 

Müşterek komisyonda şu konularda mutabık kalınmıştır: Olay, uluslararası sularda mey
dana gelmiştir. Saratoga Uçak Gemisi tarafından 2 adet Sea Sparrovv güdümlü mermisi "atıl
mıştır. Olay, Saratoga Uçak Gemisinin, önceden planlı olmayan bir eğitimi icra etmesi sırasın
da meydana gelmiştir. Olayda 5 kişi şehit olmuş, 18 kişi yaralanmıştır. Olay, özet olarak, Sara
toga Uçak Gemisinde görevli savaş harekât merkezi ve güdümlü mermi personelinin araların
daki koordone eksikliği ve eğitimsizliğinden kaynaklanmıştır. Olayda, aşağıda belirtilen ne
denlerle, kasıt olmadığı değerlendirilmiştir. 

Soruşturma mahkemesinin tüm faaliyetlerine bir Türk amiralinin de gözlemci olarak ka
tıldığı dikkate alınarak, olaydan sorumlu tutulan tüm personelle, tanık sıfatıyla mahkemece 
yeminli olarak dinlenen tüm kişilerin ifadelerinde, olayın kasten yapıldığına dair herhangi bir 
emare bulunmamaktadır. 

Sea Sparrovv sistemi tarafından izlemeye alınan Kılıçali Paşa, Muavenet ve Numancia.ge-
milerinin, nizamdaki sırasıyla, hedef olarak seçilen geminin milliyeti, Saratoga uçak gemisi 
tarafından doğru olarak bilinmemektedir. 

Saratoga Uçak Gemisinin uçak güvertesini devamlı olarak izleyen sese hassas video kame
raları vasıtasıyla kaydedilen ve olayla, olaydan hemen sonra gemi - helikopter arasında vuku 
bulan muhabereyi ihtiva eden video bandın izlenmesinden, Saratoga Uçak Gemisinin, olaydan 
12 dakika sonra, vurulan geminin Muavenet olduğunu tespit ettiği anlaşılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan raporda, üzerinde mutabakat sağlana
mayan ve gerekçeli olarak itiraz edilmek suretiyle müşterek komisyon raporunda yer alması 
sağlanan iki önemli husus, sorumluların cezalandırılmaları yönünde olmuştur. Bunların birin
cisi, olayın sorumluları hakkında idarî ve disiplin cezaları uygulanmasıdır. Eğer Amerika 
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Birleşik Devletleri Askerî Ceza Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca işlem yapılırsa, 
sanıkların askerî mahkemede yargılanmaları ve üç yıla kadar hapisle cezalandırılmaları söz ko
nusu olacaktır. 

Bu ana fikir çerçevesinde konuya itiraz edilmiş ve bu itiraz, müşterek komisyon raporun
da yer almıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri raporuna hukukî yönden diğer önemli bir itiraz da, Amerika 
Birleşik Devletleri makamlarının, olayın, hukukî sorumluluk yönünden tarifi hakkında olmuştur. 
ABD tarafı, olayın, ihmal ve değerlendirme zafiyeti nedeniyle meydana geldiğini ifade etmektedir. 

Buna itiraz edilerek, olayın, sadece ihmal ve değrelendirme zafiyetinden oluşmadı, aynı 
zamanda bazı gemi personelinin kusurlu icra, hareket ve haksız fiillerinin bulunduğu bildiril
miştir. Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletlerinin, sebebiyet verdiği haksız fiili nedeniyle, ge
nel uluslararası hukuk kaideleri uyarınca sorumluluğu bulunduğu vurgulanmıştır. 

Müşterek komisyon raporunun hazırlanmasıyla olayın soruşturma safhası tamamlanmış
tır. Konunun bundan sonraki kısmı, biri hukukî diğeri cezaî hususları kapsayacak şekilde, Dı
şişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir. 

Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan kurul, tarafımızdan izlenebilecek yol
lara ilişkin seçeneklerin dört ana konu itibariyle incelenmesi gerektiğini tespit etmiştir. Bu 
konular; 

1. Geminin tazmini, 
2. Devlet görevlilerinin kaybından ve yaralanmasından doğan devletin tazminat talebi, 
3. Şehit aileleri ve yaralananlar için tazminat, 
4. Olayın sorumlularının cezalandırılmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde teşkil edilen 
kurul, çalışmalarını sonuçlandırmak üzeredir. Bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip, ken
dilerine, izlenecek hareket tarzları hakkında Amerika Birleşik Devletleri makamları nezdinde 
girişimde bulunmak üzere direktif verileceğinden, böyle bir araştırma önergesine gerek olma
dığı kanaatindeyiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köklü. 
ANAP Grubu adına Sayın Yücel Seçkiner, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 2 Ekim 1992 gecesi Ege Denizinde NATO tatbikatı sırasında meydana gelen Muave
net Muhribi faciasını araştırmak üzere, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hakkında, Grubum ve şahsım adı
na konuşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Müessir olayda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Silahlı 
Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Bugün başlayan mübarek Ramazan Ayının memleketimi
ze, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. 

Bildiğiniz gibi, milletimizi derinden üzen ve yasa boğan bu olay, elde mevcut bilgiler ışı
ğında, normal bir tatbikatta meydana gelen bir kaza gibi görünmemekte, sanki Türk muhribi
ne özellikle tertiplenmiş bir hareket görüntüsü vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine bildiğiniz gibi, olayın vukuu anında gemiler nor
mal tatbikat alanına seyir halinde olup, herhangi bir atışlı tatbikat icra edilmemektedir. 
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Ancak, olaya kaza süsü verilmek istenmekte ise de, Amerikan CNN Televizyonunun Atlanta 
Merkez Stüdyolarındaki bir muhabire; Napoli'deki Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvet
lerinde görevli Albay James Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Albay, Ege Denizinde ic
ra edilen 92 Kararlılık Tatbikatında hiçbir şekilde füze kullanılmaması gerektiğini ifade etmek
te ve böylece, hadisenin bir kaza olmadığı görüşümüzü teyit etmektedir. 

Ayrıca, bu tatbikatlarda, uluslar ve uluslararası tatbikatlarda senaryolar altı ay evvelin
den bellidir. Bu senaryoların dışına çıkmaya kimsenin yetkisi ve hakkı yoktur. Burada, zaten 
senaryo dışına çıkılmıştır ve suç buradan başlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir an için, olayın, bir atışlı tatbikatta cereyan ettiği- . 
ni kabul etsek bile, olaya sebep olan Sea Sparrovv füzelerinin ateşleme sistemi, bir kişinin düğ
meye basmasıyla faaliyete geçmemekte; ancak, dört emniyet barajını geçtikten sonra ateşlene-
bilmektedir. 

Ateşleme moduna geçiş: Tatbikatlarda, bu tür füzelerin hepsi simülasyon, yani eğitim mo-
dunda dururlar. Füze, simülasyon moduna ayarlıyken, askerî personel, sanki gerçek atış yapar 
gibi, bilgisayarla eğitim yapabiliyor; ama, ateşleme yapıldığında, füze hayalî olarak ateşleni
yor. Bu nedenle, önce, füzenin harekât merkezi, atış kontrol merkezi ve komutanın müsaade
siyle gerçek atış moduna geçirilmesi gerekmektedir. 

Füzeyi hedefe kilitleme: Bu işlem yapıldıktan sonra, füzenin atış yapılacak hedefe göre 
ayarlanması işlemi başlıyor. Bu füzeler bilgisayarla çalışır. Füzenin hedef ayarı hassas bir şe
kilde yapıldıktan sonra, sistem bu hedefe kilitlenmektedir. 

Son alarm uyarısı: Bu ayarlamadan sonra, ateşleme düğmesine basılsa bile, otomatik ola
rak son uyarı sistemi harekete geçiyor. Bunlar, sesli ve ışıklıdır; bir dakikalık bir zaman içinde 
ateşleme personeline, "gerçekten ateşleme yapacak mısınız?" sorusunu sorar ve uyarısını yapar. 

Gerçek ateşleme: Kullanıcı, gerçek ateşlemeyi yapmak için, önce bu son uyarı sistemini 
durdurmak zorundadır. Durdurduktan sonra, gemi komutanının emriyle gerçek ateşleme bu 
şekilde yapılır. Gerçek ateşleme yapıldıktan sonra, bulunan hedefe laser veya radar ışınları gön
derilir, o ışınlar geriye doğru yansırken de füze hedefe gider. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 17 tane uçak gemisi vardır ve bu 17 uçak gemisinden hiç
birinde, bugüne kadar gemiden gemiye Sea Sparrovv füzesi kullanılmamıştır. 

Bir füzenin ateşlenebilmesi için; gemi komutanı, savaş harekât merkez komutanı, savaş 
harekât subayı, gemi silahları komutanı, hedef tespit subayı, silah elektronik subayı, ateşleme 
subayı olmak, üzere, 7 merkezin haberi olması lazımdır. 

Ayrıca, bu füzeler, gemiden havaya veya havadan havaya hedeflere karşı, NATO'da yirmi 
yıldır kullanılmaktadır. Yirmi yıl müddetince de ilk defa Sea Sparrovv füzesi gemiden gemiye 
kullanılmıştır. Bunlar, esasen hava savunmasında kullanılan silahlardır. 

Akla, şimdi, "Acaba, neden bu olayda Sea Sparrovv füzeleri gemiden gemiye kullanılmış
tır?" diye bir soru gelebilir. 

Bu füzeleri üreten firmanın, füzelerin gemiden gemiye kullanılması hususunda bir görüş 
ve önerisi var mıdır? Varsa, bu, ne şekilde izah edilecektir? Eğer bu füzeler gemiden gemiye 
kullanılmıyorlarsa, neden bizim gemimize karşı kullanılmıştır? Tüm bu hususların ortaya çık
masını gerekli görmekteyiz. 
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Hadisenin cereyanıyla ilgili olarak iç ve dış, basın ve yayın organlarından alınan bilgiler 
ve yetkili makamların beyanları ışığında yapılan değerlendirme sonucu bir kaza gibi gösteril
meye çalışılan hadise, bir ekibin bilinçli olarak tezgâhladığı ve icra ettiği bir olaydır. Olayla 
ilgili olarak Morning News adlı televizyon programının sorularını yanıtlayan Senato Silahlı Kuv
vetler Başkanı Senatör San Nunn, kazanın beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdiğini 
belirtirken, "Umarım bundan sonra Pentagon bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli 
önlemleri almaya başlar" dedi. 

Senatör Nunn, Türk gemisinin hasar görmesine ve beş denizcinin şehit olmasına neden 
olan füzelerin konvansiyonel başlıklı olduğuna dikkati çekerken, "Tanrı'ya şükür ki, füzeler 
nükleer başlıklı değildi" dedi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Saratoga Uçak Gemisinin, Muavenet Muhribini vur
ması, Amerika Birleşik Devletlerinde mizah konusu oldu. NBC Televizyonununun en çok izle
nen programı olan mizah şov "Satürday Night Live" de güncel haber üzerine espri yapılırken, 
Saratoga komutanının sarhoş olabileceği ima edildi ve beş Türk denizcisinin ölümüyle sonuç
lanan olayı espri konusu yapan program sunucusu, Saratoga Uçak Gemisinin komutanıyla, 
Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük çevre felaketine neden olan Exxon Veldez tankerinin 
kaptanı arasında bağlantı kurarak, "Muhtemelen Saratoga'ya O kumanda ediyordu" dedi. Dev 
tanker Exxon Valdez, l989'da Alaska'da karaya oturmuş ve kaptanın kurallara aykırı davranı
şı yüzünden binlerce ton hampetrol çevreye yayılmıştı. Tankerin kaptanı James Hazelvvood'-
un, olay sırasında sarhoş olduğu anlaşılmıştı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 18 Kasım 1992 günü, Deniz Harp Okulunun 219 un
cu Kuruluş Yıldönümü töreninde, Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Sayın Vural Baya-
zıt, konuşmasında, "Muavenet olayı, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerinin tarihin
de bir kara lekedir ve böyle kalacaktır" diyor. Şehitlerimizin cenaze töreninde, Deniz Harp 
Filosu Komutanı Tümamiral Sayın Ekmel Totrakan da, "Suçlularının bulunup cezalandırıl
malarını istiyoruz" diyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral 
Orhan Karabulut, Muavenet'in Sea Sparrow füzeleriyle vurulmasını büyük bir ihmal olarak 
niteliyor. Bu füzelerin vurmasına, dünyada hiç kimse inanmıyor. 

Sayın başkan, sayın milletvekilleri; olayı kaza gibi görüp, aşırı yorgunluk, tatbikatla ger
çeği karıştırmak, sinirsel bunalım gibi sebeplere dayandıran bazı kesimlerle aynı görüşü pay
laşmıyoruz. Olayın, bir tazminat karşılığının, bir gemi, personele de ihtar cezası verilip kapa
tılmasına karşıyız. Bu ihtar cezasıyla gemi personeli, cezalandırılmak bir yana, mükâfatlandı
rılmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Olay, her şeyden önce, Türkiye için bir haysiyet mesele
sidir ve aynı zamanda olayı apolitik olarak görüyoruz. 

Ateşleme seyrini yukarıda arz ettiğim füzelerin, muhribimizi hedef olarak ateşlenmiş ol
masını, alelade bir kaza gibi göstererek olayı geçiştirmeye kimsenin hakkı olmadığı gibi, Yüce 
Parlamentonun da, bu hadise karşısında duyarsız kalmasını düşünmek mümkün değildin El-
betteki, hatıralarını saygıyla andığımız şehitlerimizi geri getirmek mümkün değildir; ancak, 
bilerek ve kasten ateşlendiğinden hiç şüphe olmayan bu füze hadisesinin faillerinin, yargılan-
maksızın idarî ceza ile geçiştirilmesi karşısında sessiz kalınması, bu Meclisin omuzlarında bir 
vebal olarak kalmamalıdır. 
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Bu sebeplerle, araştırma önergesinde belirttiğimiz ve aydınlığa kavuşmasını istediğimiz ne
denlerle birlikte; 

1. Saratoga'dan ateş emri, kim tarafından ve niçin verilmiştir? 
2. Havadan havaya, gemiden havaya atılmak üzere imal edilmiş olan bu füze, 20 yıl son

ra, neden gemiden gemiye atılmıştır? 
3. Füzenin, Muavenet Muhribini hedef alışı ve vuruşu filme alınıp, 100 bin dolara CNN 

televizyonuna satılmış mıdır? 
4. Muavenet Muhribinin olaydan 7-8 dakika önce füze atışı yapılacağına dair bir tespiti 

olmuş mudur? Olaydan 25-30 saniye önce, gemi komutanı rahmetli yarbay, gözetleme erine, 
"Dikkat et, bize laser ışığı gönderiyorlar" diyer ve gözetleme eri dışarıya çıkarken, radar ışın
lan geliyor. O gemici kurtuldu, ifadesine de başvurulabilir. Patlamaya 15-20 saniye kala, gemi 
komutanı, bu haberi gözetleme erine veriyor. 

5. Füze ateşleme sisteminde görevli personelin kimlik ve kökenleri araştırıldı mı? 
6. Kararlılık 92 NATO Tatbikatında füze kullanılmaması gerektiği doğru mudur? 
7. Muavenet Muhribi, tatbikat sırasında, İspanyol ve iki Türk muhribiyle beraber,^üç 

gündür Saratoga Gemisinin yanında mı seyretmekteydi? 
8. Tatbikatın bu safhasında atış yapılması söz konusu olmadığına göre, füze nasıl 

ateşlendi? 
9. 26 Ekim Kıbrıs görüşmelerinden önce, Türkiye'ye bir gözdağı mı verilmek istenmiş

tir? Bu hususları da öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olay, fevkalade üzücü; üzücü olduğu kadar da düşün
dürücüdür. Bizlerin ve kamu vicdanının huzura kavuşması açısından, gerçeklerin ortaya çık
masını istiyoruz. Bu ve buna benzeyen tüm uluslararası olaylarda, Hükümetin, hiçbir şeyden 
çekinmeden olayların üzerine gitmeyi itiyat haline getirmesini diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Saratoga Uçak Gemisinin, 12 yıl önce de bir İtalyan 
yolcu uçağını düşürdüğünü, bu gemiden emekli olan bir denizcinin açıkladığı gibi, birkaç yıl 
sonra da, Saratoga'da görevli birinin çıkıp, "Türk muhribini biz vurmuştuk" demesi karşısın
da, 19 ucun Dönem milletvekilleri olarak, milletin hak ve hukukunu aramayan bir Meclis ola
rak tarihe geçmemek için, bu araştırmanın açılması yönünde oy kullanacağınızı ümit eder, he
pinize saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Seçkiner. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Istemihan Talay, buyurun efendim. (CHP 

sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA M. tSTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; ekim ayı başında, NATO tatbikatı sırasında Saratoga Uçak Gemisinin, Muavenet Muh
ribini vurmasıyla ilgili ve bunun sonucunda 5 denizcimizin ölümüne, 12 denizcimizin de yara
lanmasına yol açan eylem, gerçekten çok üzüntü verici bir olaydır. 

Amerikan CNN Televizyonu bu olayı, 'Amerikan donanmasının utanç verici bir olayı" 
diye tanımlamıştır. 

Bizim Türkiye'deki yetkililerden daha ileri bir tanımla, bu olayın, gerçekten utanç verici 
bir boyutta olduğu, Amerikan kamuoyunda ortaya konmuştur. Çünkü, bir devletin silahlı gü
cü, hele uluslararası sularda kendi bayrağını taşıyan silahlı gücü, o devletin, aynı zamanda 
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egemenliğini de ifade eder. Muavenet Gemisine yönelik saldırı, aynı zamanda Türkiye'nin ege
menliğine ve uluslararası sulardaki bayrak hakkına da yönelmiş bir eylemdir. 

Bu eylemi, "araştıralım, soruşturalım, sonuç ne ise, ona göre davranalım" şeklinde nite
lemek ve hele bugün Sayın Bakanın ifade ettiği gibi ya da iktidar sözcüsünün belirtiği gibi, 
oluşturulmuş kurulların sorumluluğuna bırakmak, gerçekten, bizim için çok olumlu bir sonuç 
olarak düşünülmemelidir. 

Muavenet Gemisi, uluslararası sularda bir tatbikat sırasında, hem de Saratoga'ya 3 kilo
metre mesafede seyrederken, Sayın Bakanın ifade ettiği şekliyle, "Saratoga, bu geminin milli
yetini atıştan ancak 12 dakika sonra öğrenebiliyor" şeklindeki bir açıklamayı, biz, haklı ve 
gerçekçi bir açıklama olarak göremiyoruz. 

Tabiî, hiçbirimiz bir özel niyet içerisinde, "öküzün altında buzağı arar" nitelikte bir çaba 
içinde de bulunmuyoruz, böyle bir duruma ihtiyacımız da yok. Türkiye Cumhuriyetinin Ame
rika Birleşik Devletleriyle olumlu ilişkiler içinde bulunması, elbette bizim de arzularımıza uy
gundur; ama, bu ilişkileri bir teslimiyet havası içerisinde, sadece kabullenerek götürmenin, 
Türkiye'nin bu doğrultudaki politikasına olumlu katkılar getirmeyeceği inancını da taşıyoruz. 

Aradan beş aylık bir süre geçmiştir; bu beş ay içerisinde çözümlenmesi gereken önemli 
olaylar vardır; bunlardan bir tanesi, kasıt ya da ihmal unsurunun değerlendirilmesidir. 

Bu konuda Sayın Bakanın belirttiği tek unsur. Muavenetin milliyetinin, atıştan ancak 12 
dakika sonra belirlenebilmiş olduğuna ilişkin bir video bandındaki konuşmalardır; ama ob
jektif gerçekleri, günlerdir beraber hareket eden, birlikte tatbikat yapan iki geminin birbirini 
tanımayacak derecede, birbirinden kopuk ilişkiler içinde olmasını düşünmek de, bize göre pek 
anlamlı değildir. 

Bunun yanı sıra, bu beş aylık sürede kaybedilen bir muhribe karşılık, Amerika Birleşik 
Devletlerinden ne gibi öneriler gelmiştir? Tazminata ilişkin ne gibi değerlendirmeler vardır? 
Bunlar, Sayın Bakanın açıklamalarında da kesin bir nitelik içinde değildir. 

Öte yandan, kaybedilmiş veya yaralanmış olan denizcilerimize, basından öğrendiğimiz ka
darıyla, Amerika Birleşik Devletlerinin, önce 150 bin dolar, daha sonra 250 bin dolar tutarın
da tazminatlar önerdiği bilinmektedir. 

Bildiğiniz gibi, Amerika Birleşik Devletlerinin bir.gemisi, fran-Irak Savaşı sırasında, Kör
fezde, Iraklılar tarafından füze atışıyla bombalanmış ve bunun sonucunda bazı Amerikalı de
nizciler hayatlarını kaybetmişlerdi. O zaman Saddam, Amerika'dan özür dilemiş ve ardından, 
kaybedilen her Amerikalı denizci için 750'şer bin dolar tutarında bir tazminat verilmesi karar
laştırılmıştı. -

Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri, kendi deniz askerlerinin her biri için 750 bin dolarlık 
bir tazminatı öngörüp, bunu kabul ederken, Türkiye'ye hangi gerekçelerle, hayatını kaybeden 
her askerimiz için 250 bin dolarlık bir tazminat öngörmektedir?! Bunun gerisindeki etkenler 
veya motifler nedir? "3 Türk 1 Amerikalı bedeldir (!)" gibi bir anlayış mı Vardır?! 

Daha gerçekçi bir yaklaşım içerisinde olursak, bildiğiniz gibi, Suriye tarafından bir ka
dastro uçağımız düşürülmüş ve bazı görevlilerimiz şehit olmuştu. Suriye, Amerikayla kıyas
lanmayacak derecede, ekonomik bakımdan, malî bakımdan ve döviz bakımdan bir darboğaz
da olmasına ve ilişkilerimizin de gergin olmasına rağmen, ortaya çıkan tazminat bedeli 250 
bin dolar tutarında olmuştur. O bakımdan, iki müttefikin birlikte hareket ettiği ve birlikte 
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tatbikat yaptığı bir ortamda ABD gibi, ekonomik ve diğer açılardan bir süper güç olduğu iddi
asında bulunan bir, ülkenin, Türkiye'ye kişi başına 250 bin dolarlık tazminat önermesi de, dik
kate alınması gereken bir unsur olarak düşünülmelidir. 

Tabiî bunlar önemli değildir gibi düşünülse de, aslında önemli unsurlardır ve Amerika'nın 
Türkiye'ye bakışının gerisindeki unsurları ortaya koyan bazı somut göstergelerdir. 

Diğer önemli bir unsur da şudur: Acaba bu eylem, sadece bir disiplin olayı mıdır? Söyle
nildiği gibi bir "disciplinary action" mıdır, yoksa bir divanı harp olayı mıdır? 

Bu olay, sadece ölüme sebebiyet verme şeklinde tanımlanamaz; aynı zamanda, iki dost 
gücün aralarındaki ilişkiyi bozmaya yönelik, onları karşı karşıya getiren bir eylemdir, bir siya
sal harekettir. 

Bunu, sadece bir kaza eseri veya sadece bazı görevlerin ihmali sonucunda ortaya çıkmış 
bir durum olarak düşünmek, bence hatadır. Çünkü, kamuoyumuzu, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisini derinden yaralayan bir eylem olarak düşünülmelidir ve Türk
iye, buna karşı, bu çerçevede bir tavır koymak zorundadır. 

Öğrendiğimiz kadarıyla, bu eylemi yapan subaylara, sadece disiplin cezaları verilmiştir. 
Disiplin cezaları verilmesi de, gene Amerika Birleşik Devletlerinin, bu kadar önemli ve 

bizim açımızdan, kamuoyumuz açısından bu kadar üzüntü verici ve yaralayıcı bir eyleme kar
şı, sadece bir ihtar vererek olayı geçiştirmek istediğini oryata koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlardan şu sonuç ortaya çıkmaktadır ki, konu, Türkiye 
tarafından gereği gibi takip edilmemiştir, edilmemektedir. Olayın arkasında bir siyasal güce 
ihtiyaç vardır. Bu siyasal gücü oluşturacak ve Hükümete de gerektiğinde arzu ettiği desteği ve
recek olan güç, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu derinlemesine araştırmasıdır. Sa
dece araştırma kurullarına böyle bir yetkiyi vererek, bu sorumluluğu onlara bırakmak ve on
dan sonra "her şey yapılmıştır, burada sadece bir ihmal vardır" diyerek işin içinden çıkmak, 
bizim kamuoyumuzu tatmin etmeyeceği gibi, bizim, ilerideki, ABD ile ilişkilerimize de gölge 
düşürecek bir unsur haline dönüşebilecektir. 

Hakkımızı savunmaktan, hiçbir koşulda çekinmemeliyiz. Bunu herkese karşı her ortam-
j - • • 

da yapmamızın gereğine inanıyoruz. Teslimiyetçi politikaların, "Amerika Birleşik Devletlerini 
acaba gücendirir miyiz; fazla ileri gidiyor muyuz?" şeklindeki anlayışların, aramızdaki ilişki
lere, yarardan çok zarar getireceğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu, sadece bu olayda 
değil, birçok konuda da böyle gelişmektedir. 

Ermenistan ile ilişkilerimizde, Türkiye kendi gerçeğini ortaya koyarak, kendi tavırları içe
risinde bir politika üretmek yerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen telkinler sonucu, 
yardımlara veya elektrik vermeye yöneldiği için, bu eylemlerin Türkiye'nin Ermenistan ile iliş
kilerinin düzelmesine de olumlu katkıları olmamaktadır; hatta şimdi, "biz ne zaman Ameri
ka'ya bazı şeyleri söylesek, o da baskı yapar, nasıl olsa Türkiye de buna uyar ve bu şartlar 
altında biz istediğimizi elde ederiz" şeklinde bir anlayış, Türk Ermeni ilişkilerine de eğer hâ
kim olursa, bizim onlara sağlayacağımız her türlü yardım, her türlü destek veya insanî ilişkiler, 
bizimle Ermeniler arasında sağlıklı bir diyalogun kurulmasına da engel teşkil edecektir. 

Türkiye, kendisini bu komplekslerden kurtararak, kendi fertlerinin haklarını sonuna ka
dar savunabilmelidir ve buna da en büyük destek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılacak 
olan bir araştırma kararıyla verilebilir! 
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Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP, ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — teşekkür ederiz Sayın Talay. . 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Nevzat Çobanoğlu buyurun. (DYP sıralarından al

kışlar) 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) — Sayın Başkanım, değerli mil-
letvekillerimiz; ben de Saratoga konusuyla ilgili Grubum adına görüşlerimi arz etmeden önce, 
hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. 

Tabiî, Amerikan Deniz Kuvvetlerinde, son yıllarda, bu tip disiplinsizliklere -maalesef- rast
lanıyor. Örneğin, bir Amerikan firkateyni, gitti bir Avusturalya gemisinin altına girdi. Yine, 
demin CHP'li kardeşimizin söyledikleri gibi, 1981 veya 1982'de düşürülen italyan uçağında 
81 ttalyan öldü; kara kutunun bugünlerde çözülmesi sonucu, italya'da da artık bu güncel bir 
konu haline geldi. 

Yine, Amerikan Deniz Kuvvetlerindeki disiplinsizlikler bitmiyor. Amerikan denizcileri se
nede bir defa Las Vegas'da eğlence tertip ederler; orada yaptıkları rezalet, orada yaptıkları tah
ribat; şu anda Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından da soruşturma konusudur; Genelkur
may Başkanlığı, da bir soruşturma açmış durumdadır... Ayrıca, geçenlerde, yine bu denizciler, 
bir F-15 uçağını uçak gemisinden denize itmişler. Yine Vincannes olayında da, Abudabi'ye in
mek üzere olan Air-Bus uçağına da maalesef yine ateş açılmıştır. Maalesef, bu tip hadiseleri 
Amerikan Deniz Kuvvetleri, son zamanlarda yapmaktadır ve yine CNN'den izlediğiniz gibi, 
Amerikan denizcilerinin Körfez harekâtında İcadın askerlere yaptıkları rezalet tecavüzler de günün 
konusu olmuştur. 

Yalnız, Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin, bu Muavenet olayından sonra, deniz kuvvetlerin
de birtakım reform hareketlerine girişeceklerini duymaktayız. 

Sayın üyeler, ben şimdi sizlere hadisenin oluş tarzını kısaca arz edeyim: Tabiî, saat 23.05'te, 
gemiler, Ege Denizinde kuzeye doğru, -orada uçak gemisi- hareket durumundalar. Bunlara en 
yakın olarak, bizim Muavenet ve Kılıç Ali Paşa ve Fransa'nın Numancia Gemisi var. Ancak, 
yapılan incelemede, bu gemilerin hiçbirisinin milliyeti, uçak gemisi tarafından bilinmiyor; ki, 
bu bir hatadır. İncelemede Kılıç Ali Paşa'nın yaptığı pilotlama sisteminden, bu gemilerin yeri 
belirlenmiş oluyor ve yine şurası incelemeden sonra anlaşılıyor ki; 8x2'lik 16 tane Sparrovv'a 
ateşleme emri verilmiştir. Bu ateşleme emri, eğer savaş harekât merkezindeki ilk salvoda dur-
durulmasaydı, belki o 3 gemi de bu tahribata uğramış olacaktı. Tabiî, burada Amerikan Deniz 
Kuvvetlerinde ilk defa bir deniz helikopter pilotu, gemi komutanı yapılıyor. Bugüne kadarki 
uygulamada genellikle bu gemilerin komutanı denizciydi. Bu komutan, Amiral Drager, haki
katen, mesleğinin zirvesine ulaşmak üzere iken, bu hadise yüzünden hayatı sönmüştür, onu 
da burada vurgulamak isterim. Bundan sonra da, zannederim, Amerikalılar artık böyle deniz 
havacılarım gemi komutanı yapmayacaklardır. 

Saat 23.28'de savaş harekât merkezindeki sorumlu Yarbay White grup komutanına spar
rovv atışı yapmak istediğini söyler ve müsaade ister. Geminin grup komutanı da müsaadeyi ve
rir. Bu arada geminin üçte bir personeli görevinin başındadır, üçte ikisi ise, istirahat halinde
dir. 23.30'da savaş harekât merkezi Yarbay White'in verdiği bu emir üzerine vardiya amiri Yüz
başı Vazquez suratla Sparrovv füzelerinde görevli personelin yataktan kaldırılmasını ister ve 
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personel yataktan kaldırılır. İlk önce savaş harekât merkezi personeli yerini alır, bilahara da 
atış kontrol merkezindeki personel yerini alır. 23.32'de güdümlü mermi sistemi kıdemli astsu
bay yardımcısı bulunur ve esas savaş harekât merkezindeki hedef tahsis konsol operatörü Ast
subay Pristo kaldırılırken, kendisine şu söylenir: "Süratle yerini al, SparrowIar ateşe hazır du
ruma getirilecek, savaş harekât merkezine sizi ivedi istiyorlar" ve bu astsubay gelip yerini alır, 
23.50'de savaş harekât merkezi, biraz önce uyandırılan konsol operatörü tarafından donatılır, 
bu operatöre, icra edilecek eğitim hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. İcra edilecek eği
tim hakkında bilgi verilmemiş ve bundan önce de böyle bir eğitim yapmamıştır. Bu, kaldırılan 
1/3 personel, erlikten astsubay olan personeldir. Zaten böyle durumlarda profesyonel atıcıları 
görev başına almazlar. ' 

23.52'de hedef tahsis konsol operatörü, Sea Sparrow güdümlü mermi sistemindeki atış 
kontrol konsoluna bu bilgileri iletir. Saratoga Uçak Gemisi tarafından değerlendirilen sıra, ma
alesef, arkadaşlarımızın söyledikleri gibi, yanlıştır. Olaydan sonra Kılıç Ali Paşa Komutanının 
tuttuğu notlardan bunların hakikî yerleri belirlenir. 

Astsubay Prieto, yani, gemi savaş harekat merkezi koordinatörü yerini aldığı zaman, mer
mi atıcılarının hedefe fiilen tevcih edilmesi ve atış öncesi son hazırlıkların yapılması için "arm 
and tüne" müsaadesini ister, Yüzbaşı West'ten yani gemi silahları koordinatöründa arm and 
tüne müsaadesi ister. Esas olayı yaratan bu tabirdir. Bu terminoloji üzerinde de, ne savaş hare
kât merkezi amiri ne altındaki vardiya amiri ne onun altındaki gemi silahları koordinatörü 
ne de hedef tahsis oparatörü Astsubay Prieto antant kalmamıştır; bu çelişkili durum ortaya 
çıkmıştır. Zaten, bu eğitimsizlikten ve disiplinsizlikten dolayı da hepsinin işine son verilmiştir. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Onlar söylüyorlar... . 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Evet, tabiî onların raporu; doğrudur. 
Tabiî 23.54'te de hedef tahsis konsol operatörü, aldığı emri, yani, arm and tüne, "silahla

nan ve hedef belirle" emrini, atış kontrol merkezine iletir. Atış kontrol merkezi reaksiyon gös
terir, bu cevaptan tatmin olmaz, "bu bir tatbikat mı, yoksa gerçek durum mu?" sorusunu sa
vaş harekât merkezine sorar. Yani, atış kontrol merkezinin bu tepkisi, düzenlenmiş bir olay 
olmadığını bize gösteriyor; bu, dinlenen teyplerde var. Zaten savaş harekât merkezindeki ve 
atış kontrol merkezindeki bütün konuşmalar teyp şeritlerine geçer. Zaten kendilerinin ifadeleri 
de bu konuyu teyit ediyor. Bu soruyu savaş harekât merkezindeki hedef tahsis konsol operatö
rüne tekrar sorar, savaş harekât merkezindeki Astsubay Prieto, "bu bir gerçekti" der. Halbu
ki, bu suali, üzerindekilere, yani gemi silahları koordinatörüne ve vardiya amirine sorması la
zımdı. Sormadığı için, maalesef hata burada başlamış oluyor. 

Yalnız, Orgeneral Colin'in bir sözü var; "son yıllarda askerî faaliyetlerin daha çok semi
nerlere inhisar etmesi, askerî terminolojiden uzaklaşılmasına yol açmıştır" diyor. Hakikaten 
-gerçi Irak'ta harp ettiler ama-, onların bu konuda biraz disiplinsiz, eğitimsiz oldukları -
arkadaşlarımın buyurdukları gibi- bu konulardan anlaşılıyor. 

24.03'te sistemin hazır olduğunu, savaş harekât merkezine bildirir; savaş harekât merkezi 
vardiya amiri de, "ateş serbesttir" emrini verri. Saat 00.04'te güdümlü mermiler ateşlenir; ateş
lemeden hemen sonra bir subayın işittikleri şunlardır; savaş harekât merkezi gemi silahları ko
ordinatörü yüzbaşı West, hedef tahsis operatörü Astsubay Prieto'ya, "sistemi durdur, ne de
mek kuşlar yolda?" diye sorar. Prieto'nun cevabı ise, "sandım ki, bunun gerçek bir ortam ol
duğunu söylediniz" Yüzbaşı West, "Ben böyle bir şey söylemedim. Bu bir tatbikattır. 
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Burada her şey tatbikattır" diye cevap verir. Bunun üzerine, Prieto bağırarak, "sandım ki, bu
nun bir gerçek olduğunu söylediniz; sandım ki, bu bir gerçek ortamdır" diye cevap verir. Ta
biî, bu konuşmalar teyplerde var. 

Ancak, Millî Savunma Bakanımızın da buyurdukları gibi, gerek Türk Deniz Kuvvetleri
mizin, gerek Amerikalıların gerekse NATO nezdinde yapılan değerlendirmelerde, bu konunun, 
politik mülahaza yapılacak kadar olmadığını, bir kasıt olmadığı ifade edilmiştir; ama, yine 
de üzerinde düşünmek gerekir. 

Şimdi, Deniz Kuvvetlerimiz, olayın vukua gelmesini üç sebebe bağlıyor: 
"Emir-komuta düzeni içerisinde, yanlışlıkla gerçek ateşleme emri verilmiş, sistemdeki bü

tün personel bu emre itirazsız uymuşlardır." deniyor. 
İtirazsız uyulmamıştır; çünkü, atış kontrol merkezi, "bu bir gerçek mi, bu bir tatbikat 

mı; siz hakikî ateşleme emri mi veriyorsunuz?" diye reaksiyon göstermiştir. Öyleyse, personel 
emre itirazsız itaat etmemiştir. 

"Tatbikat icra edildiği bilinmesine, bu şartlara uygun emir verilmesine rağmen, sistemde
ki personelin aralarındaki koordinasyon kopukluğudur, disiplinsizlik ve eğitimsizlik nedeniyle 
gerçek ateşleme yapılmıştır. Gerek Türk makamları, gerekse ABD makamları bu konuda an
tanttır." deniyor. 

Doğrudur, disiplinsizlik vardır, eğitimsizlik vardır. 
"Sistemde yer alan personel, kastî olarak, atış yapmak üzere organize olmuşlardır." deniyor. 
Atış kontrol merkezi eğer reaksiyon göstermeseydi bu doğruydu; ama reaksiyon göster

miş. Onun için, bir organize olma durumunu pek tahmin etmiyorum. 
AHMET DERİN (Kütahya) —- önceden programlanamaz mı bu iş? 
NEVZAT ÇOBANOĞLÜ (Devamla) — Efendim, önceden programlama... Çok teşekkür 

ederim... Bir İtere -bizde de öyledir- bu tip olaylarda herkes muhakemeye çekildiği zaman, ken
disinden mesuldür. Yani, hepsinin böyle bir riske gireceğine pek ihtimal vermiyorum. Prog-
ramlnnsa dahi aşağıdaki teypler vardır, videolar vardır; bir de o atış kontrol merkezinin söyle
şileri vardır; artı, savaş harekât merkezindeki Astsubay Prieto ile Yüzbaşı West arasındaki mü
nakaşa, tartışma vardır. Bunlar, olayın önceden planlandığı ihtimalini bize vermiyor. 

Biraz da bu konunun tazminat işlemlerini arz etmek istiyorum. Tabiî, Amerika Birleşik 
Devletlerince verilecek tazminat, Emekli Sandığı, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Mehmetçik 
Vakfına verilecek tazminatları kapsamaktadır. ABD ile yapılacak tazminat görüşmelerinde, per
sonele yardımcı olmak maksadıyla bir rehber hazırlanmış; 12 Ekim 1992 tarihinde personele 
tazminat için takip edecekleri yollar, usuller açıklanmıştır. 

ABD tarafı, tazminat çalışmalarına başlangıçta biri amiral olmak üzere dört kişiyle katıl
mış, ABD personeli gemi personeliyle tazminata ilişkin öngörüşmeleri, 27 Ekim 1992 tarihin
de tamamlamıştır. 

ABD yasalarına göre tazminata hak kazananların tanzim etmesi gereken formlar hazır
lanmış ve ABD ilgililerine verilmiştir. 

1992 Aralık ayı içerisinde, ABD tarafıyla, Muavenet Gemisinde şehit olan personelin va
risleri ve yaralanan personel arasında tekrar görüşme yapılmış; bu görüşmede, ABD tarafı, ya
ralanan personelimize 1 000 dolarla 18 bin dolar arasında bir tazminat teklifinde bulunmuş
tur; İd, bu gülünç bir rakamdır. Hatta, aldığım diğer bir haber de, yaralanan personele 5 bin, 
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10 bin, 20 bin dolar arasında, 5 şehidimizin hanımlarına ise, 260 bin dolar civarında bir tazmi
nat teklifi yapılmıştır. 

O çocukların, o eşlerin yerine konulması mümkün olmadığından, bu paralar da, onların 
yaralarını saracak para değildir. Bugün kolu kopmuş, ayağı kopmuş Gülhane Hastanesinde 
yatan Üsteğmen, eğer Amerika'daki bir üsteğmen olsaydı, böyle gülünç rakamlarda tazminat 
talebinde bulunulmazdı. 

Muavenet Gemisinde şehit olan personelin varisleriyle, yaralanan personel, ABD tarafı
nın tazminat tekliflerini kabul etmemiş, dolayısıyla anlaşma da sağlanamamıştır. Tabiî, Allah 
göstermesin, başımıza gelmesin; ama, bu tip olaylar olduğu zaman Türk avukatları, Ameri
kan avukatları devreye giriyor ve şu anda da girmiş durumdadır. Hatta şehit aileleri ve mağdur 
olan vatandaşlarımız, bu avukatlarla temas halindedir. Benim kuşkum, bu avukatların, bu kar
deşlerimizi aldatmasıdtr. Son olarak bir Amerikan avukatlık firması devreye girmiş, "Yüzde 
67'ye kadar olan kısmı siz alın, yüzde 33'ünü biz alalım" diye teklifte bulunmuş; ama, benim 
önerim, gerek Savunma Bakanlığımız, gerekse Dışişleri Bakanlığımız ABD'nin yakasını bırak
masın ve vatandaşlarımızın haklarını muhakkak alsın. Eğer bu iş avukatlara kalırsa, müteah
hitlere kalırsa, bu vatandaşlarımıza yazık olur kanısındayım. 

Bu arada Yücel Seçkiner kardeşimin bir iki sorusuna cevap vermek isterim. 
Saratoga'dan ateş emri kimin tarafından verilmiştir? 
Doğrudur; savaş harekât merkezindeki Astsubay Prieto'nun başının altından çıkmıştır bu 

olay. 
"Havadan havaya atılmak üzere imal edilen bu füze, 19 yıl sonra gemiden gemiye atılmıştır" 

dediler; ancak bu füzenin gemiden gemiye atılma kabiliyeti de vardır. 
Bunu da denememesi lazım; çünkü, tatbikat senaryosunda yoktur. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Hava savunma silahıdır. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Haklısınız, denememesi lazım. Tabiî bu bir hava 

savunma silahıdır; ama bu kabiliyeti de vardır. 
"Füze ateşleme sistemine göre personelin kimlik ve kökenleri araştırılmalıdır..." dediler. 
Ben bunu sordum, hatta ABD'lilere de sordum. ABD'Iiler "Biz Martin Luter King zama

nında bu işi kapattık Çobanoğlu" dediler. Biliyorsunuz, ben o zaman Amerika'da idim, siyah
ların oteli ayrıydı, restoranı ayrıydı, tuvaleti ayrıydı, otobüste yeri ayrıydı, trende yeri ayrıydı; 
ama, Martin Luter King bu hakları aldı. Şu anda Amerikan yasalarına göre, böyle bir ayırım 
söz konusu değil. "Bu konuda biz size bilgi veremeyiz" diyorlar. 

"Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması ve Türkiye'ye bu konuda baskı..." 
Bunu yapacağına^ bir ambargo uygular, biteriz. Bunun için, baskı falan olacağını pek zan

netmiyorum. Böyle bir eyleme girse, bütün Türk Milletini, bütün Türk Silahlı Kuvvetlerini kar
şısına alır. Şu anda Sovyetler de bir belirsizlik vardır; NATO içerisinde de bizi karşısına alaca
ğını pek zannetmiyorum, böyle bir eyleme girişmez. Böyle bir eyleme girişse, iki tane balık 
adam gönderir, geminin altına bir mıknatıslı mayın koyar ve gemiyi havaya uçurur. Ben bu 
kanıda değilim. 

Zamanınızı aldığım için özür diler, hepinize sevgiler ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. " 
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Refah Partisi Grubu adına ve önerge sahibi olarak Sayın Cevat Ayhan, buyurun. (RP sı
ralarından alkışlar) 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — tftar saati geldi, biraz kısa konuşursanız mem
nun oluruz Sayın Ayhan. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın arkadaşım, teşekkür ederim, 
ben de onu düşünerek çıktım; ancak, bunu, Muhterem Başkanlık Divanının düşünmesi gere
kirdi. tftar saatinde benim oruçlu olmam mühim değil; ama hazirunu burada tutmuş olmak
tan muazzeb oluyorum. Onu da ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sevabınız artar Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; hepinizin Ramazan-ı 

Şerifini tebrik ederim, hepinize çoluk ve çocuğunuzla- bütün milletimize bu müberak ayda sıhhat, 
afiyet dilerim. Bu vesileyle, müzakere konusu olan bu deniz faciasında hayatını kaybeden muh
terem kardeşlerimizi rahmetle anar, kalanlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Muavenet Muhribinin isabet alıp, 5 denizcimizin -gemi kumanda
nı dahil- hayatım kaybetmesi ve 12 gemi personelinin de yaralanması vesilesiyle vermiş olduğu
muz araştırma önergesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan değerli hatip arkadaşlarımız -ikisi ordudan 
emekli olmuş kıymetli subay arkadaşlarımız- enine boyuna teknik bilgi verdiler. Ben bir mevzu 
bütünlüğünde olsun diye kısaca bazı konulara dokunup geçeceğim. 

Olay -biliyorsunuz- ABD uçak gemisi Saratoga'dan atılan iki adet Sea Sparrovv füzesiyle, 
Deniz Kuvvetlerimize ait Muavenet Muhribinin vurulması neticesinde -gemi komutanı dahil-
5 subay, astsubay ve erin şehit olması ve 12 personelin de yaralanması ve geminin kullanılma
yacak derecede harap olması meselesidir. 

Olay, NATO Kararlılık-92 Tatbikatı sırasında 1-2 Ekim 1992 tarihinde gece 00.13'te vuku 
bulmuştur. Bu tatbikat -hatırlayacağınız gibi- 25 Eylül - 8 Ekim 1992 tarihleri arasında icra 
edilmekteydi. 

Tatbikatın birinci safhası, seyir öncesi konferanslar, eğitimler, deniz ve hava kuvvetlerinin 
harekâta hazırlanması safhasıdır. 

İkinci safhası ise, dost ve düşman kuvvetleri olarak ikiye ayrılmış kuvvetlerin karşılıklı 
atışsız muhaberesi, serbest oyun şeklinde icra edilen safhasıdır. 

Üçüncü safhası ise, taktik, eğitim ve anfibi görevinin yerine getirilmesidir. Bu amfibi gö
rev çerçevesinde de birliklerin, Saroz Körfezine intikali ve burada amfibi hareketinin icrasıdır. 
bu da 3-6 ekim tarihleri arasında programlanmıştı. Olay ise, 1 Ekimi 2 Ekime bağlayan gece 
00.13'te vuku bulmuştur; yani, fiilî tatbikattan önceki safhadadır; sadece harp oyunu şeklinde 
simülasyon metoduyla yapılan tatbikat safhasındadır. 

Bu olayın olması, o günlerde basında da çıkan ve enine boyuna tartışılan konudur. 
Hatırlayacaksınız bir değerli arkadaşım da uzun uzun ifade ettiler, ben madde başlıkları

nı geçerek söylüyorum- füzenin ateşlenmesi için sistemin ateşleme moduna geçirilmesi lazım. 
Genel olarak bu harp araç gereçlerinde savaş hali yoksa ve fevkalade hassas bir durum yoksa 

— 1C7 — 



T.B.M.M. B : 72 23 . 2 . 1993 O : 1 

-ki onu askerjer, kumandanlar takdir ederler, idare takdir eder-, genellikle, silahlar, kesin ola
rak, mutlaka eğitim modunda kullanılır; yani, fiilî ateşin mümkün olmayacağı bir ayar duru
mundadır. Fiilî ateşe geçmek için, önce ateşleme moduna geçeceksiniz, bilgisayarla roketi he
defe kilitleyeceksiniz, son alarm uyarısını yapacaksınız, ondan sonra da, gerçek ateşlemeye ge
çeceksiniz, onun da alarmlarını aşarak... Bütün bunlar olmuştur. 

Nevzat Bey kardeşimiz, fevkalade geniş bilgilerle bizi aydınlattılar, kendilerine teşekkür 
ederiz; verdikleri bilgileri araştırarak getirdiklerine ve doğru gördüklerine de inanıyoruz; ken
disinin bu konudaki hassasiyetine de güveniyor ve inanıyoruz; ancak, bizi tereddüde sevk eden 
noktalar şunlardır: Kasıt mı, ihmal mi meselesi... • 

Burada kendileri dediler ki, "Kasıt yoktur; bu-kadar geniş bir grubun o anda organize 
olması mümkün değil. Her şey bantlara geçer, her şey şahsî suç olarak yarın hâkim huzuruna 
çıkar ve bunu da kimse göze alamaz." 

Ayrıca, bu ateşleme sırasında vaki olan konuşmaların, banttan çözüldüğü ve bütün bu 
olayların da, bir astsubayın -ki o da ifade ettikleri gibi erlikten astsubaylığa geçen, herhalde 
bizim "uzatmalı er" dediğimiz vasıfta bir personel olacak- başının altından çıktığı ifade edil
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu nasıl Amerika Birleşik pevletleri ki, 5 bin kişinin çalıştığı çok bü
yük bir uçak gemisi ve birçok müttefik ülkelerin donanmasının NATO Kararlıhk-92 Tatbika
tında, bu kadar mühim bir güç merkezini, bir astsubayın ateşleme komutuna teslim edebiliyor 
(!).. Bu ne sorumsuzluktur, bu ne vicdansızlıktır, bu ne mesuliyetsizliktir... Bu hususu dikkati
nize arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, burada Amerikan halkını suçlamıyorum; ama bir yönetimin, dünya
nın diğer bölgelerindeki insanlara bakış tarzını gözünüzün önüne getirmek istiyorum. Netice
de önümüze çıkan nedir? Disiplin cezası, idarî cezadır. Değerli Millî Savunma Bakanımızın 
ifade ettikleri, nihayet, görevden almadır; nihayet, askerlikten uzaklaştırmadır. 5 tane güzide 
kumandan başta olmak üzere, subay, astsubay ve er, vatan evladı şehit olmuş, bir gemimiz ha
rap olmuş, bir millet yeise boğulmuş; bunun cezası olarak sadece -sanki otoyolda usulsüz para 
tahsil eden bir tahsildar memur gibi- görevden uzaklaştırıyorsunuz, bu kadar sıradan ceza uy
guluyorsunuz. 

Bu, aslında milletimize bir hakarettir. 
Acaba diyoruz -bunu da tasavvur edemiyorum-, çeşitli anlaşmalar çerçevesinde, NATO'-

da ve dünya meselelerinde Türkiye ile beraber olan bir ülkenin, bir millete karşı bu kadar izan-
sız, bu kadar vicdansız bir kararı ortaya koyacağını düşünemiyorum; ama, nasıl bir karardır 
ki, acaba, bu, bir milleti yıldırma mıdır, millete gözdağı verme midir? Maalesef, son yıllarda, 
bilhassa son otuz-kırk senede, ateşli silahların fevkalade geliştiği bu dönemde, milletleri psiko
lojik olarak yıldırmak için, ezmek için, onlardaki reaksiyon kabiliyetini dumura uğratmak için, 
onların savunma duygularını, düşüncelerini, kararlılığını ve aktivitesini dumura uğratmak için 
yapılan silah gösterisi -bazen insanları katletme noktasına kadar giden- bir yıldırma metodu 
mudur, diye kendime soruyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu, Amerikan Deniz Kuvvetlerinin ilk haydutluğu ve ilk eşkıyalığı de
ğildir. Hatırlarsanız, Körfez Savaşı sırasında, kendi subay hanımlarına tecavüzde bulunan, kendi 
askerlerine tecavüzde bulunan, en şenî tecavüzde bulunan ve birçok amirali bu yüzden görev
den almış olan ABD donanması, 1980'li yıllarda -hatırlıyorsam 1985*de- Körfezde Vincennes 
Firkatayninden füze atarak İran Air-Bus A-300 Uçağında 290 kişinin ölümüne sebep olmuş 
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ve kimseden çıt çıkmamıştı, tşte bu, Amerikan eşkiyalığımn yeryüzündeki bu ölçüsüz hareket
lerine karşı birilerinin çıkıp "dur" demesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ABD'nin bu tutumu, bu hareketi, milletimizi de yeise boğmuştur. Bu 
kontrolsüz, hesap vermez, bu fütursuz tutum, insanlık için de yüzkarasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Bundan bir süre önce 
rapor neşredildiğinde Millî Savunma Bakanımız, basın mensuplarına "rapor gizlidir, 
açıklayanlayız" demişti, hâlâ da rapor açıklanmamıştır, neyin nesi bilmiyoruz. Niçin gizlidir? 
Böyle bir faciayı ortaya koyan, tahkik eden bir teknik raporun, herkes tarafından bilinmesi, 
görülmesi ve özellikle de Meclis tarafından bilinmesi gerekir. Eğer, çok açıklanamayacak hu
suslar varsa, gizli oturum yapılarak açıklanır ve milletin vekilleri ikna edilir; ama maalesef, 
bu da yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda Meclis araştırması istedik, Meclis soruşturması isteme
dik; suçluları bulalım da hâkim önüne dikelim demedik, Meclis olarak bu meseleyi tahkik ede
lim istedik. 

Neden istiyoruz bu araştırmayı? Şundan istiyoruz: Maalesef, hükümetlerin, bazı olaylar 
karşısında zayıf olduğunu görüyoruz, hükümetler rahat değillerdir. Bu Hükümet ilk kuruldu
ğu zaman Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili müzakereler sırasında -yanlış 
hatırlamıyorsam- Sayın Başbakana, "Çekiç Güç'e, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına 
daha evvel karşıydınız, neden şimdi görev süresinin uzatılmasını istiyorsunuz?" diye sorludu-
ğunda kendileri, "50 milyar dolar borcumuz var. Eğer, bu dediklerini yapmazsam, önümüze 
fatura getirir koyarlar, tşte bizim sıkıntımız budur" dediler Gülüyoruz... Bundan önceki hü
kümetlerin -maalesef- yıllardan beri devam eden yanlış iktisadî politikalarıyla batılılara mah
kûm edilen, mağdur vaziyete sokulan milletimizin başında bulunan bu değerli Hükümet de, 
bazı meselelerde gerektiği kadar güçlü olamamaktadır, tşte bunun için, Hükümetin arkasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi var, rahat olsun diyoruz. 

1920'li yıllarda işgal altındaki Türkiye'nin Meclisi bile, bugünkünden çok daha zor şart
larda yedi düvele karşı savaşan Millî Mücadele kahramanlarının arkasında dipdiri ayakta dur
muş ve mücadeleden başarıyla çıkmıştı. Biz bugün istiyoruz ki, sıkıştığı noktada, zorlandığı 
noktada Hükümetimizin arkasında Meclisimiz olsun. Bakın, ABD ile geçmişteki münasebet
lerde, ABD'nin Türkiye'ye yardımları dile geldiği zaman, vaat edilen yardımlar çıkmadığı za
man, ABD Hükümetleri derhal, "ne yapalım efendim, bizim meclisilerimiz bunu kıstı, kesti, 
yarısını verdi, yarısını vermedi" diye çeşitli mazaretlerin arkasına sığınabilmektedirler. tşte, bu
radaki Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Hükümetimize, her konuda, her türlü desteği verme
ye hazırdır; ama, Hükümetin de, bu destek yolunu açmasını istiyoruz, grupları üzerindeki am
bargoyu kaldırmasını istiyoruz. 

Biraz evvel burada konuşan SHP Grup temsilcisi muhterem arkadaşımızın konuşmalarını 
üzülerek dinledim. "Biz bu Meclis araştırmasına karşıyız" dediler. Millî Mücadeleyi yapan Cum
huriyet Halk Partisinin, o zamanki Müdafaai Hukukun o zamanki Millî Mücadele erkânının 
varisi olduğunu iddia eden bu siyasî parti... (CHP sıralarından "Bize bakma" sesleri) SHP'yi 
kastediyorum, şüphesiz... 

... Hükümet içinde bulununca ne kadar uysallaştı, ne kadar teslimiyetçi bir politikaya döndü 
ki, eridi eridi, yok oldu ki, Amerikan politikasının dümen suyunda hiç sesini çıkaramıyor! (RP 
sıralarından alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — O seni ilgilendirmez. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Biz size burada bir şey anlatamayız; ama, sizi yakında millet 

tasfiye edecek, onu iyi bilin. 
Değerli arkadaşlar, onun için, bu Meclisin, Hükümetin arkasında dipdiri durmasını isti

yoruz. Biz, bu araştırma önergesini bunun için verdik. 
Bakın, Sayın Başbakan 5 Ocak 1993'te Sabah Gazetesinde, gazeteci-yazâr değerli Hasan 

CemaPle yaptığı bir sohbette, bir görüşmede şunu ifade ediyor: "Biz, Ortadoğuda, Batılıların 
ön karakolu olan Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler karşısında fevkalade zor durumdayız. Maa
lesef, Ermenistan meselesinde Elçibey'i de tahrik ediyorlar, içeriden de tahrikler var. Ermenis
tan meselesinde Karabağ meselesinde biz Ermenilere yardım etmeye mecburuz. Yardım etmez
sek, bütün Batı kamuoyunu karşımıza alırız" diyor. Bir ürkeklik, bir tedirginlik ve bir yılgın
lık ifadesi görüyoruz... İşte, bu yılgınlıkları aşmanın yolu, Başbakana ve Hükümete destek ver
mektir; bu, Meclisin görevidir. Biz, bu araştırma önergesini bunun için verdik. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci görevi,*denetim görevidir; 
kanun yapmak, istisnaî bir meselesidir, zaruret hükmündedir; asıl görevi, denetim hükmünde
dir. Bu Meclis, bu Hükümeti ve bu icrayr denetlemezse, kim denetleyecek, size soruyorum... 
Bugün Meclis denetim yapamayacaksa, kim yapacak? İcra kendini denetleyemez; icranın bü
tün denetim organları, sayın bakanların, Başbakanın ve icra organlarının emrindedir, kılını 
kıpırdatamazlar. Böyle olduğu için de, yıllar yılı birikmiş olan birtakım şaibeli meseleler, an
cak iktidar değiştiği zaman burada gündeme gelmekte ve atı alan da Üsküdar'ı geçmiş olmak
tadır. Ben, bundan bir yıl evvel, burada bir Meclis araştırması önergesi konuşulurken, "dileriz 
ki, bu Hükümet de kendi icra döneminde getirilecek olan araştırma önergelerini bu samimi
yetle destekler ve bu komisyonlar kurulur, Meclis görevini yerine getirir" demiştim; ama, şim-, 
di bakıyorum ki, siz de kaçmaya başladınız, minderden kaçıyorsunuz... Bu, yakında mağlup 
olacağınızın da işaretidir. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bugün, rehineler konusunu, çöl harekâtını, 1989-1990'da İran'da olan 
olayları hatırlayın... Bugün örnek aldığınız ve peşinden hiç ayrılmadığınız Amerikan Senato
sunun Silahlı Kuvvetler Komisyonu, o harekâtı yönetip de başarısız olan, İran'daki operasyo
nu kumandanım, derhal karşısına dikti, tek tek hesaba çekti. Hani, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi?! Size soruyorum. 1920 Meclisinde bu vardır. Bugün yoksa, bunu tıkayan, siz iktidar grup
larısınız. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, Kocatepe faciası oldu, kim üzerine gitti? 400 Mehmetçik şehit oldu... Bizim Hava 
Kuvvetlerimiz, bizim gemimizi batırdı... 

Ben askerliğimi Deniz Kuvvetlerinde yaptım. Benim yedek subaylık döneminde Çanakka
le Boğaz Kumandanı olan zat bir gün şunu anlattı: "Ben Yavuz Zırhlısında topçu kumandanı, 
binbaşı idim. Birgün Marmara'da atış yaparken, attığımız'mermi, yanlışlıkla Aksaray'ın orta-
sına'düştü ve 2 vatandaş öldü. Biz de hâkime gittik, dedik ki, "Efendim zaten kaza saat 11.00'de 
oldu. Bu saatte dolaşan işsiz adamdır, vatandaş olarak bir kıymeti yoktur; biri de gayri Mus
linidir. Onun için bizi affedin" Gayet laubali bir beyan, yarı şaka yarı ciddî; ama, size şunu 
söylüyorum: Sivil ve asker, bütün kesimleri bu Meclis ciddî şekilde denetlemezse, işte bazıları 
on senede bir gelip hepimizi birden denetliyor, hepimizi Yassıada'lara, Sivriada'lara yolluyor 
(RP sıralarından alkışlar) ondan sonra da siz oradan demokrasi şarkıları söylemeye başlıyor
sunuz; buraya gelince de, bu denetim yolunu tıkıyorsunuz!.. 
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Sizden ricam şudur: Gelin, bu araştırma komisyonunun kurulmasına müspet oy verin. 
Bu komisyon kurulsun, bu meseleyi aydınlatsın; bütün gruplardan değerli arkadaşlarımız gel
sin, meseleyi enine boyuna değerlendirsin. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkal) — Ezanı Muhammediye okunuyor. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, parazit yapmayın parazitilere ku

laklarım tıkalıdır. Şimdi siz beni dinlemeye mecbursunuz. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Utan utan, ezana "parazit" diyorsun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, işte bu düşüncelerle, bu komisyo

nun kurulması için yardımlarınızı rica eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... (RP sıralarından alkışlar (!); 

Kabul edilmemiştir. 

V. — ÖNERİLER (Devam) 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERt 
1. — (10/63) ve (10/74) esas numaralı Meclîs araştırması önergelerinin, görüşme gününün 

yeniden belirlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi -

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Genel Kurulun 23.2.1993 Salı günkü Birleşiminde görüşülmesi kararlaştırılan (10/63) ve 

(10/74) esas numaralı kontrgerilla ve özel Harp Dairesi konusundaki Meclis araştırması öner
gelerinin görüşmelerinin, 2.3.1993 Salı gününe ertelenmesinin Genel Kurulun onayına sunul
ması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
DYP Grubu Başaknvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Ercan Karakaş Şevket Kazan 
CHP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 24 şubat 1993 Çarşamba günü, 

alınan karar gereğince, saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

O ; 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde çalışan kamu per
soneline ve bunlara ödenen olağanüstü hal tazminatına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakam Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/707) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Dr. Muzaffer Demir 

Muş 

1. Olağanüstü Hal sınırları içinde kalan illerde çalışan kamu personelinin (asker ve sivil) 
adedi ne kadardır? 

2. Olağanüstü.hal tazminatı alan bu personelin bütçeye getirdiği ek yük ne kadardır? 
3. İstanbul'da çalışan bir öğretmenle Muş'ta çalışan aynı kademe ve derecedeki öğret

menin maaşları ne kadardır? Aradaki fark ne kadardır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 17.2.1993 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.BMK.0.U.390-3194 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 18.1.1993 tarih ve 71707-3378/15999 sayılı yazıları. 
Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir tarafından yöneltilen ve olağanüstü hal tazmina

tına ilişkin soru önergesine ilişkin cevabım aşağıda sunulmaktadır. 
1. Olağanüstü Hal Bölgesi (mücavir iller dahil) sınırları içinde kalan 13 il içinde yaklaşık 

180 000 kamu personeli istihdam edilmektedir. 
2. Bu personele ödenen tazminatın bütçeye aylık yükü (personel adına Kamu Ortaklığı 

Fonuna yatırılan tutarlarda dahil olmak üzere) yaklaşık 255 milyar liradır. 
3. istanbul ilinde ve Muş İli köy ve diğer yerleşim birimlerinde görev yapan aynı derece 

ve kademedeki öğretmenin (aile yardımı, lojman ye dil tazminatları ile ek ders ücreti hariç tu
tulmak suretiyle hesaplanan) maaşları ve aralarındaki fark aşağıdaki gibidir. 

(D (2) (2-1) 
İstanbul Muş (Köy) Fark 

4 593 000 5 977 000 
3 006 000 4 282 000 

Öğretmen (Üniversite) 1/4 
öğretmen (Üniversite) 9/1 

Bilgilerini arz ederim. 
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2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin GöktaşUn. fındık üreticisinin alacağına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir köse'nin yazılı cevabı (7/708) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim, 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Bilindiği gibi ülkemizde baleye ve operaya mutlu azınlık denilen marjinal bir kesim ilgi 
duymaktadır. Buna rağmen bale ve operaya 1993 yılı bütçesinden 456 milyar TL. ödenek ayrıl
mıştır. 

1. Bale ve operaya bu kadar ödenek ayrılmışken, fındık paralarını peşin ödeyeceğinizi 
vaat ettiğiniz halde neden peşin ödeme yapmadınız? 

2. 450 milyar TL. alacağı olan fındık üreticisinin parasını ne zaman ödeyeceksiniz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22.2.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHİ.01-43 N 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18.1.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/708-3379/16003 sayılı yazınız. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 25.1.1993 tarih ve 

B.02.0.KKG/106-2592/01304 sayılı yazısı, 
Devlet Bakanlığının 4.2.1993 tarih ve B.02.006/0371 sayılı yazısı, 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tara

fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgileriniz ve gereğini arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Yazılı Sorularına Cevabımız 
Bilindiği gibi ülkemizde baleye ve operaya mutlu azınlık denilen marjinal bir kesim ilgi 

duymaktadır. Buna rağmen bale ve operaya 1993 yılı bütçesinden 456 milyar TL. ödenek ayrıl
mıştır. 

1. Bale ve operaya bu kadar ödenek ayrılmışken, fındık paralarını peşin ödeyeceğinizi 
vaat ettiğiniz halde neden peşin ödeme yapmadınız? 

2. 450 milyar TL. alacağı olan fındık üreticisinin parasını ne zaman ödeyeceksiniz? 

Cevabımız : 
1992 yılı ürünü fındığın 9 000 - 9 900 TL/Kg. fiyatından devlet adına satın alınması karar

laştırılmış ve üreticilerden alımda bulunmak üzere Fiskobirlik görevlendirilmiştir. 
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Fiskobirliğin 1992 yılı ürünü fındık alımları 29 Ocak 1993 günü sona erdirilmiş ve üretici
lerden 1 trilyon 800 milyar lira değerinde 186 000 ton kabuklu fındık alımı yapılmıştır. Ocak 
1993 ayı sonu itibariyle bu miktarın tamamı ödenmiş, fındık üreticisine borç kalmamıştır. 

öte yandan; fiskobirliğin, 1970 yılından itibaren fındık alımlarına bakıldığında; ürün be
dellerinin tamamının en erken bu dönemde ödendiği, bu çerçevede, 1990 yılı ürünü fındık be
dellerinin son ödeme tarihinin 9.5.1991, 1991 yılı ürünü bedellerinin son ödeme tarihinin ise 
22.4.1992 olduğu açıkça görülmektedir. 

3. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır İlinde yayın yapan\-'Dicle'nin 
Sesi" Radyosuna ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/720) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını saygıyla arz ederim. 
Sedat Yurtdaş 
' Diyarbakır 

Bir süreden beri Diyarbakır ilinde Dicle'nin Sesi (Denge Dicle) Radyosu adlı bir istasyon; 
Türkçe (veya Azerice), Arapça'nın yanı sıra Kürtçe'nin Kurmanci ve Sorani Lehçelerinden ol
mak üzere yayın hayatına başlamış bulunmaktadır. 

Edindiğimiz bilgilere göre bu radyo halen pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat: 14.00 
- 17.00 ile 19.00 - 22.00 arasında.orta dalga 1 518 metreden yayın yapmaktadır. 

Ancak gerek Diyarbakır GAP Radyosu Müdürlüğü gerekse de Diyarbakır Valiliğinden yap
tığımız araştırmalardan edindiğimiz bilgilere göre böylesine bir "resmî" bir radyo yayınının 
olmadığıdır. Ayrıca Olağanüstü Hal Bölge Valisinin de aynı yönde görüş bildirdiği basına yansıdı. 

Bu konuda yapılan tartışmalarda, Sayın Cumhurbaşkanının böylesi bir yayını savunduğu 
ve Hükümet kanadının ise bunu kesin bir tavırla kabul etmediği kamuoyunca bilinmektedir. 

Bu radyonun 70 yıldır değişmeyen "devlet politikası" doğrultusunda yayın yaptığı gerçe
ği de göz önüne alınırsa; 

1. Bu radyonun yayınları "Korsan" nitelikte midir? Eğer böyleyse bu güne kadar bu ya
yını gerçekleştirenlerin ortaya çıkarılması için ne tür bir işlem yapılmıştır? 

2. Hem Devletin resmî politikaları yayınlayan bir radyo olmak hem de bunu "korsan" 
bir şekilde yapmak nasıl açıklanabilir? 

3. Sayın özal'ın önerdiği ve savunduğu yayın politikasına uygun yayın yapılan bu yayın
lar tesadüfi midir? 

4. Hükümetin bu konuda Basında çıkan haberlere rağmen sürdüğü sessizliğin nedeni nedir? 

TC. 
içişleri Bakanlığı 19.2.1993 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.7/720-055093 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 18.1.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/720-3396/16060 

sayılı yazısı. 
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b) Devlet Bakanlığının 4.2.1993 gün ve B.02.0.006/0370 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen, Başbakanımızca da kendi
leri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Diyarbakır İlinde önergede iddia edildiği gibi "Dicle'nin sesi" diye bir radyonun yasal 
olarak yayın yaptığına dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

4, — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 1989 tarih ve 3517 sayılı Kanun gereği TRT'den 
PTT'ye intikalleri yapılan personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Tbpçu'nun yanlı cevabı (7/724) 

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

rılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular : 
1. 1989 yılında çıkartılan 3517 sayılı Kanun gereği TRT'den PTT'ye intikalleri yapılan 

1 300 personelin, söz konusu kanunun ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tali üzerine durumları ne olmuştur? 

2. Bu personelin Ulaştırma Bakanlığına yazılı müracaatları üzerine Ulaştırma Bakanı 
28 Mayıs 1992'de yazılı talimatla mezkûr kişilerin intikâllerinin yapılmasını PTT Genel Mü
dürlüğünden istemiş, netice ne olmuştur? 

3. Bu personelin TRT'den PTT'ye intikallerinde ücretlerinin dondurulduğu bazı hakla
rının ellerinden alındığı doğru mudur? 

T.C 
Ulaştırma Bakanlığı 19.2.1993 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 
B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-151/536-7261 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 18.1.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/724-3408/16090 

sayılı yazısı, 
b) Devlet Bakanlığının 4.2.1993 tarih ve B.02.0.006/0369 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından 3517 sayılı Kanun gereği TRT'den PTT'ye 

devredilen personele ilişkin Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ancak, Devlet Bakanlığının ilgi 
(b) yazılarıyla tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen ilgi (a) yazınız eki yazılı soru önerge
si incelenmiştir. 
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3517 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 18.5.1990 tarih ve E.989/9 K.990/8 sayılı ka
rarıyla iptal edilmesinden sonra yeni bir yasal düzenleme yapılamadığından TRT'den PTT'ye 
devredilen ve fiilen PTT Genel Müdürlüğünde olan radyo ve televizyon istasyonlarının işletil
mesine ve personelin mevcut statüleri ile istihdamına devam edilmiştir. 

3517 sayılı Kanun ile PTT'ye devredilen radyo ve televizyon verici istasyonları, araç, gereç, 
v.s. ve personelin TRT Kurumuna iadesi konusunda PTT Genel Müdürlüğüne intikal eden 
28.5.1992 tarihli talimatım üzerine PTT ve TRT Genel Müdürlüğü yetkililerinin iştirakiyle de
vir komisyonları kurularak çalışmalara başlanılmış ancak, konu hakkında yasal düzenlemeye 
gerek olduğu sonucuna varılarak bu konuda tasarı çalışmaları başlatılmış ve halen sürdürül
mektedir. 

iptal edilen 3517 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 2 nci paragrafında; "İntikal eden 
kadrolu veya sözleşmeli personelden, TRT'den almakta olduğu aylık ve ücretleri, intibak etti
rildikleri görevlere ait aylık veya ücretten yüksek olanlar, farklı aylık veya ücretler eşitleninceye 
kadar almakta oldukları aylık veya ücretleri almaya devam ederler" hükmü yer almaktadır. 

Bu madde hükmüne istinaden Radyo ve Televizyon Verici İstasyonları personeli TRT Ku
rumundan 28.2.1989 tarihi itibariyle PTT'ye intikal etmiş ve bu personelin 28.2.1989 tarihinde 
TRT Kurumunca kendilerine ödenen bütün ücretleri aynen PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
da ödenmeye devam edilmiştir. . 

TRT Genel Müdürlüğü, çalışan sözleşmeli personelinin ücretlerini 1.1.1989 tarihinden ge
çerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun 1:8.1989 tarih ve 89/14382 sayılı ve Yönetim Kurulları
nın 17.8.1989 tarih ve 89/209 sayılı kararlarına göre artırmış ve ücretlerin yükselme tarihinin, 
personelin intikal tarihinden önce olması nedeniyle bu kararlara istinaden belirlenen yeni üc
retler PTT'ye intikal eden personele aynen yansıtılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

5. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tş ve tşçi Bulma Kurumu aracılığı ile Gcstaş 
Firması ile sözleşme yapan bir grup işçiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/746) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 
(7 . . Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

Soru : 1992 Temmuz ayında Gestaş Firması ile, bir grup işçi arasında İş ve İşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile anlaşma yapılmış. Sözleşmenin süresi 18 ay, ücret 1 500 DM 6 ay geçme
den işçilerin sözleşmelerinin feshedildiği ve çatıştıkları müddet içerisinde de 1 500 DM yerine 
500 DM ödendiği, şimdi ise yurt dışı edilmek istendikleri konularını içeren 28 imzalı mektup 
bendenize ulaşmış durumdadır. 

a) İşçilerin bu durumlarından haberiniz var mı? 
b) Var ise, ne önlemler alınmıştır? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23.2.1993 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü ' , 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/2396-006681 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25.1.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/746-3487/16375 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci tarafından hazırlanan "tş ve tşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile Gestaş Firması ile sözleşme yapan bir grup işçiye ilişkin" yazılı soru önergesi Ba
kanlığımca incelenmiştir. , 

Ülkemiz ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki "Türk Firmaları işçilerinin İstisna 
Akdi Çerçevesinde istihdamına ilişkin Anlaşma" 20.12.1991 tarih ve 21087 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu Anlaşmanın uygulama usul ve esasları ise, 17.4.1992 
tarih ve 21202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan bir Tebliğ ile belirlenmiş bulunmaktadır. 

Adı geçen ülkede istisna akdine dayalı alçı ve sıva ağırlıklı inşaat işi aldığını usulüne uy
gun olarak beyan eden Gestaş A.Ş. adlı firmaya çalışma planı esas alınarak; 30.4.1992 - 31.12.1993 
tarihleri arasına rastlayan 18 aylık süre için 165 kişilik, 15.10.1992 - 30.6.1994 tarihleri arası 
için de 103 kişilik olmak üzere toplam 268 işçi kotası tahsis edilmiştir. 

. Gestaş Firması, Almanya Federal Cumhuriyetinde ulaştırma ve posta görevlileri grevi ne
deniyle taahhüdüne uygun olarak işgücünü zamanında Alma'nya'ya götürememiş, işçi çıkışı 
için gerekli izin, garanti belgesinin ve teminatın tş ve tşçi Bulma Kurumuna ibrazından sonra 
8.6.1992 tarihinde 116, 13.8.1992 tarihinde de 62 olmak üzere toplam 178 işçi için verilmiştir. 
Çıkış yapan işçi sayısı ise 167 olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu Anlaşmaya göre, işçi ücretlerinin Almanya Federal Cumhuriyetinin ilgili eya
letinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücretle mukayese edilebilir nitelik
te olması gerekmektedir, iş sözleşmelerinde öngörülen ücretin ise, buna uygun olmasına özen 
gösterilmekte ve çalışılan saat ücreti üzerinden belirlenmektedir, ayrıca, uzman işçinin lehine 
olan akort çalışmaya engel bir hüküm de iş sözleşmesinde bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldığında, bireysel iş sözleşmelerinde bir aylık ücretin 
belirlenmediği, buna karşılık saat ücretinin tespit edildiği anlaşılmaktadır. Bakanlığımız Ham
burg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği aracılığıyla temin edilen işveren bordroları incelen
diğinde, 15 DM altında işçi saat ücretinin bulunmadığı görülmektedir. Bireysel iş sözleşmesine 
göre işverenin yatacak yer ve iaşeyi karşılama yükümlülüğü yoktur. Karşılaması halinde, bu
nun işçi ücretlerinden düşüleceği, sözleşmede yer almıştır. 

Diğer taraftan, Gestaş A.Ş.'nin iş aldığı Alman firması "Arıkan"m sahiplerinin de Türk 
olduğu, iki firma arasında ölçümleme ve istihkakların ödenmesi konusunda ihtilaf çıktığı, Al
man firmasının tutumu yüzünden işçi ücretlerindeki ödemelerin gereği gibi zamanında yapıla
madığı, Ataşeliğimiz yazılarından anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu Alman firmasıyla istis
na akdi yapan başka Türk firmalarına da Ataşeliğimizin uyarısı üzerine işçi kotası verilme
mektedir. N 
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Gestaş ve Arıkan firmaları arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın sürmesi sonucu istisna ak
dinin feshedildiği ve işin tasfiyesine gidildiği öğrenilmiştir. Gestaş firmasının Türkiye'deki işle
rinde çalıştırmak istediği işçilerinden bir kısmının dönüş yapmadığı ve iş akitlerinin de feshe
dildiği anlaşılmaktadır. 

İşçilerimiz bireysel iş sözleşmeleri feshedilmeden önce, bu koşullar altında .çalışmalarını 
sürdürürken, özellikle fahiş kira ve yemek bedeli kesildiği, ücretlerinin zamanında ve tam ola
rak ödenmediği yönünde şikâyetleri olmuştur. Bu hususun Hamburg Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Ataşeliğimizce incelemeye alınması yönünde Bakanlığımızca verilen talimat üzerine anılan 
Ataşeliğimizin 12.1.1993 tarihli yazısında; "İşçilerin eskisine nazaran daha düzenli bir eve yer
leştirildikleri, kira bedelinin 210 DM'a düşürüldüğü, yemek bedeli olarak 600 DM ödedikleri, 
ücretlerinin de tamamının ödendiği, buna ilişkin bordro ve makbuzların ibraz edildiği, Gestaş 
A.Ş. yetkilileri ile yapılan görüşmede vatandaşlarımızın hasta oldukları zaman tedavilerinin 
sağlandığı ve bu konu ile ilgili olarak muayene belgeleri ve doktor raporlarını sundukları" be
lirtilmiştir. 

Gestaş A.Ş. bu hususu Alman İş Kurumuna, Yabancılar Dairesine ve İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna bildirmiştir. 58 işçiden 16'sının işvereni akladığı ve Türkiye'ye dönüş yaptığı, 42 kişi
nin dönmediği ve iş sözleşmelerinin devam ettiği iddiasıyla alman makamlarına başvurdukla
rı, Alman yetkililerle yapılan görüşme sonunda 58 işçinin çalışma müsaadesinin geri alındığı, 
istisna akdi çerçevesinde tekrar uzatılmayacağı öğrenilmiştir. Ayrıca, Gestaş Firmasının İş ve 
İşçi Bulma Kurumu kayıtlarına Göre Almanya'da başka bir işi de bulunmadığından işe iade 
iddiasından bir sonuç alınamayacağı düşünülmektedir, diğer taraftan, Gestaş'ın işçilere verdi
ği çıkış yazısının Almanya'daki işi için olduğu, bireysel iş sözleşmesindeki süreler esas alınarak 
Türkiye'deki şantiyelerinde T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenmiş olan işçilik fi
yatlarıyla çalıştırmayı taahhüt ettiği, bu amaçla Türkiye'ye dönüş biletinin sağlanması ve ücret 
alacakları varsa ödenmesi için, işçilere duyuru yaptığı Hamburg Ataşeliğimizin 12.1.1993 gün
lü yazıları eki belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Bu durumda; belirli süreli bireysel iş sözleşmesinde yer alan iş sonu tarihine, işin tasfiyesi 
sonucunda hukuken ve fiilen Almanya'da uyulmasının mümkün olamadığı, söz konusu birey
sel sözleşmede yer alan saat ücretlerinin Almanya'daki iş için ve almanya'daki koşullara uygun 
olarak belirlendiği malumlarıdır. Ayrıca; işçilerin bir kısmının almanya'da kalma yollarını zor
ladıkları, işçi ile işveren arasındaki ihtilafın hukukî boyutunun bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında, işçilerin 
sosyal güvenlik primlerinin gereği gibi yatıp yatmadığı hususunda yazışmalara devam edilmekte 
olup, bu yazışmanın sonucuna göre işverenden söz konusu Tebliğ hükümleri gereğince evvelce 
bir defada blok olarak alınan 2 829 730 200 TL. (ikimilyar sekizyüzyirmidokuz milyon yediyü-
zotuzbin ikiyüz) kati ve süresiz banka teminat mektubunun iadesi cihetine gidilmesi düşünül
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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6. —Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, İl Merkezlerindeki pancar üreticilerine nakli
ye parası ödenmemesinin nedenlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Ta-
hir Köse'nin yazılı cevabı (7/762) 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Sorularım : 

1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin çeşitli illerde 26 fabrikası faaliyet göstermektedir. 
Bu fabrikaların tamamına yakım merkezlerde bulunmakta ve merkez çiftçileri de üretmiş ol
dukları pancarları bu fabrikalara teslim etmekteler. 

Merkez çiftçileri ürettikleri ve fabrikalara teslim ettikleri pancarların miktarı ne kadardır? 

2. Taşra çiftçilerinin fabrika dışındaki depolara teslim ettikleri pancarların fabrikalara 
nakliyesinde kilo başına ortalama ne kadar nakliye ödenmektedir? 

3. Merkez çiftçileri ürettikleri pancarları kendi imkânları ile fabrikalara teslim etmekte
dirler. Merkez çiftçilerine pancar dışında bir nakliye bedeli ödenmekte midir? 

4. Merkez çiftçilerine nakliye bedeli ödenmiyorsa sebepleri nelerdir? 

5. Merkez çiftçilerine kendi imkânları ile fabrikalara teslim ettikleri pancarlara nakliye 
ödeyerek merkez çiftçilerini bu haksızlıktan kurtarmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22.2.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHÎ.01-45 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 1.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/762-3345/16493 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, il merkezlerindeki pancar üreticilerine nakliye pa
rası ödenmemesinin nedenlerine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. « 

M. Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Yazılı Sorularina Cevaplarımız 
/ . • • ' • ' . • 

Soru 1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin çeşitli illerde 26 fabrikası faaliyet göstermek
tedir. Bu fabrikaların tamamına yakını merkezlerde bulunmakta ve merkez çiftçileri de üret
miş oldukları pancarları bu fabrikalara teslim etmekteler. 

Merkez çiftçileri ürettikleri ve fabrikalara teslim ettikleri pancarların miktarı ne kadardır? 

Soru 2. Taşra çiftçilerinin fabrika dışındaki depolara teslim ettikleri pancarların fabri
kalara nakliyesinde kilo başına ortalama ne kadar nakliye ödenmektedir. 

Soru 3. Merkez çiftçileri ürettikleri pancarları kendi imkânları ile fabrikalara teslim et
mektedirler. Merkez çiftçilerine pancar dışında bir nakliye bedeli ödenmekte midir? 

Soru 4. Merkez çiftçilerine nakliye bedeli ödenmiyorsa sebepleri nelerdir? 

Soru 5. Merkez çiftçilerine kendi imkânları ile fabrikalara teslim ettikleri pancarlara nak
liye ödeyerek merkez çiftçilerini bu haksızlıktan kurtarmayı düşünüyor musunuz? 

Cevaplarımız 

Cevap 1. T. Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 1992/1993 kampanyasında faaliyet gösteren 24 fab
rikasının merkez Icantarına bağlı çiftçilerimiz, bu kantarlara 1 602 299 ton pancar teslim etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Cevap 2. Taşra kantarlarında tesellüm edilen pancarların fabrikalara nakliyesine T. Şe
ker Fabrikaları A.Ş.'nce ödenen ortalama taşıma bedelleri ekli cetvelde gösterilmiştir. (Liste 
No : 1) 

Cevap 3. Fabrika merkez kantarlarına bağlı olup pancarlarını bu kantarlara teslimeden 
çiftçilerimize nakliye bedeli ödenmemekte, ancak köylerinin kantara olan mesafeleri için ekli 
2 Nolu cetvelde gösterilen miktarlarda "Pancar Nakliye Tazminatı" adı altında ödemede bu
lunulmaktadır. (Liste No. : 2) 

Cevap 4. T. Şeker Fabrikaları A.Ş. ile pancar ekicileri arasında aktedümekte olan "Şe
ker Pancarı Yetiştirme Sözleşmesinin 3 üncü maddesi "Ekiciler ürettikleri pancarlarını nakil 
masrafları kendilerine ait olmak üzere sözleşme ile bağlı oldukları tesellüm merkezlerine tes
lim etmekle yükümlüdürler" hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu hüküm gereğince, merkez ve taşra kantarlarına bağlı çiftçilerin ürettikleri pancarlarını 
bağlı oldukları kantarlara teslim ettikleri takdirde çiftçilerimize nakliye bedeli ödenmemektedir. 

Cevap 5. Pancar Yetiştirme Sözleşmesinin 3 üncü maddesi hükmüne göre merkez çiftçi
leri gibi taşradaki çiftçilerimizin de bağlı oldukları kantara getirdikleri pancarı teslim etmeleri 
halinde nakliye bedeli ödenmemektedir. 

Merkez ve taşradaki çiftçilerimize bağlı oldukları kantarlar için nakliye bedeli ödenmesi, 
fabrikalara direkt pancar naklini olumsuz yönde etkileyeceğinden beklenen yararlar sağlana
mayacaktır. , • • • ' • • 
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Karayolu Pancar Nakliye. Hizmeti Ortüalama Maliyet Fiyatı 
(Liste No. : 1) 

1992/1993 Yılı thale Ortalama Fiyat 
Fabrika Adı (TL/Ton) 

Adapazarı 19 253,91 
Afyon 28 107,88 
Ağrı 45 910,90 
Alpullu 36 129,20 
Ankara • 27 979,88 
Bor 23 349,41 
Burdur 27 059,48 
Çarşamba 32 635,80 
Çorum 39 483,17 
Elazığ . 1 4 868,55 
Elbistan 34 527,44 
Erciş 41 530,43 
Ereğli 22 183,78 
Erzincan 30 998,66 
Erzurum 57 959,35 
Eskişehir 45 644,81 
Ilgın 25 826,09 
Kastamonu 26 961,36 
Kayseri 35 978,84 
Konya 22 176,14 
Kütahya ' 21483,98 
Malatya 22 988,98 
Muş' 39 448,28 
Susurluk 20 787,85 
Turhal 28 250,85 
Uşak • 29 208,71 

Merkez Kantarlarına Bağlı Olup Fabrika Merkezlerine Pancar Getiren Çiftçilere ödenecek 
Pancar Nakliye Tazminatı 

(Liste No. : 2) 

Köyün Kantara Mesafesi Tazminat TL/Kg. 

1 1,35 
2 1,35 
3 1,35 
4 1,80 
5 2,25 
6 2,70 
7 3,15 
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7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvecinin, İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Orman 
Tahdit Komsiyonlanna ilişkin sorusu ve Orman Bakam Vefa Ihmr'ın yazılı cevabı (7/774) 

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

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : -
istanbul'da son 10 yılda çalışma yapan Orman Tahdit Komisyonlarının faaliyetleri hak

kında bilgi istiyorum. 
1. Bu komisyonlar yıllar itibariyle ne kadar alanı dışına çıkarmışlardır? 
2. Bu komisyonlarda yıllar itibariyle çalışanlar kimlerdir ve şu anda Bakanlıkta hâlâ ça

lışmakta mıdırlar yoksa emekli mi olmuşlardır? 
3. Orman Tahdit Komisyonları tarafından Orman alanı dışına çıkarılan yerler için Or

man Bakanlığı Müfettişleri kaç tane inceleme yapmışlardır? Kaç incelemede komisyon karar
larını iptal etmişlerdir? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 19.2.1993 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve 

Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı : KM.1.0.5/104 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 2 Şubat 1993 Tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/774-3570/16557 sa

yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili merhum Adnan Kahveci'nin "İstanbul'da Çalışmalarını Sürdüren Or
man Tahdit Komisyonlarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi" incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgi
ler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dr. Vefa Tanır 
Orman Bakanı 

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Orman Tahdit Komisyonlarına İlişkin 
Orman Bakanlığının Görüşü 

1. Yıllar İtibariyle Orman Dışına Çıkarılan Yerler 
Orman Dışına" 

Yıllar Komisyon No. İlçesi Çıkarılan Saha 

1984-1987 — Genel 250 Ha. 
1987-1992 57 , (Şile) 1 440 Ha. 

56 (Çatalca Silivri) 1 300 Ha. 
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2. Yıllar İtibariyle İstanbul İlinde Çalışan Tahdit Komisyon Numaraları 

Yıllar Komisyon No. 

1984-1987 8-24-40-43-45 
1987-1992 56-57-59-94 

Bu komisyonlardan 59 ve 94 Nolu komisyonlar halen İstanbul'da, 56 Nolu Komisyon Bur-
sa'da, 57 Nolu Komisyon da Adapazarı'nda bulunmaktadır. 

3. Orman Alanı Dışına Çıkarılan Yerlerle İlgili bakanlık Müfettişlerince Yapılan İncele
me : 

Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı 14 Ekim'1991 tarihiyle çalışmaya başlamış olup, 
bu tarihten bu güne kadar, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi ile ilgili olarak İstan
bul İlinde yapılan uygulamalar hakkında herhangi bir konuda inceleme yapılmamıştır. 

8. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in. bir özel televizyon kuruluşu tarafından yapılan 
"insanlığa Davet''yardım kampanyasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'-
nun yazılı cevabı (7/832) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
~ Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu tarafından yazılı cevaplan

dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

1. Inter Star TV tarafından Bosna-Hersek için "insanlığa Davet" adı altında toplanan 
yardım kampanyası 15 Ocak 1992'de son bulmasına rağmen vatandaşlarca yardımın devam et
tiği ve Inter Star televizyonunun spikeri toplanan bu yardımın 100 milyarı geçtiğini söyledi. 
Buna göre; , 

a) Toplanan bu yardımın gerçek miktarı nedir? 
b) Bu yardımın tamamı Bosna-Hersek'e ulaştırıldı mı? 
c) Toplanan yardımın gönderilmesine kadar geçen süre içinde bu para hangi bankada 

faize yatırıldı? 
d) Faiz miktarı nedir, bu faiz miktarı Bosna-Hersek'e ulaştırıldı mı? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 23.2.1993 

Sayı : B.02.0.009/2.01-0954 
Konu : Bitlis Milletvekili 

Sayın Zeki Ergezen'in yazılı , 
soru önergesine cevap. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 10 Şubat 1993 tarih ve A.01,0.GNS.0.10.00.02-7/832*3724/17116 sayılı yazınız. 
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Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen, tarafından Bakanlığıma yöneltilen soru önergesine 
ilişkin olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Orhan Kilercioglu 

Devlet Bakanı 

Inter Star TV tarafından Bosna-Hersek tçin Düzenlenen "İnsanlığa Davet" 
Yardım Kampanyası Hakkında Tevdi Edilen Soru önergesine Cevap: 

1. Inter Star Televizyon firması tarafından Bosna-Hersek için "İnsanlığa Davet" adı al
tında açılan yardım kampanyası sonunda, söz konusu firma yetkilileri tarafından 4.2.1993 ta
rihinde Sayın Başbakanımıza arz edilen 31 809 416 000 liradır. 

2. Sayın Başbakanımıza arz edilen söz konusu tutara havi çekler Kızılaya aynı tarihte 
teslim edilmiştir. Kızılayca, bu tutar dövize çevrilerek, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Sayın 
Alia Izzetbegoviç'in yazılı olarak belirttiği banka hesaplarına 11.2.1993 tarihinde transfer edil
miştir. Bu transferlerle ilgili olarak Sayın Bosna-Hersek Cumhurbaşkanına faks çekilerek bilgi 
verilmiştir. 

3. Yardım kampanyasını yürüten kuruluşun Başbakanlığa intikal ettirdiği tutarlar 7 gün 
içinde hesaplara transfer edildiğinden, söz konusu para faizli bir hesaba yatıramamıştır. 

9. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir işadamının kamu bankalarına olan borçla
rının ayrıcalıklı koşullarla ertelendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'-
in yazılı cevabı (7/853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Aylardır basında yer alan ve kamuoyunda konuşulan Sayın Halit Narin'e ait şirketlerin 
kamu bankalarına olan borçlarının ayrıcalıklı koşullarda ertelenmesi hususu yeni bir boyut ka
zanmıştır. • 

1. Sayın Halit Narin'in Vakıflar Bankasına olan kredi borcunun aslının 26 38S 160 000.-, 
dava ve icra masraflarıyla da yaklaşık 27 milyar olduğu söylenmektedir. Gerçek rakam nedir? 
Tabi olduğu hukukî prosedür nedir? Bu prosedüre bugüne kadar riayet edilmiş midir? 

2. Kredi borcu ertelenmesinde, faiz miktarının % 50 sabit faiz esas alındığı doğru mu
dur. ödemede 1,5 yıllık ödemesiz süre kabul edilmiş midir? Eğer bu koşullar borçluya uygun 
addedümişse, Vakıflar Bankasının bir kamu bankası hüviyetiyle böylesi bir borç erteleme söz
leşmesi yetkisi var mıdır? Kamu Bankaları, özel bankalar gibi ihtilaf konusu borçları karşılıklı 
olarak serbest iradelerine göre miktar ve süre tayin yetkisini haiz midir? Değilse maruz işlem 
hakkında ne gibi bir hukukî işlem düşünülmektedir? 

3. Adı geçen borç ertelemesinin ve Vakıfbank İdare Meclisi 1876-8 sayılı kararıyla 1 mil
yon 350 bin dolar olarak açıldığı söylenen yeni kredinin borçlunun devlete olan vergi borçları
nı ifa maksadıyla gerçekleştirildiği doğru mudur? Doğruysa, başka borçlular için de aynı uy
gulama yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 23.2.1993 

Sayı : B.02.0.002.2.03/04323 
Konu : Soru Önergesi Hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 18.2.1993 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNŞ.0.10.00.02-7/853-3777/17365 sayılı 

yazınız. 
Bir işadamının kamu bankalarına olan borçlarının ayrıcalıklı koşullarla ertelendiği iddia

sı ile ilgili olarak Aydın Milletvekili Yüksel Yalova tarafından verilen ilgide kayıtlı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Bilindiği gibi, Millet Meclisi içtüzüğünün 95 inci maddesi, başka bir kaynaktan ko
layca öğrenilmesi mümkün olan veya tek amacı istişare sağlamak olan konular ve konusu ev
velce Başkanlığa verilmiş bulunan bir gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağı
nı hükme bağlamıştır. Bu hükmün yürütme organının denetiminin hangi sınırlar içinde yapı
labileceği meselesine açıklık getirildiği düşünülmektedir. Diğer taraftan aynı Tüzüğün 103 ün
cü maddesi Devlet sırları ile ticarî sırları Meclis araştırması dışında tutmaktadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yürütme organı üzerindeki denetiminin konunun Devlet sırrı ya da ticarî 
sır olması durumunda işlemeyeceğini öngören bu maddenin parlamentonun hükümet üzerin
deki denetimini temin eden soru, gelnel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması gibi denetim 
araçları bakımından da geçerli olduğu düşünülmektedir. 

2. Mevzuatımız da ticarî sırların saklanmasını, ilgililer açısından bir mükellefiyet olarak 
kabul ederek aksine davranışları cezalandırmaktadır. Nitekim, Türk Ticaret Kanununun 57 nci 
maddesinin (8) numaralı bendi, ticaret sırlarından haksız yere faydalanılmasını veya bunların 
başkalarına yayılmasını haksız rekabet olarak değerlendirmektedir. Bankalar Kanununun 83 
üncü maddesi sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankaya ya da müşterilerine ait sırları, 
bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları
nın cezalandırılmasını öngörmektedir. 

3. Bu nedenle teklifle istenen bilgilerin ticarî sır niteliği taşıması ve Bankalar Kanunu
nun 83 üncü maddesine göre sırların saklanması zorunluluğu karşısında ilgi soru önergesinin 
cevaplandırılması hukuken mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 

KSESi 

\ 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ye 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, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

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

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

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

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

2 
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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, İçtüzüğün 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 Anayasalım 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 araştırrnası açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

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

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* İçtüzüğün 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 ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

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 
ilişkin 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 İ03 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98,inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) > 

34. — 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 uyannca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

35.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) I. . 
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37. — Sakarya Milletvekili Çevat 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) 

38. — 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) 

39. — 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur ilçe
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) 

41. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

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

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz, ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
ti Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,,içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

45. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. — Sımak 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) 

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

_____—: a— 
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48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul 
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) 

49. __ 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) 

50. —-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) 

51. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 42 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) 

52. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

53. — 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) 

54. — 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) 

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

56. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

57. _ 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) 

58. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

59. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 
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60. — 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — Kolıya 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) 

64. — 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) 

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

66. — 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) 

67. — 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

68. — İstanbul 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) ^ 

69. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

70. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 
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71. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalğaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

72. — Ordu Milletvekili Sadi Pahlivanoğlu ve 17 arkadışının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadrolann illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 
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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 İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2İ6) 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupmar 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-jMilletvekiIi 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'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) . 

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

20. — Karaman Milletvekili S. Osm'an Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 
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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 ili Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler 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 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına 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.t. 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 Cücün 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 k,onuşmaya 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. — Karardan 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. — içel 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 Bakanı 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 Esengüh'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

60. — tzmir 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 Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

65. — Afyo'n Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 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 İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

68.— Aydın Milletvekili Cengiz AJtınkaya'nm, TARİŞ 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

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 İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285^ 

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

74. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'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) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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 Bakanında^ 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 AbdüIIatif 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 Maliye ve 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 AbdüIIatif 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
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96. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
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 İskân 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 Yakın'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'ın, Ankara-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 ilişltin 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. —r 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 getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

' 1.10. — 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 sağlandığı iddiasına 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 Ünaldı'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 ilişkili 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'-
ntn kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

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

122. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde 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 sofu 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 ll-
, 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 işbirliğine 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. —r Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGtK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) , 

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

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

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

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

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

152. — istanbul 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. — istanbul 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. — istanbul 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 — . — — — — : ; — — — • . — . — 

(1) 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 İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

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

164.— İçel 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 İline 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 iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

186. —Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 7 

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

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

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

190. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline 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 Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (!) 

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

194.—istanbul 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
palanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi, (6/412) 

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

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

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

201. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

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'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

205. — İstanbul 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

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

210. — İstanbul 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. — İstanbul 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'm T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri 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'h liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

219. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'tı 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 içişleri 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 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakıh'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

225. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik işletmelerine 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. — istanbul 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

231. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Ilhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru öhergesi (6/448) 

232. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali ihracat 
Komisyonu, SÂĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

233. —Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı işleri ve Afet işleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

234.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 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, istanbul 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 Danıştayın 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 tünde 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 Yakm'ın, 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 ilişkin 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

264. — İçel Milletvekili.Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları 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'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

267. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
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 istanbul 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 iskân 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 ipekçi 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 Abdullatif 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. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

280. — istanbul 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, İstanbul 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, NATO'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, Tekel'e 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 içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

302. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

303. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

304. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

305. — tstanbul 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. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü, soru önergesi (6/520) . 

307. — tstanbul 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. — tstanbul 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. — tstanbul 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. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

313. —tstanbul 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, tstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
20 adet ilkokulun ihalelerine ilişMriVMllîHBğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (1) 

316. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alman 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) 

318. — 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 Inceözîün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi- v 

ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
322. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tncöz'ün, Amasya tline entegre et tesisi kurulması 

için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

_ — ^ÎA\ ; ; ; , '. : . , 
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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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

325. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

* 326. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

327. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

328. — Niğde Milletvekili Doğan Bajan'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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

332. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kı-
zıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

335. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

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 İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

339. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

340. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, 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'm, 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 ahmı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

345. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS 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 İşletme 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 öncrgesj (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. — İstanbul 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) 

359. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

360. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

361. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

.362. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

363. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

26 
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364. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

365. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

366. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

367. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

368. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

369. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

370. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru, önergesi (6/605) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ye 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 7-7 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. _ ödünç Para Verme İşleri .Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarlm ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

8. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) - . . . - • 

9. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

10. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

İ l . — 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) 

, "28İ — • :—• :— 
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12. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun tki Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

. 13. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

14. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 15. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

16. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı •: 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

18. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

19. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları 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) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

X 20. — 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 21. — 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 22. — 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 23. — 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) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) -

X 25. — 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 26. — 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 27. — 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) 

X 28. — 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 29. — 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. Sayısı : 
88) (Dağılma tarihi : 25.5.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında im
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) 

X 31. — 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 32. — 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) 

. X 33. — 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 34. — 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) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 
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X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve îyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Eulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/386) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 40. — 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) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği 
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 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin ilke 
ve Amaçlan Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 43. —. 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) . 

X 44. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 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) 

45. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik ilişkiler 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 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, iyi Komşuluk ve iş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 48. — 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) 
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X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 

Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) , 

- X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı 
: 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve.Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 53. — 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 54. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170)* (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 55. — 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 56. — 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 57. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 58. — 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 
raporlan (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S.'Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 60. — 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) 

32 
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61. — 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) 

X 62. — Hizmet İlişkisine 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 Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 63. —- Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 64. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeni^ 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

65. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 66. — 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) 

67. — 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) 

68. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

69. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirpe 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 70. — 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) 

71. —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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72. — 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) 

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — 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) 

76. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

77. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969Tarih 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) 

78. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

79. —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) 

80. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi: 27.4.1992) 

81. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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82. — Doğru Yol Partisi Grup Daşkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. Iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

83. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

84. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis-

' yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

86. —- 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) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — 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) 

90. — 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) 

91.' — 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) 

92. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
Üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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93. — 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

ıma tarihi : 23.9.1992) 
94. — 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) 

95. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 191 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

96. —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) • . . ' • • 

97. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ye İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

98. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk.ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

9 9 . — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ye 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) 

100. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415MS. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

101. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

102. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10,1992) 

103. — 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) 

104. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

. ~36İ — '. : : — 
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105. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası 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) 

106. — 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) 

107. -— 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) 

108. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

109. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

110. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

111. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

112. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.1J.1992) 

113. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

114. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

115. •— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoglu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

116. — Sımak 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) 
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117. — 17.7.T96TTarihIi 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) 

118. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı tmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

119. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

120. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 121. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Keşinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 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) 

122. — Sımak 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) 

123. — 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) 

124. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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126. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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) 

127. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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) 

128. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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) . 

129. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkinda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

130. — 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) 

131. —- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

132. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısıve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

X 133. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 134. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

135. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

136. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

137. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

138; — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (0 Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

: . , [_39 
(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




