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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak iki torumu yaptı. 
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, hâkim, savcı ve diğer adliye personelinin içinde bu

lunduğu duruma ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in bazı üniversitelerde başrtüsünden dolayı 

verilen cezalara ve bu konudaki uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşmasına, Millî Eğitim 
Bakanı Koksal Toptan, 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'irt, Kahramanmaraş İlinin Pazarcık İlçe
sinde 1 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen dolu ve set felaketine ilişkin gündem dışı konuş-. 
masına da, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 

Cevap verdiler. 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dö

nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 
Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 
Malta'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in, 
İsviçre'ye gidecek olan : 
Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar, Çevre Bakanlığına, Or

man Bakanı Vefa Tanır'ın, 
Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Millî Eğitim Ba

kanı Koksal Toptan'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğün-

deki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) okundu; önergenin gündemdeki yerini ala
cağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
18 inci sırasında yer alan 308 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 11 inci sırasına, 49 uncu 
sırasında yer alan 186 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 127 nci sırasında yer alan 
320 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 115 inci sırasında yer alan 302 sıra sayılı ka
nun tasarısının 14 üncü sırasına, 132 nci sırasında yer alan 335 sıra sayılı kanun tasarısının 
15 inci sırasına ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 

Aday gösterme süresi 7.5.1993 Cuma günü saat 24.00'te sona erecek olan Cumhurbaşkanı 
seçimi için, Anayasanın 102 nci maddesi gereğince Genel Kurulda yapılacak oylamalardan; 

Birinci oylamanın, 8 Mayıs 1993 Cumartesi günü saat 15.OO'te yapılacak birleşimde yapıl
masına, 

Birinci oylamada sonuç alınamadığı takdirde, ikinci oylamanın, 12 Mayıs 1993 Çarşamba 
günü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılmasına, 

İkinci oylamada sonuç alınamadığı takdirde, üçüncü oylamanın, 16 Mayıs 1993 Pazar gü
nü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılmasına, 
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Üçüncü oymamada da sonuç alınamadığı takdirde, dördüncü oylamanın, 20 Mayıs 1993 
Perşembe günü saat 15.00'te yapılacak birleşimde yapılmasına, 

Bu amaçla, 8 Mayıs 1993 Cumartesi ve 16 Mayıs 1993 Pazar günlerinde de Genel Kurulun 
toplanmasına, 

Seçim oylaması yapılacak günlerde, Başkanlık sunuşları dışında başkaca bir konunun gö
rüşülmemesine ve oylamalar arasındaki günlerde Genel Kurulun toplantı yapmamasına; 

Genel Kurulun 28.4.1993 tarihli 96 ncı Birleşimde okunmuş bulunan (10/18) esas numara
lı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 
2 nci sırasında yer almasına ve Anayasanın lOO.üncü maddesi gereğince gündeme alınıp alın
mayacağı hususundaki görüşmelerinin, Genel Kurulun 4.5.1993 Salı günkü birleşiminde yapıl
masına; 

İlişkin Danışma kurulu önerileri kabul edildi. 
Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının, suiistimaller ve-yolsuzluklara göz 

yumarak görevini kötüye, kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesinin (9/17), .yapılan görüşmelerden; 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 70 arkadaşının, İLKSAN olayında arsa spekülatörleri
ne haksız kazanç sağlayarak Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 iner maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesinin de (9/18), yapılan açık oylamasından; 

Sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 
1 

29.4.1993 tarihli 97 nci Birleşimde görüşmeleri tamamlanan ve yapılan açık oylamaların
da toplantı yeter sayısı' bulunmadığı anlaşılan; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Dayanışma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin (1/491) (S. Sayısı : 300), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/493) 
(S. Sayısı : 313) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/444) (S. Sayısı: 314), 

Kanun tasarılarının, yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildikleri ve kanunlaştık
ları açıklandı. 

5 Mayıs 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.48'de son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — istanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünde meydana gelen 

faciaya ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı 

BAŞKAN— Gündeme geçmeden önce, 3 arkadışıma gündem dışı söz vereceğim. 
tik sözü, Ümraniye, Hekimbaşı çöplüğünde meydana gelen faciayla ilgili olarak, İstanbul 

Milletvekili Sayın Ali Oğuz'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Oğuz. (RP sıralarından alkışlar) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, muhterem arkadaşla

rım; İstanbul İli Ümraniye İlçesi Kâzımkarabekir Mahallesi Hekimbaşı mevkiinde "Ümraniye 
Çöplüğü" diye tarif edilen yerde vuku bulan faciayı, bölgenin bir milletvekili olarak, haberler
de duyar duymaz, Hasan Mezarcı arkadaşımla birlikte, olay mahalline gittim. 

Bizden evvel -eksik olmasınlar; hepsini hayırla ve takdirle yâd ediyorum- devletin ilgilile
rinden bakan seviyesinde arkadaşlar, parti başkanları, siyasîlerin çoğu da bu mahalle gelerek 
ilgilerini eksik etmediler, araştırma yaptılar. 

Biz orada aşağı yukarı dört gün kaldık; bölgemiz olması sebebiyle ayrılamadık; çünkü, 
facia, hakikaten yürekler acısı idi. . 

Orada bulunduğumuz sırada, çok değerli arkadaşım ve meslektaşım, ağabeyim Ornan Be
yefendinin, burada, bu kürsüde meseleyi dile getirmiş olduğunu duydum ve geldiğim zaman 
da zabıtları alarak okudum, çok değerli tespitler yaptığını gördüm. Kendilerini takdirle yâd 
ediyorum; sağ olsunlar, var olsunlar. Bunu te'kraren mevzu etmemden dolayı da aflarma sığı
nıyorum, beni bağışlasınlar; ama, konunun ehemmiyeti sebebiyle söz istedim. Sayın Başkana 
da, bana bu fırsatı verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, olay mahalline gittiğimiz zaman korkunç bir manzara vardı; sanki 
çöplerden oluşan bir dağ devrilmişti... 

Bu mahalli, taa 1960'Iarda, bir çöp dökme sahası olarak tespit etmişler, seçmişler ve 1960'tan 
beri devamlı olarak oraya çöp dökülmüş. Büyük talihsizlik ki, o çöplüğün karşısındaki tepeye 
de bir yerleşim merkezi kurulmuş ve gecekondular sıralanmıştır. Gecekondular çöplüğe o 
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derece yaklaşmış ki, neredeyse derenin yatağına kadar inmiş, hatta derenin yatağını da geçe
rek, çöplüğün hududuna kadar, hatta içine kadar ilerlemiş. Tabiî, uzun yılların birikimi olarak 
orada kocaman bir çöp dağı meydana gelmiş, çöp dağının içerisindeki oluşumdan dolayı de
vamlı olarak gazların çıkmasıyla bir gün bu infilakın olacağı hususu devamlı söyleniyor ve ya
zılıyordu. \ 

Burada, hatırlayacaksınız, haftalarca önce, hatta birkaç ay önce İstanbul'un meseleleriyle 
ilgili olarak yine bir konu burada gündeme geldiği zaman, bu çöp dağlarının İstanbul'un su 
havzalarını kirlettiğini ve bir gün, burada oluşan gazlardan dolayı bir infilakın kaçınılmaz ol
duğunu ve bunun bir faciaya dönüşeceğini, söz alan arkadaşlarım, sağ olsunlar, dile getirmiş
lerdi; ama, bunlara hiç kimse aldırmadı; aradan aylaf geçti, günler geçti ve nihayet facia oldu. 

Bizde zaten usuldür, mutlaka birkaç insan ölür, büyük bir facia meydana gelir, ondan sonra 
meselelere parmak basar, onların üzerine doğru gideriz!.. Bu, memleketimizin bir kaderidir, 
bizim bir talihsizliğimizdir, fukaranın da kaderidir. 

Zaten, fakir fukara, hali olsa, işi olsa, ekmeği olsa, barınağı olsa, yerleşecek bir yeri olsa, 
oraya kadar gidip, çöplüğün içerisine gecekondu yapmaz; ama, çaresizlik içerisindedir, işi yok-
tur; Anadolu'dan gelmiştir, ekmeği yoktur; oraya sığınmıştır, bir odalık ev yapmaya yelten
miştir; ama, ilgililer gelip başına yıkmışlardır; sonra bir daha yapmıştır, bir daha başına yık
mışlardır... Belki, iki üç kere daha yaptıktan sonra ancak oraya yerleşebilmiş, Dolmabahçe Sa
rayı gibi bir eve kavuştum zannetmiş ve o sevinç içerisinde oraya oturmuştur. Onu ikaz edenler 
de olmuştur, "yahu, yapma, etme; bak, başına yıkılır; burada çöp vardır, infilak eder; altında 
kalırsın" demişlerdir; ama, fukaralık, onu orada oturmaya mecbur etmiştir. 

Olan olmuştur... Gördük faciayı; biz gittiğimizde on onbeş ev çöp yığınının altındaydı, 
çıkarılan ölü sayısı 12 idi, kaybolan da 12 kişi diyorlardı. 

Değerli arkadaşlarım, orada bulunduğumuz müddet içerisinde ölü sayısı 27'ye yükseldi, 
kayıp sayısı yine 12 idi ve biz buraya geldikten sonra, tahmin ediyorum ki, oradaki 12 kayıptan 
çıkarılanlar da olmuştur. 

Evleri yıkılanlar, çocuklarını arayanlar, hanımlarını arayanlar, büyük teessür içerisinde, 
gözyaşlarıyla, ilgililere "evim şuradaydı, burayı kazın" diye rica ediyorlar ve ölülerinin çıkarıl
ması için ısrar ediyorlardı... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, toparlamanız için 1 dakikalık süre veriyorum. 
ALÎ OĞUZ (Devamla)— Fakat, bütün çalışmalara rağmen o sahaya inmeye imkân ol

muyordu sevgili arkadaşlarım. Çünkü, dere yatağından çöpün yığıldığı noktaya kadar onbeş 
yirmi metrelik bir yükseklik vardı, bunu da zaten o makinelerle aşma imkânı yoktu; ama, bü
tün ilgililer gayretlerini sarf edip bu zorluğu bertaraf etmeye çalışıyorlardı. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların yanında bir manzara daha vardı; o da, İlgililer bir
birlerini itham ediyorlardı!.. Ümraniye Belediyesi, bu konuda dava açtığını, tespit-i delâil yap
tırdığını; profesörlerden, doktorlardan, bu işi bilenlerden rapor aldığını; bununla, Büyükşehir 
Belediyesini, İçişleri Bakanlığını Hükümet yetkililerini, buraya çöp döken belediyeleri ikaz et
tiğini söylüyordu. Bunun yanında, Büyükşehir Belediyesi de "biz de lazım gelen tedbirleri aldık" 
diyordu. Bugün beyanatlarından okuyoruz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı "Allah bilir 
kim suçludur?" diyor; ama, bir suçluyu bulmak için Meclisimize verilmiş bir araştırma, bir 
de soruşturma önergesi var; bunlar kabul edilecek, suçlular tespit edilecek ve inşallah cezalan
dırılacaktır. Yüksek Meclisiniz, Yüksek Heyetiniz bunu mutlaka karara bağlayacak, araştırma 
ve soruşturma önergeleriyle de neticeyi ve en doğruyu bulacak. 
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Yalnız, bu arada üzerine bastırarak ve altını çizerek şunu ifade etmek istiyorum : Oradaki 
felaketzede yöre halkı çadırlara yerleştirilmişlerdir -yerler çamurdur- hiçbirinin eşyaları kurta
rılamamıştır; birçok felaketzede de yakınlarının yanına sığınmıştır; ama, yapılan yardım yeter
sizdir. Bu güç şartlarda yağmur altında halleri fevkalade perişandır. Devlet imkânlarının, hü
kümet imkânlarının.onlara süratle ulaşması lazım. Onlara mutlaka evler verilmeli, kendileri 
sıhhî konutlara yerleştirilmeli, çocuklarının okul durumları düşünülmeli; o yavrularının, o ha
nımlarının kaybı karşısında onların yaraları sarılmalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, can, zayiatının büyük bir kısmını, okula gitmeyen, oynayan çocuk
lar teşkil ediyor; okula gidenler kurtulmuş, işe giden erkekler de kurtulmuş; ama, evlerde sa
dece kadınlar ve küçük çocuklar olduğu için, onlar çöplerin altında kalmış; zayiatın büyük 
kısmını onlar teşkil ediyor. 

Kaybolan bu canları geri getirmek, telafi etmek, iade etmek mümkün değil; ama, bugün, 
yöre halkından ıstırap içinde olan insanların, maddî bakımdan yaralarının sarılması imkânı 
vardır, ilgililerin, bunun üzerine eğilip, ne yapıp yapıp kısa zamanda bıî tedbirleri almaları 
ve onların acılarını hafifletmeleri görevleri icabıdır. Bunu ifade etmek için huzurlarınıza geldim. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Cevap vermek üzere, Çevre Bakanı Sayın Doğancan AkyÜrek; buyurun efendim. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Oğuz'un, geçen hafta İstanbul Ümraniye çöp-
lüğündeki müessif patlama ve bu patlama dolayısıyla meydana gelen can kayıplarıyla ilgili ko
nuşmasına cevap vermekten ziyade, bazı açıklamalar yapmak ve yapılan bazı işlerle ilgili bilgi 
vermek üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Cevap verme sadedinde.. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAK AKYÜREK (Devamla) — Cevapla 

beraber... 
Değerli arkadaşlarım, evvela şunu söyleyeyim : Türkiye'de, bugüne kadar, "çöpler ne ya

pılır?" dendiği zaman verilen cevap, "çöpler, gözün görmediği bir yere atılır" olmuş ve uygu
lama da böyle gelmiş; ama, gelin görün ki, bir zamanlar gözün görmediği yerler, günümüzde, 
gözün gördüğü yerler, şehrin içi haline gelmiş. Hadisenin kaynağı, başlangıcı burasıdır. 

Bakanlığımızca, 2872 sayılı Çevre Kanununa paralel olarak, -ki, biliyorsunuz, Çevre Ka
nunu, bir çerçeve kanundur; yönetmelikler çıkmasaydı kanun işlemezdi- 1991 yılında bir Katı 
Atıklar Yönetmeliği çıkarılmış ve bu Katı Atıklar Yönetmeliğine paralel olarak da, katı atıkla
rın cinslerine göre bertaraf usullerine ait tebliğler neşredilmiştir. Ayrıca, bu konuda, geçen yıl 
-1992 yılı ağustos ayında- valilikler vasıtasıyla, bütün belediyelere, çöp deponi alanlarının nasıl 
olacağına dair elkitapları gönderilmiştir, Bu elkitaplarında, bu sahaların nasıl kazıtacağından 
tutun da, su geçirmez plastik gibi maddelerle altının nasıl kaplanacağına, burada meydana ge
lecek metan gibi gazların tehlikesiz bir şekilde bertarafı için yapılacak bacaların ne şekilde ola
cağına varıncaya kadar öğretici bilgiler bulunmaktadır. 

Tabiî, sorunları boyutlarının çok büyük olduğu ve uzun süredir kullanılan bu çöp alanla
rının çok genişlediği İstanbul gibi, Ankara gibi, izmir gibi, Bursa gibi, Kayseri gibi, hatta Samsun 
gibi şehirlerimizde, bu sorunları bir anda halletmet de mümkün olmamıştır; ama, Bakanlığı
mızca, bunların halli için gerekli girişimlerde bulunulmaya, gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır. 
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Bahsedilen Ümraniye çöplüğü, otuz yıllık bir çöplüktür. Otuz seneden beri oraya, açık 
alana, biraz evvel söylediğim gibi, çöpler rasgele atılmıştır. 

Biz bunları ele aldık ve belediyelere, artık bunların bu şekilde bertaraf edilemeyeceğini; 
deponi alanları bulmakta zorluk çekilen şehirlerde, yani arazinin, arsanın pahalı olduğu yer
lerde bu usullerin terk edilerek yakma sistemine gidilmesi gerektiğini söylüyoruz; hatta ve hat
ta, en son teknolojilere göre çöpten kömür yapma imkânı olduğu da söyleniyor, Amerika'da 
bu araştırmalar da yapılıyor; bu şekilde bertaraf sistemlerine gitmelerini tavsiye ediyoruz. 

i Tabiî, biraz evvel de söylediğim gibi, otuz yıllık çöp sorunu otuz günde de halledilemez, * 
otuz ayda da halledilemez; ama, buna bir noktadan başlamak lazımdır ki, biz de başladık. 

Dört beş ay evvel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir brifing aldık; bunları orada da 
söyledik; bu tip çalışmalara başladıklarını da gördük. Bazı kısımlarda eksiklikleri var, onların 
da tamamlanması gerektiğini söyledik ama, bu yolda bir adım atıldığını gördük. 

Bu facia, beklenen bir faciaydı, beş sene evvel de olabilirdi, onbeş sene evvel de olabilirdi; 
bundan sonra olmayacak diye bir garanti de verilemez. Şunu da söyleyeyim : ileri ülkelerde 
dahi bu tür facialar olmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde, bu şekilde fennî usullerle ber
taraf yöntemi olduğu halde, yirmibeş yıl evvelki bir çöp deponi alanı iki üç sene evvel patla
mıştır; orada da yirmibeş otuz kişi ölmüştür. 

"Burada bütün mesele, bu tip alanların etrafında yapılaşmaya müsaade etmemektir. Eri 
önemlisi, budur; insan hayatını koruyacak en önemli önlem budur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kim müsaade etmiş beyefendi? 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Bizim çıkardı

ğımız yönetmeliğe göre, bu gibi alanların -terk edilmiş olsun, faal olsun- bu gibi deponi alan
larının bin, metre mesafesine kadar yerleşime müsaade edilmez; ama, memleketimizde bir ge
cekondu gerçeği var; "gecekondulara kim mani oluyormuş ki, ben mani olabileyim!" zihniyeti 
var. 

Ben de diyorum ki, bir yerden buna başlamamız lazım. Ya, bu insanlara, bu bin metrelik 
mesafenin içinde kalan alanda oturan insanlara yer gösterip o alanı tahliye etmek lazım ya da 
bu gibi alanların etrafında devriye sistemini kurmak lazım. Dünyanın her yerinde böyle; su 
rezervuarları da böyle, çöp deponi alanları da böyle... Gelin görün ki, biz oturuyoruz; vatan
daş oraya geliyor, sekiz günde bayrağı dikiyor, çatısını çatıyor, içine giriyor, oturuyor; ondan 
sonra "çık" diyoruz! Onun için, bu gibi yerlere vatandaş girmeden ona mani olmak lazım. 

Şimdi, mevcut alanda pazar günü yaptığım tetkiklerde gördüğüm kakadıryla, maalesef 
bu bin metrelik saha hususuna riayet edilmemiş. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kim mesul?.. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Buradaki bi

naların hepsi, o bin metrelik mesafenin içinde, hatta ve hatta bazıları 150 - 200 metre mesafe
de... Ben âdeta, kendi kendime oraya gelip oturdum "bu çöp benim üzerime dökülecektir" 
dercesine!.. Onurt için, orada da söylediğim gibi, orada ölen insanlar, belki bu gibi hadiselere 
karşı önlem almada bir başlangıca sebep oldukları için, bence, birer kahraman olarak ölmüş
lerdir. Belki onların hayatı kaybolmuştur; ama, bu hadiseden ötürü, bundan sonra bu gibi yer
lerde böyle şeylerin olmaması için, bütün ilgililerin (Hükümet başta olmak üzere, belediyeler, 
şahıslar, il özel idareleri) artık bu işe bir an evvel sarılmaları ve çare bulmaları lazımdır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) —- Hükümet olarak söz veriyor musunuz? 
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ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Onun için, ora
da kaybettiğimiz, vefat eden insanları, ben bir bakıma, bu işin öncüleri, bu işin kahramanları 
olarak sayıyorum ve onlara rahmet diliyorum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Katilleri Jcim Sayın Bakan? 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Şimdi, gele

lim, şu anda bu gibi yerler için ne yapılabileceğine: Üç günden beri, uluslararası kuruluşlarla, 
Birleşmiş Milletlerle, Amerika Birleşik Devletleriyle, Almanya'yla temaslardayız. Dün öğleden 
sonra, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi ile görüştük, acil olarak bu gibi tehlikelere maruz 
kalabilecek deponi alanlarını sıraladık, bunların rehabilitasyonu için yardım talep ettik. Sa
bahleyin de Amerika Birleşik Devletlerinde çevre bakanlığının muadili olan idareden bir mesaj 
daha aldık; onlar da gerekli yardımı yapmaya hazırlar; "neler istiyorsunuz?" dediler; onları 
da hazırladık. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —- Çöp meselesi, Birleşmiş Milletlerin meselesi mi Sayın 
Bakan?! 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Başlangıçta is
tediğimiz şeyler, başta İstanbul olmak üzere -biraz evvel söyledim- büyükşehirlerimizdeki, ka
patılması şart olan ve ondan sonra da rehabilite edilmesi şart olan bu" büyük heyulaları orta
dan kaldırmaktır. 

Şunu da söyleyeyim -oradaki halka da söyledim- Ümraniye'deki o nıevcut çöplüğü rehabi
lite etmek için -doğrusunu söylüyorum- ikibuçuk üç seneden aşağı zaman da yetmez. Orası 
için yapılacak bir proje altı ay sürecektir; o. proje yapıldıktan sonra uygulamaya geçilecektir 
ve o uygulama da iki yıl sürecektir, bunu da bilelim. Ama, buna başlarsak ve diğerlerine de 
başlarsak, iyi bir hizmet vermiş oluruz. 

Bu arada, belediyelere de iş düşüyor. Biliyorsunuz, 3030 sayılı Kanun, ilçe belediyelerine, 
çöplerin toplanması ve çöplüklere ulaştırılması bttyttkşehir belediyelerine de çöplerin bertaraf 
edilmesi görevlerini vermiştir. Onun için, bu belediyelerin, hiçbir mazeret üretmeden, "para
mız yoktu; yardım alamadık; elemanımız yoktu" gibi mazeretler üretmeden bu işlere koyul
maları lazım. Bana sorarsanız, kaldırım yapacaklarına, park bahçe yapacaklarına, evvela bu 
hizmetlere el atsınlar. Onlara da gerekli yardımı, Bakanlık olarak, sağlıyoruz. 

Yalnız, bilinmeyen bir husus var : Çevre Bakanlığı, bir yatırım bakanlığı değil; yani, Çevre 
Bakanlığı, yapan bir bakanlık değil, yaptıran bir bakanlık. Çevre Bakanlığı mevzuat koyabili
yor; ama, mevzuatı uygulamayanlara da Çevre Bakanlığının vereceği ceza çok komik mertebe
de. Çevre Kanununda bu konuyu düzeltmek üzere hazırlıklarını yapıyoruz. Yaptırımlar ve ce
zalar caydırıcı olmalı. Kim olursa olsun, ister belediye olsun, ister diğer kamu kuruluşu olsun, 
ister özel şahıslar olsun, mutlak surette, yaptırımların ve cezaların caydırıcı olması lazım. 

Belediye başkanlarının bazıları -burada isimlerini saymayayım ayrıcalık yapmamak için 
bu işin önemini müdrik oldular ve benimle beraber, her gittiğim yere geldiler ve bazıları şimdi
den ön anlaşmaları yaptılar bu insinireter plant'Iar üzerinde, yani çöp yakma yerleri üzerinde. 

Bakın bir şey söyleyeyim : Bin ton çöp, yakıldığı zaman 60 kiloya iniyor arkadaşlar. Bin 
ton çöpü gömecek araziyi mi rahatça bulursunuz, 60 kilo çöpü gömecek araziyi mi daha rahat 
bulursunuz? Onun için, belediyelerin bu uygulamaya bir an evvel geçmeleri lazım. 

Diğer taraftan, Hükümetimiz, bu çöp konusunu da içine alan bir çeyre ve temizlik vergisi 
-ki, ben ona vergi demiyordum; ama, adı vergi diye çıktı- konusunda çalışıyor. Bir hizmet-
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tir bu ve her hizmet, bir bedel karşılığı olur. Böyle bir çalışma yaptık ve bu çalışmayla ilgili 
tasarı Büyük Millet Meclisine gelecek. Miktarlar gayet cüzidir; sakın ha bir vergi zannetme
yin! Halkımız zaten bunu zorunlu olarak veriyor ve kapısındaki çöp kalkmayınca bir tarafa 
topluyor, 300-400 bin liraya bir kamyon kiralayıp o çöpü kaldırıyor; yani, bu parayı zaten veri
yor; bazıları zorla, bazıları tehditle veriyor. Bu rakamlar, büyük rakamlar değil; 50 metrekare
lik bir ev için ayda 25 bin liradır; yani, günde yarım simit parasıdır ve bunu halkımız verir, 
bunu halkımız severek verir; yeter ki, halkımızın çöpü toplansın ve böyle facialara sebep olmasın. 

Bu konu, yılların birikiminin meydana getirdiği bir konudur. Bu hususları tenkit etmekle, 
"kabahat şunda, bunda" demekle, "biz vaktiyle şöyle demiştik" demekle bu işler hallolmaz; 
ama, bu işe bir yönden başlamak lazımdır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne zaman başlayacaksınız Sayın Bakan? 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Bu işe başla
mak da, kanunda olan eksikleri şu Yüce Mecliste tamamlamakla kaimdir, önümüzdeki gün
lerde değişiklik tasarısı gelecek ve tahmin ediyorum ki, sizin o güzel ellerinizle bu kanunlar 
düzeltilecek ve bir an evvel icraya başlayacağız. , 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakan, daha çöplükteki cenazeler çık-
.rnadı meydana. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, cenazeleri oradan çıkaramaz mı?! 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Sayın Ergü-
der, bakın, o cenazelerin çıkmamasında ve orada biriken çöpün bu miktarlara ulaşmasında 
otuz senenin vebali vardır; yani, zatı âlinizin de vardır, benim de vardır; öyle değil mi? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne demek efendim! Bu, mazeret mi yani? 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Yani, belki si
zin evinizdeki çöp de yıllardan beri o sahaya dökülüyor; Kadıköy'de oturuyorsunuz ve Kadı
köy'ün de çöpü oraya gidiyor! 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Belediye başkanlarının görevi nedir? Ben de yıllarca beledi
ye başkanlığı yaptım... 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Hiçbir hadise 
kusursuzluk sonucu meydana gelmemiştir. Kusur kimde varsa, gerekli tetkikat yapılıyor... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Suçlu kim Sayın Bakan? 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Belediye Başkanının ihmali vardır. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Teftiş yapılı
yor. Teftiş neticesinde suçlu çıkanların cezasını affedelim de demiyorum; ama, bu işi hallet
mek için onlara vermiş olduğumuz ceza bizi rahatlatmaz. Onlar, mevcut yasalar karşısında ce
zalarını alırlar; ama, bizim de, bu işi halletmemiz için el ele vermemiz lazımdır, yapıcı olma
mız lazımdır. 

CENGÎZ BULUT (İzmir) — Görevini ihmal eden ve gerek toplum gerekse kanunlar na
zarında bu çöp olayından sorumlu bir Büyükşehir Belediye Başkanı vardır. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Efendim, be
lediye başkanlarıyla ilgili gerekli işlemler ve teftişler yapılıyor. Bunun sonucu da geldiğinde... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakan, teftiş mi yapılıyor, tahkikat mı yapılıyor? 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — İçişleri Bakanlığı 

tahkikat yapıyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teftiş ayrı, tahkikat ayrı şeydir. 
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ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Kusura bak
mayın, sürçü lisân ettim. Doğru; İçişleri Bakanlığı yaptığınız için siz daha iyi bilirsiniz; haklısınız. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Estağfurullah; zapta doğru geçmesi açısından 
söyledim. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) —Efendim, tek-
raren söylüyorum : Bu konuyu inşallah hep beraber halledeceğiz; çünkü, bu konuda yasal ek
sikliklerimiz var. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Yani, çöplerin orada birikmesinden ve patlamasından . 

Nurettin Sözen mi sorumlu? 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Tabiî, Nurettin Sözen sorumlu Belediye Başkanı olduğu için. 

Eğer görevini yapamıyorsa istifa etsin. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Istanbûl-Kâğıthane Belediyesince işten çıka

rılan isçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Şimdi de, Kâğıthane Belediyesi işçilerinin sorunları hakkında, Erzincan Mil

letvekili Sayın Mustafa Kul'a söz veriyorum. 
Buyurun. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kâğıthane Belediye

sinde işten atılan 341 işçimizin sorunlarını dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum ve bu 
vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum 

Değerli arkadaşlar, Sayın Oğuz'un yapmış olduğu gündem dışı konuşma sırasında ve da
ha sonra Sayın Çevre Bakanının cevabî konuşması sırasında, "bu konudaki sorumlu kim?" 
diye sürekli olarak soru soran milletvekillerimiz, en sonunda, bu konudan, İstanbul Büyükse? 
bir Belediye Başkanının sorumlu olduğunu ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlar, bilirsiniz, oradaki çöp yığını dört yılda birikmiş değildir, otuz yıldan be
ri sürekli olarak oraya çöp dökülüyordu ve sizin döneminizde, bizim dönemimizde değil, her 
dönemde dökülen çöplerden orada otuz yılda oluşan o koskoca çöp yığınını, çöp dağının pat
lamasından dolayı bu konu, bu üzücü olay gündeme gelmiştir. 

Sayın Oğuz'un çok insanî yaklaşımıyla belirttiği gibi, fakir fukara ve yoksul insanların, 
çöplere yakın bir yerde ev sahibi olabilmek umuduyla gecekondulaşma olayında oraya gitme
lerinin... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Çöplük konusunu mu, Kâğıthane Belediyesinin sorunla
rını mı konuşuyorsun?! 

BAŞKAN — Oraya geliyor efendim, oraya geliyor şimdi... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Oradaki insanlarımızın böyle bir olayda hayatını kaybet

mesinin oldukça üzücü olduğunu kabul ediyoruz; biz de bunda çok üzüldük; ama, bu konuda 
sorumlu, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değildir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — 3030 sayılı Yasa öyle.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bugün yönetimde olan istanbul Büyükşehir Belediye Baş

kanlığı değildir; bundan önceki tüm belediyeler, tüm ilçe yönetimleri, herkes bu konuda so
rumludur. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kâğıthane'ye ne oldu?! 
BAŞKAN•— Geliyor efendim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Halbuki, bu konuda, Sayın Bakanımızın ifade ettiği çöp 

yakma fabrikasının yapılması için projelerin, fizibilite raporlarının, etüt raporlarının hepsi ha
zır olduğu halde, sadece, geçmiş siyasal iktidarların bu konudaki hazine kefaletini vermeme
sinden dolayı o fabrikanın bugüne kadar faaliyete geçmediğini de hepiniz biliyorsunuz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yok, yok; tahrip etmeyin. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — O zaman, o hazine kefaletini vermeyen, oraya imzasını 

atmayan bundan önceki siyasal iktidar, herkesten daha çok sorumludur. 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Çöp yakma fabrikası yapmak yetmez efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Sayın Oğuz'un çok insanî bir yakla

şımla ifade ettiklerinin ötesinde, oradaki insanlarımız konusundaki hassasiyetlerini 20 Ekim 
1991 seçimlerinde de göstermişlerdi!.. Şöyle bir afişleri vardı: "Babamı işten attılar" deniyor
du; böyle bir çocuk resmi vardı. Buna benzer daha birçok afişleri vardı! 

CENGİZ BULUT (tzmir) — Çöple ne ilgisi var bunların? 
BAŞKAN — Kâğıthane işte; şimdi Kâğıthane'ye geliyor... 
MUSTAFA KUL (Devamla)— Ama, ne yazık ki, o zaman insanlarımızın duygularını bu 

şekilde istismar ederek onların oyunu almaya çalışan Refah Partili Belediye Başkanı, 1992'nin 
ocak ayında göreve gelen Belediye Başkanı, bu afişteki yaklaşımdan çok çok uzakta bir tavır
la, işe başlamasından daha altı gün sonra, 14 ocak günü -8 ocakta işe başlamıştı- kendi kafa 
yapısına uygun olmayan, kendi partisinden olmayan işçileri işten atmaya başlamıştır. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Yanlış, yanlış. Birbuçuk sene sonra... Meseleyi bilmiyor
sun. (RP sıralarından gürültüler) Yalan bu; günah! 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Erzincan depreminden bahset! 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu konuda Belediye Başkanımızın bir

çok açıklamaları var. 11 Ocak 1993 tarihinde 341 kişiyi topluca işten atmış; ama, daha önceleri 
de... (RP sıralarından gürültüler) 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Büyükşehir Belediyesine/ alın onları siz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, müsaade eder misiniz... Susturur mu

sunuz arkadaşları Sayın Başkanım... 
ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Erzincan'daki ihalelerden bahset! 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — O, daha önce bireysel.olarak birkaç işçiyi işten atmasın

dan sonra, 11 Ocak 1993 günü de 341 işçiyi topluca işten çıkarmıştır. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Hangi belediye bu? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Kâğıthane Belediyesi. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Siz İzmir'de ne yaptınız? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, hiçbir hukuk kriterine dayanmadan, 

hiçbir vicdan ve ahlak kriterine uymadan, düşmanca bir tavırla, binlerce insanımızın aç ve açıkta 
kalmasına sebep olmuştur, o Belediye Başkanınız. (RP sıralarından gürültüler) 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Erzincan ihalelerinden bahset! 
BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Biz Büyükşehir Belediyesini de alacağız. 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, o biraz hayal. Kâğıthane örneğini gör
dükten sonra, insanlarımız, size biraz zor oy verirler; çünkü, ne olacağınızı gördüler! "Adil 
düzen" falan diyerek işbaşına gelen insanların, ne kadar düşmanca tavırlar sergilediklerini, 
insanlarımızı ne kadar ezip ne kadar sıkıntıya soktuklarını gördükten sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından tapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kul, bir saniye efendim... 
Size 1 dakika daha veriyorum. 
Buyurun. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — İstanbul'da bir daha belediye başkanlığı kazanmanız ol

dukça zor. 
Bu kıyımı haklı göstermeye çalışan Refah Partili -Belediye Başkanının tüm açıklamaları 

gerçekleri yansıtmamaktadır. 
Şimdi, "biz işçi çıkarmadık" diyor, "sadece işçilerin sözleşmelerini yenilemedik" diyor, 

"Kadrolu işçileri çıkarmadık, geçici işçileri çıkardık" diyor; ama, aynı Belediye Başkanı, göre
ve geldiğinden bugüne kadar, toplam 77 işçi, 29 da memur almıştır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — İspat et bir tek işçi aldığını; istifa ettirelim Belediye Başka
nını. (RP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bir tek işçi aldığını ispat et; istifa etsin Belediye Başkanı. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Kadro verilecekse, öncelikle, orada daha önce çalışan in

sanlara mı kadro verilmesi lazımdı; yoksa, daha sonra, bu listede ismi geçen ve özellikle Refah 
Partisinin üyesi, delegesi olan insanlardan işçi alınması gerekirdi? O Belediyede geçici statüde 
çalışan işçilerimizin kadroya geçmemeleri için o sınava sokulmaması ve o sınavda kazanma
ması konusunda özel bir çaba gösterilmiştir. 

İşçi alımlarına bakın: 23 ocakta,. 10 şubatta, 26 şubatta, 25 mayısta bu adamlar işe alınır
ken, adam başına hep 75 bin lira para yatırılmak kaydıyla, İş ve İşçi Bulma Kurumundan is
men adam çağrılıyor, "falanca adamları bize gönderin" diyorlar ve sadece para yatırıp da is
men çağrılan insanlar gelip orada sınava girebiliyorlar. 

CENGİZ BULUT (İzmir)— İzmir'e cevap ver!.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — İş ve İşçi Bulma Kurumu, sizin partinize mensup bir baka

na bağlı değil mi? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bunlar yanlıştır; bunlar korporasyon-

laşmaya götürür. Bir partiden belediye başkanı seçilmiş diye, demokrasi gereği insanlarımızın 
istediği partiye oy verme özgürlüğünün elinden alınmasını ve insanlarımızın baskıyla, zorla 
işinden, aşından, ekmeğinden edilerek, böyle bir partiye mahkûm olması konusundaki bu tür 
baskılarınızı kınıyoruz. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Çakmur'a cevap ver!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu konuda işçiler yürüyüş yapıyorlar. Yirmiüç günden be

ri İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyüş yapan işçilerimizin yanına gittik. Bu, sadece Refah 
Partisinin olayı değildir. Aşından ve işinden olan insanları sabahleyin gittim gördüm; onlar, 
doğrudan devlete karşı tepki gösteriyorlar, sadece Refah Partili insanlara değil. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — İzmir Belediyesinden atılanlar için ne diyorsunuz?! 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Onları Büyükşehir Belediyesine alın!.. 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — "Bu devlet, bize ekmek vermek zorunda, bize iş vermek 
zorunda, bizim çoluk çocuğumuza bakabilecek, onları geçindirebilecek kadar bir para elde et
memizi sağlamak zorunda" diyor. Ama, ne yazık ki, daha önce işe girmiş olan insanlarımızı, 
hiçbir çekince görmeden hemen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CENGİZ BULUT (izmir) — îzmir Belediyesinden atılanlar için ne diyorsunuz? 
BAŞKAN — Bağlayın efendim, bağlayın... . 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, "zor durumdaydık, onun için attık" 

diyor... 
I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Büyükşehir Belediyesine alın!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Aslında, "aylık 2 milyar lira gelirim var" diyor; ama, 1993 

yılında Kâğıthane Belediyesinin gelir tahmini 141 milyar 110 milyon lira. Bunlar içerisinde 50 
milyar 356 milyon liralık işçi gideri var. Sadece ve sadece bu Hükümet döneminde, Kâğıthane 
Belediyesinin, Tahkim Yasasından yararlandırılıp da borcundan silinen miktar, 36 milyar 138 
milyon liradır. Bu, demek ki, gerçekçi değil. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — İzmir Belediyesinden atılanlar?!. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Kâğıthane Belediyesi daha başka neler yapmış?.. Zarar edi

yor diye, Tansalan kapatmış. Sadece, orada sahibi kendi partililerinden olaıi Kaanlar Market
ten alışveriş yapılması için Tansalan kapatıp, 50 işçiyi işten çıkarmışlar. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, kaç dakika oldu? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Daha önceleri, Tansalar, üreticiden, çiftçiden, fabrikadan.,. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, kaç dakika oldu?.. 
BAŞKAN — Ne diyorsunuz?.. Kesti işte, bakın... (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kul, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmamı bitirmenv için müsaade eder 

misiniz? 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Kâğıthane Belediyesi o kadar güzel çalışıyor 

ki, SHP'li belediye meclis üyeleri dahi Refah Partisine geçtiler; arkadaşımın haberi yok! (RP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz teşekkür etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kul, tamam... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür için çok kısa... 
BAŞKAN — Size çatıyorlar; ne teşekkür ediyorsunuz?! 
Buyurun, teşekkür edin. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, daha birçok konular var; Tansa konusu, 

özelleştirme konusu gibi, birçok konular var; ama, Refah Partililerin gerçek yüzünü göster
mek açısından şunu söylemek istiyorum : Hediye olarak alınmış 21 otomobil olayı var. Bu olay 
bile, Refah Partili Belediye Başkanının bir saat dahi orada oturmaması için yeterli bir neden
dir! Burada, hangi işler karşılığında, hangi firmalardan, hangi kişilerden, hangi plakalı araba
ların hediye olarak alındığını açıkça göstermektedir. (RP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, Kâğıthane'deki imarsız bölgelerin yağma edilmesine göz yuman, Din 
Adamları Yapı Kooperatifinin yapmış olduğu inşaatın normalde 5 katlı olması gerekirken, 
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Büyükşehir Belediyesinin müdahalesi de olduğu halde, imar planında da o şekilde gözükürken 
12 katlı inşaat yapılmasına göz yuman bu Belediye Başkanının sadece bu olaydan dolayı bile 
hemen görevden alınması gerekmektedir. 

Sayın Bakanımızın bu işe yeteri kadar ilgi göstereceğini umuyor, tüm milletvekillerine çok 
teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan; muhterem hatip biraz önce kürsüde konu
şurken, Refah Partisinin "babamı işten attılar" mesajıyla ilgili olarak doğrudan doğruya Par
timize bir sataşmada bulundular. Onun için, ayrıca bir sataşmaya meydan vermemek üzere kı
sa bir söz istiyorum. 

BAŞKAN-— Sayın Kazan, kısa bir söz vereceğim; ama, arkadaşımız, Refah Partili Bele
diye Başkanının uygulamasını eleştirdi. İktidar olunca eleştiriye hazır olun!.. Bu, belediyeden 
başlıyor!.. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, burada bir hafta önce bir arkadaşımız gün
dem dışı bir konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında konuşma yaptı; biz 
de o gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere söz istedik; o günkü başkan, kesinlikle böyle 
bir şey olamayacağını söylediler. ' 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ama, siz bir partiyi suçladınız; burada bir parti 
suçlandı. 

BAŞKAN — Sayın Kul, siz bir partinin afişini gösterdiniz, "Refah Partisi böyle dedi" 
dediniz; ben, o afiş nedeniyle söz veriyorum. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo Başkan" ses
leri, alkışlar) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın sözcü de o zaman Partimize, sataşmıştı. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bravo Başkan, şeffaf Başkan... 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan Un, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, partile
rine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere, buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem dışı bir ko

nuşma üzerine, aslında söz almak istemezdim; ama, bir siyasî parti, bir işçi aksiyonunun arka
sına geçer, onu bir diğer siyasî parti aleyhine kullanmaya kalkarsa ve kullanırken de, bir siyasî 
partinin seçim afişlerini şu kürsüye getirirse, elbette bize cevap hakkı doğar. Sayın Başkana 
teşekkür ediyorum; bu cevap hakkı doğmuştur. 

Şimdi, Kâğıthane'de olan mesele nedir? Kâğıthane Belediyesinin, 1990, 1991 ve 1992 yıl
larının bir bütçesi var... 1990 yılı bütçesinde, adı geçen Belediye, yüzde 25 açık vermiştir, 1991 
yılında aynı Belediye yüzde 50 açık vermiştir -bizim arkadaşımızın göreve başladığı sene-1992 
yılında ise, Kâğıthane Belediyesinin geliri 53 milyar, gideri de 106 milyar liradır. 

Kâğıthane Belediyesi, özellikle 1993 yılında toplu iş sözleşmesinden doğacak ücret artırı
mı ve diğer sosyal hakların artırımı dolayısıyla bir tedbir almadığı takdirde, bu seneki bütçe 
açığı 200 milyar lira olacaktır. 

İşte, Sayın Mustafa Kul'un ifade ettiği gibi, Belediye Başkanı, göreve geldikten üç gün 
sonra değil, birbuçuk sene Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, bu açmazların içine giren Kâ
ğıthane Belediyesi, hiçbir ayırım öngörmeden, 341 geçici işçinin sözleşmesini yılbaşından iti-
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baren yenilemeyeceğini, eylül ayında ifade etmiştir ve bütün işçilere bu duyurulmuştur. Netice
de, yılbaşından itibaren kendilerine yeni bir iş aramaları önerilmiştir; fakat, acaba Hükümet
ten bir yakınlık görebilir miyiz düşüncesiyle de, yine Hükümetin kapıları işçilerce aşındirılmıştır. 

Bu Hükümet, daha Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurulmadan, iki ayda 52 milyar, bü
yükşehir olacağı zamanki alacağına mahsuben faizsiz para verirken, Kâğıthane Belediye Baş
kanlığına yüzde 84 faizle 3 milyar, yine yüzde 84 faizle 2 milyar para vermiştir. Avans olarak 
verilen o paranın ödenmesi de, Yüksek Planlama Kurulu tarafından alınan bir karar neticesin
de olmuştur ve o da, bir gensoru önergesiyle buraya getirilecek. Daha büyükşehir belediyesi 
olmadan, bu büşükşehirlere 50 milyar, 100 milyar para veriyorsunuz... Neye dayanarak?! 

t. MELÎH GÖKÇEK (Ankara) — Bize gelince yok!.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Gene kazanamayacaklar... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bunları siz yapıyorsunuz. Hazine sizde; beri yanda, ga
riban bir Kâğıthane Belediye Başkanı, işçisine ücret ödeyemeyecek durumda... 

Şimdi, şu olmuş, bu olmuş, 341 işçi işten çıkarılmış. Bunu sizin izmir Belediye Başkanınız 
da yaptı... 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Keçiören'de de yaptılar... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Onlar da yaptı, hepsi yaptı. Ha! onlar hadise olarak bu

raya getirilmedi, biz getirmedik; getirebilirdik; anlayış gösterdik. Yüksel Çakmur'a telefon aç
tım, tebrik ettim; o tutuma karşı o hareket yapılırdı; tebrik ettim; ama, siz aynı şeyi yapmı-
yorsunuz. 

Şimdi burada "işçileri işten atmışsınız" diyorsunuz. Kimse işten atılmadı; mukaveleleri 
yenilenmedi, hepsi o kadar ve bu insanların arkasına siz geçtiniz. Bu işçilerden gelen 5 kişilik 
bir heyeti, evvelki gün Partimizin grup odasında dinledim; dinledikten sonra, "bizim de dos
yamız var" dediler. Kendilerine, "biz katı değiliz; dosyanızı verin, inceleyelim. Eğer, siz işten 
çıkarılırken başkaları işe alınmışsa, söz veriyoruz ki, sizi alacağız" dedim. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — İsimleri var; 77 kişi... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hayır, onların hepsi hikâyedir; hepsi masal, hepsi düzmece. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Var. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hayır, onlar çıkarıldıktan sonra alınmış bir tek işçi yok

tur. Onları dinliyorsunuz, gerçek o zannediyorsunuz. Kayıtlar elinizde, incelettirin, müfettiş 
gönderin; içişleri Bakanlığı sizde, lütfen müfettiş gönderip inceletin; alınmış bir tek insan yok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Aldılar Sayın Kazan, siz bilmiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Kazan.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bir cümle söyleyeceğim Sayın Başkan. 
Bıi arkadaşlardan dosyayı istediğim zaman, "bu dosyanın fotokopisini bizim Grupta çek

meniz mümkündür" dediğim zaman, bir de bakıyorum ki, bu işçileri, bizim Grup odamıza, 
sizin Disiplin Kurulu üyeniz bir hanım getiriyor; bu işçileri bizim Grubumuza getiren bu ha- . 
nım, fotokopileri çekiyor, sağa sola dağıtıyor!.. Buna ne lüzum var?! 

ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Fena mı yani, yardımcı oluyor!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bizim kapımız kapalı değil ki... Demek ki, siz özel bir 

tertip peşindesiniz; Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetme korkunuz var; merak etmeyin, 
kaybedeceksiniz! 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
3. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomideki son gelişmelere ilişkin gün

dem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son sözü, son ekonomik gelişmeler konusunda, İstanbul Mil
letvekili Sayın Selçuk Maruflu'ya veriyorum. 

Buyurun Sayın Maruflu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son ekonomik 

konular konusunda söz almış bulunuyorum. 
Yalnız, aklıma bir şey geldi: Benden önce konuşan değerli milletvekilleri bana bir şey ha

tırlattı. Biz de istanbul Maltepe'de seçim kazandık. Ancak, SHP'li olan eski Belediye Başka
nı, 700 tane kadroyu ve hiç kullanılmayan, bozuk olan bütün araçları yeni seçilen Maltepe Be
lediyesi yetkililerine devretti. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yaparlar!.. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Biz, tabiî, biraz farklı bir tutumla işe yaklaştık. Re

fah Partili Belediye Başkanı arkadaşımız, söylendiğine göre, işçilerin işlerine son vermemiş, 
, mukavelelerini uzatmamış. Biz ise bunlardan yararlanma gayreti içinde olduk ve bu arkadaş
lar şimdi görevdedir. Esasen bunları çıkarmak da mümkün değildir; çünkü, belediyenin bun
lara maddî tazminat ödemesi de mümkün değildir ve biz bu arkadaşlardan yararlanma yoluna 
gittik. Yalnız, öyle işçi alınmış ki, bunları temizlik işlerine davet ettiğiniz zaman, "hayır, biz 
aydan aya gelir maaş alırız, çalışmayız, kahvede otururuz" şeklinde görüşler beyan edilmekte
dir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Demek ki, bunlar olabiliyor. Tabiî, biz daha değişik bir tavır sergiliyoruz; Refah Partililer 
kendi bildiklerini yapıyorlar; o da saygıya değer bir tutum. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Atılanları Büyükşehir Belediyesine alsınlar. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, son günlerin Azerbaycan, 

Bosna-Hersek olayları, Sayın Cumhurbaşkanı özal'ın vefatı ve şimdi de "Cumhurbaşkanı kim 
olacak? " tartışmaları içinde, Türkiye'nin asıl sorunları arasında birinci öncelikle yer alan eko
nomik meseleler unutulmuştur. 

Bilindiği gibi, 1992 yılı bütçesi 32 trilyon açığı öngörüyordu ve bu açık, Hükümet Progra-. 
mında ve burada bütçe görüşülürken açık seçik ifade edilmişti. 1992 yılının sonbaharında, 1993 
yılı bütçesi Plan Bütçe Komisyonunda görüşülürken, bütçe açığının 32 trilyon olamayacağım, 
bunun 60 trilyonlar civarında olacağını ifade etmiştim; aslında, değerli Maliye Bakanı da o 
zaman bizim bu iddiamıza fazla ses çıkarmamıştı. 1992 yılı sonuna geldiğimiz zaman bir bak
tık ki, bütçe açığı 43,6 trilyon olarak birdenbire açı klanı verdi. Nasıl olmuştu da, 60 trilyonları 
bulabilecek plan bir bütçe açığı, 43,6 trilyona inebilmişti?!. Tabiî, burada birtakım bütçe oyun
larının yapıldığını görmek gayet mümkün ve -buna okus pokus metotları da diyebilirsiniz-1992 
yılında bütçede gider olan bazı harcamalar, Hazinenin avans hesabından alınıp, 1993 yılı büt
çesine aktarılmıştır. Tabiî, bunun ayrıntısına, zaman çok az olduğu için giremiyorum; daha 
geniş bir platformda bunları da açıklayacağım. Gerek dış borç ödemeleri faizleri, gerekse iç 
borç ödeme faizleri, bono ve tahvil satışlarından oluşan tahviller, tamamıyla 1993 yılı avans 
hesabına tutulmuş ve bu şekilde 1992 yılı açığı düşürülmüştür. 
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Şimdi, 1993 yılı bütçesi için Hükümet, 53 trilyonluk bir açığı öngörmüştür. Aslında, hepi
nizin bildiği gibi, bütçe, Devlet Planlama Teşkilatı staffında hazırlanırken esas, uzmanların teklif 
ettiği açık 93 trilyondu; sonra Başbakan "bu kadar büyük bir açığı izah edemeyiz" görüşüyle 
"Bunu 53 trilyona indirin" demiştir. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu 53 trilyonluk açık, daha şu anda 80 trilyon olarak görül
mektedir ve biz iddia ediyoruz ki, OECD'nin de verileri bu istikamettedir, 100 trilyon civarın
da -1993 yılı sonunda- bir açık olması söz konusudur; ama, bu Hükümet işin kolayını bulmuş
tur; kendi öngördüğü hedefi biraz aşan bir açığı, bakarsınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
BAŞKAN — Sayın Maruflu, sözünüzü tamamlamanız için bir dakika veriyorum efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Sayın Başkan, benden önceki konuşmacıya verdiği

niz süreyi bana da verin. 
BAŞKAN — Siz buyurun efendim... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz devam edin; Sayın Başkan adildir. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 9 nisan günü İstanbul'da Devlet 

Bakanı Sayın Tansu Çiller'in bulunduğu bir toplantıya katıldık... Çok değerli Maliye Bakanı 
arkadaşımız burada; fakat, Meclise çok az uğrayan bu Devlet Bakanının burada bulunup, su
allerimize cevap vermesini arzu ederdik; ama, o şimdi başka türlü hesapların içinde, başka fa
aliyetler içinde bulunuyor. 

Bir ülkede, birbuçuk yılda, hem ekonomiden sorumlu olacaksın, hem ekonomiyi içinden 
çıkılmaz duruma getireceksin, hem de dengeleri bozacaksın, bir de Başbakanlık hesabı yapa
caksın!.. Bu, görülmüş bir durum değildir. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, enflasyonun, öyle söylendiği gibif -rakamlar bugün açıklandı-
yüzde 10'Iara filan inmesi mümkün değil. Bakınız, ben size en son rakamları vereyim : Nisan 
ayı tüketici fiyatlarıyla enflasyon, 1992 yılının 3,8'lik oranından 4,4'e çıkmış durumda; artış 
oranı yüzde 59... 

12 ay itibariyle enflasyon değerlendirmesi yapıldığında, toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 54, 
tüketici fiyatlarıyla da yüzde 59. - , 

Esasen, bu Hükümetin malı politikaları tam manasıyla iflas etmiştir. İhracat hedefine bak
tığınız zaman ayrı bir açmazla karşılaşıyorsunuz : 1992 yılı sonunda 14,7 olarak açıklanan ih
racat, nicelik olarak ele alındığında, aslında 2,5'lik bir gerilemeye tekabül etmektedir. 

Şunu da bilmemiz lazım ki, Türkiye'nin 21 inci Yüzyılda hakikaten önde gelen bir ülke 
olması düşünülüyorsa, her şeyden evvel, ihracatın çok yüksek boyutlarda artış kaydetmesi ve 
ihracatı artıracak her türlü önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Devlet Bakanı Tansu Çiller övünüyor, "ben büyüme hızını 5,9 olarak 
gerçekleştirdim" diyor ve bunun tüketimden kaynaklandığını da kabul ediyor. 

Tamam, gelişen bir ülkede büyüme hızının tüketimden kaynaklanması kabul edilebilir, bunu 
ben de kabul ediyorum; ancak bir şartla : Tüketimi karşılamak için ya ithalat yaparsınız ya 
da yurt içinde o tüketim maddelerini üretirsiniz. •' ( 

Bu Hükümetin gidişi, dışarıdan borç alarak, o tenkit ettikleri borçları 60 milyar dolara 
çıkarmak pahasına, tüketimi teşvik etmek olmuştur. Oysa, bu tüketim maddelerini yurt içi üre
timle, yatırımlar yoluyla karşılanması gerekirdi ki, baktığımız zaman, yatırımlarda geçen yıla 
göre 8,7 trilyonluk bir gerileme görüyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Maruflu, bir dakika süre daha veriyorum efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz, bu dış konular ve Cumhurbaşkanlığı meselesiyle 

uğraşırken, halk büyük sıkıntı içindedir. Geçen yıla göre yüzde 116 -500 gün sonunda- temel 
gıda maddelerinin fiyatları artmıştır. Burada bunları hazırlamıştım; fakat vakit darlığı nede
niyle anlatamıyorum. 

En son olarak size şunu söylemek istiyorum : Bu Hükümetin dengeleri bozma politikala
rına en güzel yanıt, OECD raporundan gelmektedir. OECD, son yaptığı toplantıda, enflasyo
nun 1993 yılı sonunda yüzde 68'lerde olacağını ifade etmektedir ve diyor ki; "siz bu enflas
yonla bir yere varamazsınız. Enflasyonu aşağı çekmek için ciddî bir istikrar programını göze 
almanız şarttır." (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Maruflu, teşekkür için süre veriyorum efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Efendim, Sayın başkanın ikazı üzerine, biraz da eko

nomik konulara önem vermenin zamanı geldiğini hatırlatıyorum. Başka bir toplantıda da bu 
hususlara tekrar değinmeyi düşünüyorum ve bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ediyoruz Sayın Maruflu. 
Cevap vermek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; istanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu'nun son ekonomik olaylarla ilgili 
veya ekonomik gelişmeyle ilgili yapmış bulunduğu gündem dışı konuşma hakkında düşüncele
rimizi Yüce Kurula arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sayın Başkan, sizi, değerli 
arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

önce şunu ifade etmek isterim : Şüphesiz ki, ekonomideki yıllık gelişmeleri dönemler iti
bariyle ele alıp değerlendirmek ve bu değerlendirmeye göre müteakip dönemlerde birtakım ted
birler almak, Batı ülkelerinde de ve bizde de görülen ve doğru olan bir tatbikattır. 

Her ne kadar üç aylık veya dört aylık göstergeler, yıllık ekonomik performans için kesin 
göstergeler olmasa da, önemli göstergelerdir, ona göre değerlendirmek lazımdır. 

Şunu ifade etmek isterim : Sayın Maruflu dediler ki; "Türkiye'nin siyasî gündemindeki 
gelişmeler nedeniyle ekonomik ve malî olaylar bir miktar unutuldu." 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin siyasî gündeminin zaman zaman değişmesi, Hü
kümetin ve hatta Parlamentonun da inisiyatifi dışında olabilir. Bunlar gayet tabiîdir ve bunlar-
la da karşılaşılabilir; ama, bu siyasî gündem değişince, ekonomik ve malî meseleler hiçbir za
man unutulmaz, ülkenin hükümeti ve ekonomi yönetimi, o günlerde daha titiz bir şekilde, eko
nomi ve malî meseleler üzerinde durur. 

Şimdi, Sayın Maruflu'nun, "bunlar unutuldu" gibi bir değerlendirmesinin içinde biz yo
kuz; ama, sizler için eğer öyle bir şey varsa, onu bilemem; ama, biz ekonomi yönetimi olarak, 
Hükümet olarak, Türkiye'nin ekonomik ve malî meselelerini aynı titizlikle takip ediyoruz ve 
izliyoruz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şikâyetimiz zatı âlinizden değil; sizi tenzih ettik, sizi 
övdük. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Ben Sayın Çiller'i söyledim.... 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — KİT'lerdeki dört aylık açık 40 trilyon 

lira... 
— 304 — 



T.B.M.M. B : 99 5 . 5 . 1993 0 : 1 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, ekonomiyle il
gili genel göstergelere değinmeden önce, değerli arkadaşımın -Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yıllarca beraberce çalıştığımız, zaman zaman da yine o komisyonda beraberce, ülkenin ekono
mik ve malî meselelerini tartıştığımız -1992 ve 1993 bütçe açığıyla ilgili sözlerine bir miktar 
değinmek istiyorum. 

1992 yılı bütçe açığı, arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, gerçekten, bütçenin uygulamasın
dan itibaren, zaman zaman -belki tabir de yanlış değil- bir açık artırmaya tabi tutuldu; yani 
60, 70, 80 trilyona çıkacağı ifade edildi. Bu ifadeler sırasında, ben, o rakamlara ulaşmayacağı
nı, ama her halükârda 50 trilyon civarında olacağını defalarca ifade ettim. 1992 yılı sonunda 
bütçe açığı 43,6 trilyon olarak gerçekleşti ve bir önceki yıl bütçe açığına oranla yüzde 30 civa
rında bir artış gösterdi. Halbuki, 1992 yılı bütçe ödenekleri, bir yıl öncesi ödeneklerine göre 
yüzde 68,5'lik bir artış göstermesine rağmen, 1992 yılı açığına nazaran 30,8 civarında bir bü
yüme oldu açıkta. Bu da, son yedi-sekiz yılın bir önceki yıla oranla açıktaki büyüme oranında 
görülen en düşük orandır. 

Değerli arkadaşım, "bu böyle oldu, ama bunun içerisinde birtakım muhasebe kayıtları, 
avans meseleleri var" dedi. 

Yüce Meclisin huzurunda gayet açık bir şekilde ifade ediyorum ki, açığın belli bir rakam
da tutturulması için en ufak bir muhasebe oyunu, en ufak bir mahsup işlemi yapılmamıştır. 
Ancak, değerli arkadaşımın konuşmasını dikkatle izledim, bazı tabirlerde son derece titiz dav
ranmamış... Bütçe açığı başkadır, nakit açığı başkadır. Bütçe açığı da, her zaman, nakit açı
ğıyla paralel gitmez. Bu, maliye tarihinde 1923'ten beri hep böyledir... Bütçe açığına girebil
mesi için, bir ödeneğin mutlaka gider yazılması lazım; gider yazıldıktan sonra, bütçe açığı he
sabına girer. 

Siz, "avans hesabına alındı" dediniz... Bir harcamanın, bir ödeneğin veya bir giderin avans 
kalemine veya avans hesabına yazılabilmesi için, mutlaka gider yazılması lazım. Gider yazıl
mayan bir şey avansa girmez; gider yazıldığı zaman da, bütçenin gider kalemleri içerisinde yer 
alır ve bütçe açığında mutlaka yerini- bulur. 

Zatı âlinizin de bildiği gibi, iki türlü avans vardır: Bir, bütçe emanetleri, bir de adi ema
netler... Ama, her ikisinde de gider yazılır, gider yazıldıktan sonra ö hesaba geçer. Dolayısıyla, 
bu 1992 yılı bütçe açığı olan 43,6 trilyonda kesinlikle, düşündüğünüz gibi herhangi bir muha
sebe oyunu veya bir mahsup işlemi yoktur; ama nakit açığı buna tam tekabül ediyor mu?.. 
Etmiyor, etmesi de beklenemez... 1923'ten beri bütçe açıklarını, nakit açıklarını çıkardık ve 
bir kitapta topladık. Orada da tetkik edilirse, bunların birbirine uymadığını, farklılıklar gös
terdiğini hep birlikte görme imkânına sahibiz. 

"1993 yılı bütçe açığı 53 trilyon olarak çıktı" dediler. 
53 değil, 57 trilyondur. 
"Efendim, bu çalışmayı teknik arkadaşlar yaparken bunu 70 küsur trilyon olarak göster

mişti, bunu küçülttünüz" dediler. 
Değerli arkadaşım, siz de Planlamada uzman olarak çalıştınız... Planlamada, teknik dü

zeyde çalışma yapılır, o çalışmayı siyasî otorite, hükümet aynen kabul etmez. Onun içinde bir
takım varsayımlar vardır, birtakım harcama hedefleri vardır... Siyasetçi der ki, "şu şu harcama 
hedeflerini bu düzeyde değil de, şu düzeyde tutmak istiyorum." Bu, siyasetçinin, gayet tabiî, 
bir tercihidir. Dolayısıyla, hiçbir zaman şunun denmemesi lazım : "Teknik düzeyde açık 
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buydu, sonra şuna geldi." Ondan hareket edemeyiz. Eğer teknik heyetin yaptığı çalışmayı, si
yasî otorite aynen geçirecekse, o zaman ne Hükümete gerek var ne de belki buradaki iradeye 
gerek var. O öyle olmaz. 

Netice itibariyle, biz, tercihimizi ona göre yapmışız, harcama hedefini, geliri de ona göre 
tahmin etmişiz ve oradaki açık, 57 trilyon lira civarında tahakkuk etmiştir. İnşallah ona ulaş
maya çalışacağız. 

"tik üç ayın neticeleri buna ulaşmayacak" dediniz 
Geçen gün, bu konuyu televizyon programında da tartışmıştık ve arkadaşlara gazete ku

pürlerini gösterdim... "1992 yılı mart, nisan ve mayıs aylarında, biraz evvel ifade ettiğim gibi, 
1992 yılı bütçe açığının 60-70 trilyonu bulacağı, ilk üç ayda çok yüksek açık meydana geldiği, 
bunu, eğer bir trent şeklinde götürürsek, yıl sonunda çok büyük açık olur" dendi; ama, 43'e indi. 

Değerli arkadaşlarım, en fazla şunun üzerinde durmak lazım: Bu giderler nereden fazla 
oluyor, buna bakmak lazım... Bu arizi mi, yoksa bilinen bir şey mi? Daha sonra, gelirlere bak
mak lazım... 

Gelirlerin ilk üç aylık rakamı yüzde 83,7 dir. Üç ayın vergi tahsilat oranı, bir ay önceye 
nazaran yüzde 83,7; halbuki bütçede yüzde 73 olarak öngörülmüştü. Geçen sene aynı dönem
deki vergi gelirleri tahsilat artış hızı yüzde 81 idi, bir sene evvel yüzde 61 idi. Gelir rakamları 
iyi; o.zaman çok kaygıya düşmemek lazım. 

Yıl içerisinde yapılan bazı ödemeler var; bunlar, ilk üç aya da gelebilir, ilk dört aya da 
gelebilir, son dört aya da gelebilir. 

. Giderlerde muntazam bir çizgi yoktur. Gelirlerde, vergi tahsilat ayları bellidir, diğer aylık 
tahsilatlar bellidir. Dolayısıyla, bu üç ayda, bir miktar gider fazlası var. Bu, faiz taksitlerinin 
bu üç aya isabet etmesinden kaynaklanmaktadır. Fazla emekli olunduğu için, transfer mikta
rında Merkez Bankasına fazla ödeme vardır; ama bu ilk üç ayın gider trendi, on iki ay içerisin
de takip edecek değildir. Onun için, kaygı verecek büyük bir gelişme yok; ama bütün buna 
rağmen, biz, bütçe uygulamalarını her ay muntazaman kontrol ediyoruz, tik ayın durumuna 
bakıyoruz; nereden kaynaklanmış? "İkinci ay bunun için bir miktar tedbir alabilir miyiz?" 
diyoruz, üçüncü ayda da yine aynı yolu takip ediyoruz. 

öngörülen rakamlara ulaşma konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü, sizin de söy
lediğiniz gibi, ekonomik dengeleri sağlamak, malî altyapıyı sağlam bir baza oturtmakla müm
kündür. Bütün gayretimiz onunla ilgilidir. Zaten, sizlerin de temennisinin farklı olduğunu ke
sinlikle düşünmüyorum. 

Bazı rakamlarda iki aylık, bazı rakamlarda üç aylık neticeleri elde ettik, enflasyonda da 
dört aylık neticeyi elde ettik. Eğer izniniz olursa Sayın Başkan, çok kısa olarak bunlar hakkın
da da bilgi vermek istiyorum. 

1992 yılı kapanmış bir yıl, 1993 yılı, daha başlangıcında olduğumuz bir yıldır. 1993'ün 
yıl sonuna kadarki gelişmesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. 

1992 yılında büyüme 5,9 olmuş. Büyümenin üzerinde önemle duruyoruz; çünkü Türkiye'
de son dört yılın üç yılında nüfus artışının altında bir büyüme olmuştur. Nüfus artışının üze
rindeki bir büyümeyi, fevkalade sevindirici olarak kabul ediyoruz, tik iki ayın imalat sanayiin
deki büyüme nispeti de yüzde 6'dır. 

İhracatta 1992'de yüzde 8,3'lük bir artış sağlanmıştır. Bu artış, 1991'de 4,9'du. Şubat ayı 
sonu itibariyle ihracat artışı yüzde 6. 
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Bütçe uygulama sonuçlarıyla ilgili biraz evvel bilgi verdiğim için, bu konuya tekrar gir
mek istemiyorum. . 

Kamu kesimi borçlanma gereği 1991'de 16,4 -hibesiz olarak veriyorum rakamı- 1992'de 
11,0'a düşürülmüş. Bunların hepsi olumlu gelişmeler. 

Vergi gelirlerindeki trendi biraz evvel ifade ettim; o da fevkalade sevindirici bir gelişmedir. 
Nitekim, nisan ayı, bildiğiniz gibi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin alındığı aydır. Burada 
da sevindirici bir tabloyla karşı karşıya bulunuyoruz. O da, ülkenin malî dengelerini sağlama
da bizim için fevkalade kıymetli araç olacaktır. 

Turizm gelirlerimiz 1991'de 2,7 milyar dolarken, 1992'de 3,7 milyar dolara çıkmıştır ki, 
yüzde 37'lik bir artış söz konusudur. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Bizim yaptığımız otellerle... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şu yaptı, bu yaptı; ben 

bu tür konulara girmiyorum, bunu pek uygun da bulmuyorum, ama o konulara da girersek, 
herhalde bütün ekonomik göstergeleri değerlendirdiğimizde öyle sanıyorum ki, Sayın Maruf-
Iu, burada çıkıp rahat rahat konuşma imkânına sahip olmazsınız. Onu da düşünmek lazım; 
ben o mukayeselere girmiyorum. 

İşçi gelirleri 1991'de 2.9 milyar dolar, 1992'de 3.1 milyar dolar; yüzde 6'lık bir artış var. 
Bunlar da ekonominin olumlu gelişmeleridir. / 

Fiyat endekslerinden bahsettiniz. Nisan sonu itibariyle, bir önceki yılın nisan sonuna bak
tığınız zaman, "tefe" dediğimiz toptan eşya fiyat endestlerinde, bir önceki yıl sonuna oranla, 
1992'de yüzde 24.5'lik bir artış varken, 1993'te bu oran yüzde 18.8'e düşmüştür. Aynı şekilde, 
12 aylık yüzde değişmeye göre, 1992'de 63 iken, 1993'te 54'e düşmüştür. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Mayıs, haziran geliyor ama... Geçen sene sıfırdır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Aynı endeksleri tüketi

ci fiyat endeksi bazında ele alırsak, Nisan 1992 sonunda, tüketici endesklerde genelde yüzde 
25 iken, 1993'te yüzde 19.7*dir; gerileme vardır. 1992 ve 1993 12 aylık yüzde değişmesinde de, 
yüzde 74'ten, yüzde 59'a düşürülmüştür. Bu, bir gerileme trendidir ve enflasyonda bir gerile
me hareketini gösterir; ama, bu demek değildir ki, enflasyonun beli kırıldı; hayır, onu söyle
mek mümkün değil, o mümkün değil. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yüzde 10 olmadı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ama bu, önemli bir 

gelişmedir. Bir iki aylık rakamlarla, yıllık veya daha geniş bir değerlendirme uyapmak doğru 
ve sağlıklı bir değerlendirme olmaz. 

Ayrıca, gerek bu kürsü, gerekse Meclis tutanakları, çok kere şahittir ki, geçmiş yıllarda 
enflasyonla ilgili "efendim, enflasyon yıllık giriş hızı, yıllık çıkış hızı, sonbahar, yaz, mart..." 
denmiştir ve hatta hava şartlarına bağlanarak çok izahlar yapıldı. 

Ben, öyle bir modelle bu konuyu izah etmek istemiyorum; verdiğim rakamlar, devletin 
rakamlarıdır ve devletin rakamlarını, belli ve tüm ekonomilerin uyguladığı bazlarla mukayese 
etmeye çalıştım. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şimdi de "erik pahalı" deniyor! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ayrıca, net döviz re

zervlerinde de artış olmuştur. Ekim 1991'de 11.7 milyar dolar olan döviz rezervleri, 2 Ni-
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san 1993 tarihi itibariyle 16 milyar 735 milyon dolara ulaşmıştır. Dolayısıyla, sizin de sevinece
ğiniz gibi, ekonominin kötüye değil, iyiye gitmesi söz konusudur; ama, biz Hükümet olarak, 
bu iyileşme hızını da yeterli bulmuyoruz. Daha süratli bir tempoyla bunu götürelim, ülkenin 
bozulmuş olan malî ve ekonomik dengelerini sağlayalım. Çünkü, dünyayla entegre olmanın, 
globalleşmenin bir gereği olarak, aşağı-yukarı ekonomik göstergelerde birbirine yakın olmanız 
lazımdır; rekabet gücünüzü artırabilmek için. O gayret içerisindeyiz. 

Değerli arkadaşıma, böyle bir ekonomik tartışma ve ekonomik göstergeleri değerlendir
me imkânı verdiği için teşekkür ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Dost yardımı!.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, KİT Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 

(4/152) 
BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Rahatsızlığım nedeniyle KİT Komisyonunun yoğun gündemini yakalayamıyorum. 
Bu nedenle, adı geçen Komisyondan istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu 'nun, (6/615) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/151) 

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

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 251 inci sırasında yer alan (6/615) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ziyaettin Selçuk Maruftu 

- İstanbul 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

3. — (10/2)esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin uzatılmasına ilişkin önergesi (3/925) 

BAŞKAN — (10/2) ve (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlıkları-' 
nın, komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına dair iki tezkeresi vardır. Ayrı ayrı okutup, 
oylarınıza sunacağım : 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak 

Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla, Genel Kurulun 7.1.1992 tarihli 22 nci Birleşiminde kuru-
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lan 10/2 nolu Meclis Araştırması Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayamadığından, Komis
yonun görev süresinin uzatılması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin 11.5.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılması için gere
ğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Komisyon Başkanı 

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

4. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gö
rev süresinin uzatılmasına ilişkin önergesi (3/924) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depolan ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda, Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı tddia Edilen Sui
istimalleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan Sonra Yapılmasını önlemek Amacıyla Genel Kurulun 
14.1.1992 tarihli 25 inci Birleşiminde Kurulan 10/4 Esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonumuz, çalışmalarını tamamlayamadığından, Komisyonun görev süresinin uzatılması, Ko
misyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin, 10.5.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılması için gere
ğini arz ederim. c . " • 

Saygılarımla. 
İrfan Demiralp 

Samsun 
Komisyon Başkanı 

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

Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
9/15 ve 9/16 esas numaralı Meclis soruşturması komisyonlarına üye seçimi yapacağız. 

V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. — (9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut hakkında Genel Ku
rulun 16.3.1993 tarihli 81 inci Birleşiminde açılması kabul edilen 9/15 esas Numaralı Meclis 
Soruşturmasını yürütecek 15 kişilik Komisyonun üyeleri; Anayasanın 100 üncü maddesine gö
re siyasî parti gruplarının güçleri oranında verecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri 
adaylar arasından ad çekmek suretiyle tespit edilecektir. 

Soruşturma Komisyonunda DYP 7, ANAP 4, SHP 2, RP 1 ve CHP 1 üyelikle temsil edi
lecektir. 

Siyasî parti gruplarının kendilerine düşen üyelik için gösterdikleri üç katı adayın isimleri
ni okuyorum : ' 
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DYP Grubunun gösterdiği adaylar : 
Halit Dağlı (Adana) 
İsmet Attila (Afyon) 
Ethem Kelekçi (Afyon) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
Adnan Türkoğlu (Çorum) 
Nabi Sabuncu (Denizli) 
Ergun özdemir (Giresun) 
Fikri Çobaner (İsparta) 
Nevzat Çobanoğlu (tzmir) 
Mehmet Özkan (tzmir) 
Rıfat Serdaroğlu (tzmir) 
Ahmet Sezai Özbek (Kırklareli) 
Osman Özbek (Konya) 
İsmail Karakuyu (Kütahya) 
Rıza Akçalı (Manisa) 
Tevfik Diker (Manisa) 
Hasan Kılıç (Ordu) 
Nevzat Ercan (Sakarya) 
Kadir Bozkurt (Sinop) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
ANAP Grubunun gösterdiği adaylar : 
Halil İbrahim özsoy (Afyon) 
Mehmet Nedim Budak (Ankara) 
Yüksel Yalova (Aydın) 
Mehmet Seven (Bilecik) 
Hasan Korkmazcan (Denizli) 
Burhan Kara (Giresun) 
Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 
Halil Orhan Ergüder (tstanbul) 
Emin Kul (tstanbul) 
Selçuk Maruftu (tstanbul) 
Sabrı öztürlc (tstanbul) 
Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
SHP Grubunun gösterdiği adaylar : 
Timurçin Savaş (Adana) 
Abuzer Tanrıverdi (Adıyaman)-
Esat Canan (Hakkâri) 
Atilla Mutman (tzmir) 
Azimet Köylüoğlu (Sivas) 
Vahdet Sinan Yerlikaya (Tunceli) 
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. RP Grubunun gösterdiği adaylar : 
Xütfü Esengün (Erzurum) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Ahmet Remzi Hatip (Konya) 
CHP Grubunun gösterdiği adaylar : 
Hasan Akyol (Bartın) 
Mehmet Sevigen (istanbul) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Ad çekmeye önce DYP Grubunca gösterilen adaylardan başlıyoruz; bu Gruptan Komis

yona 7 Üŷ  seçilecektir: 
Halit Dağlı (Adana) 
Etem Kelekçi (Afyon) 
tsmet Attila (Afyon) 
Tevfik Diker (Manisa) . 
Rıza Akçalı (Manisa) 
Ahmet Sezai Özbek (Kırklareli) 
Osman Özbek (Konya) 
Anavatan Partisinden 4 üye seçeceğiz: 
Burhan Kara (Giresun) 
Mehmet Seven (Bilecik) 
Selçuk Maruftu (istanbul) 
Sabri Öztürk (istanbul) " 
Sosyaldemokrat Halkçı Partiden 2 üye seçeceğiz : 
Abuzer Tanrıverdi (Adıyaman) 
Atilla Mutman (izmir) 
Refah Partisinden 1 üye seçeceğiz : 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
Cumhuriyet Halk Partisinden 1 üye seçeceğiz : 
irfan Gürpınar (Kırklareli) 
2. — (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyona üye seçimi 

BAŞKAN — Eski Başbakan Yıldırım Akbulut; Devlet eski Bakanları Işın Çelebi, tsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek; Tarım ve Köyişleri eski 
Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında, Genel Kurulun 16.3.1993 tarihli 81 inci Birleşi
minde açılması kabul edilen (9/16) esas numaralı Meclis soruşturmasını yürütecek 15 kişilik 
komisyonun üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî parti gruplarının, güçleri ora
nında verecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekme suretiy
le tespit edilecektir. 

Soruşturma Komisyonunda, Doğru Yol Partisi adına 7 Anavatan Partisi adına 4, Sosyal
demokrat Halkçı Parti adına 2, Refah Partisi adına 1, Cumhuriyet Halk Partisi adına 1 üye 
seçilecektir. 
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Siyasî parti gruplanmn, kendilerine düşen üyelik için üç katı gösterdikleri adayların adla
rını okuyorum : 

"DYP : 
Mustafa Küpeli (Adana) 
Ahmet Sanal (Adana) 
Mustafa Tınaz Titiz (Ankara) 
Hasan Namal (Antalya) 
Ahmet Sayın (Burdur) 
Rahmi özer (Çanakkale) 
Hamdi Üçpınarlar (Çanakkale) 
Selim Ensarioglu (Diyarbakır) 
Fevzi Yalçın (Eskişehir) 
Nurettin Tokdemir (Hatay) 
Mehmet Köstepen (tzmir) 
Cemal özbilen (Kırklareli) 
Alâettin Kurt (Kocaeli) 
Cavit Erdemir (Kütahya) 
Latif Sakıcı (Muğla) 
İbrahim Ansoy (Niğde) 
Refaiddin Şahin (Ordu) 
Ali Eser (Samsun) » 
Mehmet Cebi (Samsun) 
Hasan Peker (Tekirdağ) 
Nadir Kartal (Van) 
Anavatan Partisi : / 
Hasan Fecri Alpaslan (Ağn) 
Hasan Korkmazcan (Denizli) 
Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 
Elaattin Elmas (istanbul) 
Sabri öztttrk (istanbul) 
Yusuf Pamuk (İstanbul) 
Gürol Soylu (istanbul) 
Cengiz Bulut (tzmir) 
Kaya Erdem (tzmir) 
Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
Ahmet Kabil (Rize) 
Mahmut Orhon (Yozgat) 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti : 
Cemalettin Gürbüz (Amasya) 
Ali ibrahim Tutu (Erzincan) 
Mehmet Alp (Kars) 
Mehmet Gülcegün (Mardin) 
Vahdet Sinan Yerlikaya (Ibnceli) 
Ender Karagül (Uşak) 
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Refah Partisi : 
Melih Gökçek (Ankara) 
Mukadder Başeğmez (İstanbul) 
Hüseyin Erdal (Yozgat) 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu : 
Haydar Oymak (Amasya) 
Mehmet Sevigen (İstanbul) 
Veli Aksoy (İzmir)" 
Kura çekme işlemine, önce Doğru Yol Partisi Grubundan başlıyoruz : Doğru Yol Partisin

den 7 üye seçilecektir : 
Fevzi Yalçın (Eskişehir) 
Nurettin Tokdemir (Hatay) 
Selim Ensarioğlu (Diyarbakır) 
Mehmet Cebi (Samsun) 
Hamdi Üçpınarlar (Çanakkale) 
Ali Eser (Samsun) 
Ahmet Sanal (Adana) 
Şimdi Anavatan Partisinden 4 üye seçeceğiz : 
Ahmet Kabil (Rize) 
Cengiz Bulut (İzmir) 
H. Fecri Alpaslan (Ağrı) 
Kaya Erdem (İzmir) 
Sosyal demokrat Halkçı Partiden 2 üye seçeceğiz : 
Vahdet Sinan Yerlikaya (Tunceli) 
Cemalettin Gürbüz (Amasya) 
Refah Partisinden 1 Üye seçeceğiz : 
Hüseyin Erdal (Yozgat) 
Cumhuriyet Halk Partisinden 1 üye seçeceğiz : 
Mehmet Sevigen (İstanbul) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Sanı Kaya Erdem Beyin mazereti nedeniyle, 

ANAP adına bir kura daha çekebilir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, usul olarak, istifa ettikten sonra yerine üç aday gösterilecek ve sonra 

da kurayla onların arasından seçilecektir. 
Sayın milletvekilleri, (9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilmiş bu

lunan sayın milletvekilleri, 6 Mayıs 1993 Perşembe günü, saat 14.00'te, Halkla İlişkiler Binası 
(B) blok, altzemin 3 numaralı bankodaki soruşturma komisyonları salonunda toplanarak; baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. Toplantının günü ve sa
ati ilan tahtalarına asılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilmiş bu
lunan sayın milletvekillerinin de, 6 Mayıs 1993 Perşembe günü, saat 14.30'da, Halkla İlişkiler 
Binası (B) bolk altzemin 3 numaralı bankodaki soruşturma komisyonları salonunda toplana
rak; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. Toplantının gü
nü ve saati ilan tahtalarına asılmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, gündemimizin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. Daha önce alın
mış karar gereğince 1 saat süreyle sözlü soruları görüşeceğiz. ' 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci de

recede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 
BAŞKAN — 1 inci sırada, Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin 

kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Sevimli?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ayrancı 

- Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) • 

BAŞKAN ^- 2 nci sırada, Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâ
zımkarabekir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sevimli?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia edi

len terörle ilgili beyanlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö
nü'nün cevabı (6/268) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televiz
yonda yer aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Burada. 
Cevap verecek Devlet Bakanı.ve Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal inönü tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde meydana gelen terör olaylarını yerinde incelemek üzere 
mahalline giden partinize mensup bazı milletvekillerinin düzenleyip tarafınıza sundukları ra
por üzerine "Sosyaldemokratlar teröre karşı güvenlik güçlerini desteklemelidirler. Çünkü, biz 
iktidarız. Arkadaşlar muhalefetteymiş gibi hareket ediyorlar, bir türlü iktidar olmaya alışama
dılar bazı arkadaşlarımız kendilerini hâlâ muhalefette zannediyorlar," vb. beyanlarınız TV ve 
bütün basın organlarında yer almıştır. 
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Buna göre; 
Sorul , İktidar ortağı olmadan önce; yani, muhalefetteyken, Sosyaldemokrat terörü mü 

destekliyorlardı? , 
Soru 2. Size göre bir siyasî partinin terörün karşısında yer alması için illa iktidarda mı 

olması lazımdır? 
Soru 3. Bundan önceki iki dönemde muhalefette olduğunuza göre, terör olaylarında em

niyet güçlerinin yanında yer almadığınızı mı ifade etmek istiyorsunuz? 
Soru 4. Tekrar muhalefete düştüğünüz zaman terör olayları karşısında kimi destekleye

ceksiniz? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcfısı Sayın Erdal İnönü'ye söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 
Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un bana yönelttiği soruya cevap vermek için hu

zurunuzdayım. 
Sayın Mahmut Orhon'un bana sorduğu soruların cevabı çok kolay; hepsine "hayır" di

yorum. Bunun anlamı da şu : "Terörü destekliyor musunuz?" diye soruyorlar. Cevabım, ha
yır. "Eskiden desteklediniz mi?" diye soruyorlar. Cevabım, hayır. "Bundan sonra destekleye
cek misiniz?" diye soruyorlar. Cevabım, hayır. "Muhalefette veya iktidarda olmanız değiştirir 
mi?" diye soruyorlar. Cevabım, hayır. 

Niçin bu sorular ortaya çıktı, onu bilmiyorum. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnönü. 
Sayın Orhon, söz mü istiyorsunuz? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. Sayın İnönü'ye de, sorularımı bizzat kendileri cevaplandırdıkları için, ayrıca te
şekkür ediyor. Verdikleri "hayır" cevapları için, sorunun ben de hayırlı olmasını diliyorum. 
Çünkü, bu soruların muhatabı kendisidir ve kendilerinin beyanlarına karşı sorulmuş sorulardır. 

Müsaade ederseniz, üstteki beyanı ben tekrar okumak istiyorum : "Sosyal demokratlar 
teröre karşı güvenlik güçlerini desteklemelidirler" diyorlar. 

Hepimizin kanaati de aynı; yani, sadece sosyal demokratlar değil, tüm Meclisin destekle
mesi normal; ancak, arkasından öyle denmiyor, "çünkü, biz iktidarız" deniyor. Böyle olunca-
da, iktidar olunca desteklemek, iktidar olmayınca desteklememek gibi bir kanaat uyanıyor 
insanda. 

"Arkadaşlar muhalefetteymiş gibi hareket ediyorlar" diyorlar; doğrudur. Sayın İnönü'ye 
bu bakımdan ben tekrar teşekkür ediyorum; gerçekleri dile getiriyorlar. Hem Sosyaldemokrat-
lar, hem Doğ yol Partililer iktidar olmaya hâlâ alışamadılar, hâlâ mazeret üretiyorlar. Memle
ketin tüm meselelerinin ve problemlerinin çözümünün Hükümette olduğunu hâlâ öğrenemedi
ler, hâlâ Anavatan çözecekmiş gibi topu Anavatan'a atıyorlar; o günler de yakındır, merak et
mesinler, geliyor!.. (ANAP sıralarından alkışlar) < 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalnız, biz devlet bütçesini toparladık, yine gelin de talan 
edin!.. 
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MAHMUT ORHON (Devamla) — "Bir türlü iktidara alışamadılar" diyorlar. "Bazı ar
kadaşlar kendilerini hâlâ muhalefette zannediyorlar" diyorlar. Bunlar, Sayın İnönü'nün 4.4.1992 
tarihli gazetelerde ve daha evvel de televizyonda yayınlanan kendi beyanlarıdır, benim beyanla
rım değildir. Onun için, bunları benim beyanlarım olarak kabul etmesinler ve ben kendilerine 
de, arkadaşlarına da tekrar bir şey hatırlatmak istiyorum : Artık, iktidarda olduklarım anla
sınlar, muhalefette olmadıklarını bilsinler ve ona göre hareket etsinler, burada mazeret üret
mek yerine, çözüm üretmeye başlasınlar. Anavatan'ı beğenmedikleri için, Anavatan iktidarını 
beğenmedikleri için, Hükümet olmayı istediler ve oldular. Anavatan, mademki kötü yaptı, iyi
leri kendileri yapsınlar ve kısa zamanda, hem terör, hem ekonomi bir düzene girsin, vatanda
şın sıkıntıları da giderilsin diyorum. İnşallah da böyle olur, bizim dileğimiz budur; iktidarda 
olduğumuz zaman da, muhalefette olduğumuz zaman da dileğimiz budur. Gerek iktidarda, 
gerek muhalefette, hem teröre hem insanlarımızın sıkıntı çekmesine karşıyız. 

Sayın İnönü'ye de, beyanlarına rağmen, bizim yanımızda, bizim düşüncemizde olduğu için 
ayrıca teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Orhon. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN - - 4 üncü sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hiz
mete sokulan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Esengün?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı PTT'lerin çalış

ma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/286) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Emet İlçesine 
bağlı PTT'lerin çalışma saatlerine've ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ahmet Derin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine İlişkin Sağlık Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/300) 
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastane

sine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin görevi ba

şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/302) 
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BAŞKAN — 7 nci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir mil
letvekilinin görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırıl

ması ile İlgili Kanunun uygulanmasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraV-
ın, cevabı (6/304) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Ala
caklarının Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Buradalar. 
ilgili Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından sözlü so

ru cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Halit Dumankaya 

istanbul 

Bazı kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması kısaca vergi af yasası Mecliste görü
şülürken, kaçakçıların affına Anavatan Grubu olarak şiddetle karşı çıkmıştık. Ancak bizim 
dışımızdaki bazı partilerin ısrarlı oyları ile kanunlaşmıştır. 

Öğrenmek istiyorum; 
1. Bu af 1991 yılı Gelir Vergisi beyannameleri 1992 mart ayında verilmektedir. Bu yasa 

ile beyanname vermeyenler veya ödeme yapmayanlar bu aftan yararlanmışlardır. Bu durum 
devletimizi ziyana uğratmamış mıdır? Bu durum Meclisteki beyanlarınızla ters düşmüyor mu? 

2. Bu af yasası ile 1991 yılı Gelir Vergisini 3 taksit yerine 4 taksitle ödeme söz konusu 
mudur? 

3. Normal süresinde, dürüstçe vergisini ödeyenlere maddî bir ödül veya başka bir yön
tem düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın sözlü sorusuyla ilgili görüşle
rimizi ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekili, 1991 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinin, 1992 yılı mart ayında verildi
ğinden bahisie,, 3787 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah 
Artırımı Hakkında Kanun uyarınca 1991 yılı Gelir Vergisi beyannamesini vermeyenlerin veya 
ödeme yapmayanların da bu kanun hükümlerinden yararlandıklarını ileri sürerek, bu duru
mun devletimizi ziyana uğratıp uğratmadığını, bu durumun Meclisteki beyanlarımıza ters dü
şüp düşmediğini sormaktadır. 

Değerli milletvekilimizin, "1991 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinin 1992 yılı mart ayında 
verildiği" şeklindeki tespiti doğrudur. Ancak, "1991 yılı Gelir Vergisi beyannamesini verme-
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yenlerin veya beyanname verip, ödeme yapmayanların, 3787 sayılı Kanundan faydalandıkları" 
şeklindeki tespit doğru değildir. Zira, 1991 yılı Gelir Vergisi Beyannamesini veremeyenlerin ve
ya beyanname verip, ödeme yapmayanların 3787 sayılı Kanundan yararlanmaları esasen müm
kün değildir. Kanun, kamu alacağının, dönemi açısından; 1.1.1992 tarihinden önceki dönem
leri, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyanları kapsamaktadır. 
Bu itibarla, kanunla getirilen düzenlemelerin devletimizi ziyana uğratması veya bu durumun 
Meclisteki beyanlarımıza ters düşmesi söz konusu değildir. 

3787 sayılı Kanun uyarınca, 1991 yılı Gelir Vergisinin üç taksit yerine dört taksitte öden
mesinin söz konusu olup olmadığı talep edilmektedir. Biraz önce, yukarıda ifade ettiğim açık
lamalar karşısında, böyle bir şey söz konusu değil; dört taksite çıkma yok; yine kanunda öngö-
rtilen sürelerde ve üç taksitte ödenmektedir. 

Sayın milletvekili diğer sorusunda, vergisini normal süresinde dürüstçe ödeyenlere maddî 
bir Ödül veya başka bir yöntem düşünülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 

Mükelleflerin, vergi borçlarını zamanında ödemeleri nedeniyle ülkemize ve milletimize karşı 
görevlerini tam olarak yerine getirmelerinin şerefinin ve huzurunun onlar için en büyük ödül 
olduğuna inanıyoruz. 

Vergi kanunlarımızda bu tür bir ödül müessesesi yok. Belki bazı teşvik edici uygulamalar 
var, bunlan bir miktar daha değiştirerek, daha anlamlı hale getirmek mümkün. Böyle bir dü
şüncemiz de var; ama, bunun dışında şu anda kanunumuz başka bir şeye elvermemektedir. 
Tabiî, vatandaşlık görevini yerine getiren vatandaşlarımız için bazı şeyler düşünülebilir. 

Değerli arkadaşımın sorduğu konular bunlardan ibaret olduğu için, benim cevabım da bu
rada bitmektedir. 

Yüce Meclise ve Meclisin değerli üyelerine saygılar sunuyorum. • . • _ 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Dumankaya, buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Maliye Bakanımıza, geç de olsa, bu soruma 

cevap verdiği için ve özellikle de kendisi cevap verdiği için teşekkür etmek istiyorum; 
Sayın Maliye Bakanımızın, "Bu vergi affından 1991 yılında beyanname verenlerin 

yararlanmadığı" şeklindeki ifadesi doğrudur; bunu ben de biliyorum. Ancak, beyanname ver
mesi gereken mükellefler, affın olacağı bahanesiyle beyanname vermemişlerdir. Çünkü, beyan
name vererek vergi ödemelerinin ileride kendilerini ziyana sokacağını düşünmüşlerdir. Hatta, 
ben, bir vilayette inceleme yaptım, 21 milyarlık vergi tahakkukuna karşılık ancak 10,5,milyar 
liralık bir ödeme yapıldığını gördüm. Yine, bu af nedeniyle, küçük vilayetlerde, küçük yerlerde 
vergi dairesi memurları baskı yaptılar, "Eğer affa müracaat etmezseniz size ceza veriri^" dedi
ler. Bunu tespit ettikten sonra diyorum ki, vergi kaçıranlara, vergi kaçakçılığı yapanlara bu Hü
kümet döneminde, bir tek, madalya verilmemiş(!) diğer her türlü şekilde korunmuştur. 

Vergisini düzgün ödeyen vatandaşlarımızın da hiç olmazsa bir şekilde ödüllendirilmeleri 
gerekirdi. Bu ödüllendirme °/o 1 veya % 2 oranında prim verilme şeklinde olabilirdi. Bu konu
da hazırlanmış bir kanun .teklifim hâlâ komisyonda beklemektedir. Hatta bir parti tarafından 
"eğer Halit Dumankaya'nın teklifi kanunlaşırsa, o zaman Manukyan da devlet protokolüne 
girecek" diye aleyhimde kullanıldı. 

Vergisini düzgün ödeyen, vergisi peşin olarak bordrodan kesilen insanlar, vergisini ödeme
yenler karşısında üzülüyorlar ve ekonomik yönden zayıf hale geliyorlar. Bir de ahlakî yönden, 
her zaman, yergisini ödeyen kaybediyor, vergisini ödemeyen kazanıyor. O zaman da,ahlaklı 
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bir mükellef "yahu bu sefer de ben ödemeyeyim" diyor. Nitekim, bugüne kadar verdiğimiz 
mücadeleye rağmen, vergisini ödemeyen mükelleflerin isimleri hâlâ açıklanmamıştır. 

Bakınız, size kısaca bazı rakamlar vereceğim : Çıkarılan vergi affından 1 568 797 kişi, 
5 trilyon 600 milyar lira istifade etmiş olmasına rağmen, 1 047 kişi 9 trilyon 847 milyar lira 
istifade etmiştir. Bir başka deyişle, aftan 500 bin liranın üzerinde yararlanan 864 398 kişi, top
lam aftan yararlananların yüzde 54'üdür ve ödedikleri miktar olan 127 milyar 250 milyon lira, 
toplam aftan yararlanılan miktarın binde 86'sıdır. Halbuki, toplam aftan yararlananların bin
de 7'si olan 1 047 kişi; yine, aftan 9 trilyon 848 milyar lira istifade ediyor ki, bu da, toplam 
aftan istifade edilen miktarın yüzde 65'i ediyor. O nedenle, inşallah bundan sonra böyle bir 
af çıkartılmayacaktır. 

Anavatan muhalefeti bu af için büyük mücadele vermiştir ve vergi sistemine, vergi tari
hinde '.'vergi sülükleri, vergi yüzsüzleri" diye tabirler yerleşmiştir. Vergi yüzsüzü, vergi sülüğü 
olmaktan korkan bu kaçakçılar inşallah bundan sonra bu Hükümet tarafından korunmazlar 
ve düzgün vergi ödemeleri sağlanır. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
9. — istanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12 nci 

maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/305\ . 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
' Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve söz-

konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/306) ••:..' 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve mil
letvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/307) 

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

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

BAŞKAN — 9, 10, 11, -12 ve 13 üncü sıralarda yer alan, İstanbul Milletvekili Halit Du
mankaya'nın soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İl
çesi İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından so
rusu yer almaktadır. 

,Sayın Ahmet Derin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi affı olarak bilenen Yasadan 50 
milyon TL/sınm üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi ((6/325) 

BAŞKAN — 15 inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ya ait soru, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık 
Ocağına ilişkin, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hasan Dikici?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. —r Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andırın, 

Elbistan, Göksün, Pazarcık devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorunlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanma
raş, Afşin, Andırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç 
ve gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dikici?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Kızık Köyü 

içme suyuna ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/347) 
BAŞKAN — 18 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahraman

maraş Andırın Kızık Köyü içme suyuna ilişkin, Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın dikici?.. Burada. 
ilgili Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş - Andırın - Kızık Köyü içme suyu hangi tarihte getirilecektir? 
BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlarım; Sayın Hasan Dikici arkadaşıma, seçim çevreleriyle ilgili hiz
met dolayısıyla sordukları, bir soruyla bize cevap imkânı yarattıkları için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, Sayın Dikici'nin soru önergesindeki konu, özetle şudur : Söz konusu 
ünitelere yeterli içme suyu temini amacıyla, Anacık Köyündeki sondaj kuyusundan alınacak 
suyun, 200 metreküplük bir kısmı, gömme depoya terfi ettirilerek, bu suretle oraya su ve-
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rilmesi, 1992 yılı programına dahil edilerek, inşaatı tamamlanmıştır. Ancak, mevcut sondaj 
kuyusuna geçmiş köylülerce yıllarda bağlanan sulama amaçlı motopompla köyün içme suyu
na, sulama suyu amacıyla ortak olnuması, köy muhtarlığına yapılan bütün ikazlara rağmen 
bunun söktürülmemesi ve daha sonra da kış mevsimine girilmesi sebebiyle, içme suyu amacıy
la kullanılacak motopompun montaj işlemi 1993 yılına sarkmıştır. 

Köy muhtarlığınca, sondaj kuyusuna montajı yapılan sulama amaçlı motopompun sök-
türülmesi halinde, içme suyu amaçlı motopompun montajı yapılarak, tesis hizmete açılacaktır. 

Sayın Başkanım, ilgili genel müdürlüğün bize getirdiği ve değerli arkadaşımın sorusuna 
cevap arz etmek üzere hazırladığı not budur. 

Maalesef, birçok yerde bu durum karşımıza çıkmaktadır. İçme suyu amacıyla açılan ku
yular, deneme safhasındayken veyahut projesinin ikmali zımnında, oraya sulama sisteminin 
veya motopompun terfi sisteminin veya deponun (ayaklı veya gömme depo) yapılmasına kadar 
geçen zaman içerisinde, köylülerimiz ve çiftçilerimiz, bu sudan, sulama suyu olarak yararlan
mak istemektedirler ve bu gibi olaylar sık sık meydana gelmektedir. Şimdi bu pompanın mon
tajı 1993 yılı programında'bulunduğuna göre, oradaki sulama suyu amaçlı motopompun sök-
türülmesi lazımdır ki, biz oraya içme suyu amaçlı motoponmpumuzu monte edelim, köyümü
zün ve civar köylerin beklediği içme suyu ihtiyacını karşılayalım. Mesele budur. Bu konuda 
arkadaşlarımızın da bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. 

Bölgenin sulama suyu ihtiyacını da biliyor ve takdir ediyoruz. Onun için de ayrıca çalış
malarımız olur; ama, içme suyu her halükârda hayatî bir önem, hayatî bir mana taşıması iti
bariyle, köylülerimiz tarafından takdir edilmelidir ki, sulama suyundan önce gelir. Eğer, bize 
yardımcı olunursa, -yani idareye yardımcı olunursa- biz, sulama suyu amacını bilahara yine 
programlarımızda göz önünde bulundurmak suretiyle, içme suyu amaçlı sistemi ikmal eder, 
devreye sokarız. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Hasan Dikici, buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
Yakında seçim bölgemi gezdim şu anda köyümüzün içme suyu ihtiyacı giderilmiştir. Ben, 

bir sene önce sorduğum soruya yeni cevap aldım. ,€* 
Ancak, işi yapan müteahhit, belirli bir kısmın borularını döşemiş, bir kısmını da döşeme-

miştir; muhtar ve köylülerle görüştüğümde bu haberi aldım. Köy muhtarımızın, özellikle köy 
halkımızın, Sayın Bakanımızdan ve yetkililerden bir istekleri var : 600 tane boru verilirse, bu 
eksik borular da tamamlanarak, köye su verileceğini belirttiler. 

Sayın Bakana çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü 

Sağlıkevine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 
20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin ilçesinde 

FAX ve Acele Hoşta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/349) 
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BAŞKAN — 19 ve 20 nci sırada yer alan, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Diki-
ci'ye ait sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

21. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır mu
habirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3,52) > 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dicle?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
22. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tanvan, Kokarsu Köyü yakınla

rında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 
BAŞKAN — 22.hci sırada, Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin, İçişleri Bakanından 

sorusu vardır. 
Sayın Dicle?.. Yok, -ı 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

23. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş 'in, Yunanistan 'in Karadeniz Ekonomik İş
birliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, TVabzpn Milletvekili Kemalettin Göktaş'in, Dışişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

t 24. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya 'nın, vergisini ödemediği iddia edilen bir hol
dingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın sorusu, İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
t . • ' . - • 

25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/362) , ( 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Başbakandan so
rusu vardır. -

Sayın Ahmet Derin?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Sayın Bakan?.. Burada. , 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
26. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi (6/346) ' , ' 
BAŞKAN —- 26 nci sıradaki, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un sorusu, İçtüzüğün 

97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
27.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Bakanlık

ta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 
\ ı 
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28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların milletimizi 
büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/366) . • ' • , 

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

30. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da 
Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/368) ' ; 

BAŞKAN — 27, 28, 29 ve 30 uncu sıradaki, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 
soruları, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. * 

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Başbakandan 
sorusu vardır. - . . . , ' 

Sayın Ergüder?.. Burada. ; 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara ula

şan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin sorusu ve Çevre Ba
kam Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı (6/371) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Çevre Bakanından soru
su vardır. , 

Sayın Engin Güner?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Engin Güner 

istanbul 

1. insanın huzurlu bir çalışma ve yaşama ortamından yararlanmasına çok olumsuz etki
ler yapan ve özellikle istanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, büyük şehirlerimizde taham
mül edilmez boyutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda, bakanlığınız ne gibi önlemler 
düşünmektedir? , 

Seyyar satıcıların hoparlörle satış yapmaları, klakson çalma ve ikametâh bölgelerindeki 
işyerlerinin çıkardığı gürültüleri önleme konusunda ne gibi önlemler alınacaktır? , 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; çevre Bakanlığının aktivite sahasına giren bu gibi sorular buraya getiril
dikçe ben çok memnun oluyorum; çünkü, bu sayede Çevre Bakanlığının sesini de Yüce Meclis
ten biraz duyurmuş oluyoruz. 
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Bu konuda Sayın Güner'e bilhassa, çok teşekkür ediyorum. Gürültü meselesi uzun yıllar
dır ve bilhassa son yıllarda kalabalık olan şehirlerimizin bir numaralı problemi haline gelmiştir. 

Sayın Güner'e evvela şunu söyleyeyim. -Tabiî kendisi o zaman milletvekili değildi- Gürültü 
Kontrol Yönetmeliğinin çıkış yılı 1986'dır. Yani, Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 7 yi! evvel 2872 
sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılmıştır; çıkarılmış; ama, rafta tutulmuş, hiç uygulan
mamış. Ben Bakanlığa geldikten sonra bu yönetmeliği raftan indirttim, tozlarını sildirdim, aç
tım baktım; çok güzel bir Yönetmelik, Batılı ülkelere paralel bir yönetmelik, bu yönetmeliği 
de uygulamaya koymaya başladım. Hatta ve hatta o şekilde başladım ki, kendim bizzat gürül
tüyle ilgili denetimlere dahi iştirak ettim. Yönetmeliği cebimde de saklıyorum, bu konuda yö
netmeliğin bazı maddelerine göre, Ankara, istanbul, İzmir'de ceza dahi kestim. 

Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre, sizin soru önergenizde sorduğunuz soruların cevap
ları şöyledir : O bahsettiğiniz sokak satıcılarının, yani ses yükseltici aletlerle satış yapan sokak 
satıcılarının bu şekilde satış yapmaları yasaktır. Belediyeler, il idareleri ve kaymakamlıklar bü
tün alet kullanan satıcıları gördükleri yerde, bu aletleri kullanmaktan men etmeleri gerekir; 
ama, uygulama maalesef bugüne kadar yapılmamış. Çünkü, dediğim gibi, 7 sene evvel çıkmış 
olan yönetmelik, hiçbir şekilde uygulamaya konmamış. 

Şimdi, bizim kurduğumuz il müdürlükleri vasıtasıyla -ki, bugüne kadar 24 tanesini 
kurabildik- bu gibi kontroller devam ediyor ve bana her ay vilayetlerden gürültü konusunda 
yapılan denetimlerle ilgili istatistikî bilgiler geliyor. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor; hatta, Ana
dolu'nun tahmin etmediğimiz şehirlerinde bile iyi denetimler yapılıyor. O bakımdan, bu yö
netmelik uygulamaya girmiştir; ama, İstanbul, îzmir, Ankara, Bursa veya diğer kalabalık şe
hirlerde bu yönetmeliğin tam manasıyla uygulanabilmesi için önümüzde daha bir çok denetim 
süresi vardır; bunlar da yapılmaktadır. 

Yönetmelikten bazı ilginç örnekler vereyim : Mesela; gece saat 24.00'le sabah 7.00 arasın
da komşuları rahatsız edecek şekilde müzik çalmak, hatta köpek, kedi gibi hayvanların havla
ması miyavlaması bile bu yönetmeliğin içinde cezayı müstelzim konular arasında gözükmektedir. 

Diğer taraftan diskotek, dans salonu, caz salonu, bar gibi ses yükselten aletlerle yayın ya
pan ve müzik çalan yerlerin de muayyen desibel ölçülerine göre müzik yayını yapmaları gere
kir. Ses yüksekliğinin 90 desibeli geçmemesi lazımdır. 

Diğer taraftan fabrikalarda, bilhassa gürültü yapan tekstil fabrikalarında, işçilerin mut
lak surette kulaklarına tıkaç takmaları lazımdır, tşte bu gibi, hususları kontrol eden yönetme
liğimizin uygulamasına geçilmiştir; devam edilmektedir. Tabiî, bir anda olacak bir iş değil; ama, 
birkaç sene sonra bu iş de rayına girmiş olacaktır. 

Bu arada idarenin, bilhassa belediyelerin, bu konuda çok titiz hareket etmesi lazım. Ya
kında kuracağımız gönüllü kuruluşlar da idareye, belediyelere bu konuda gördükleri bazı, şey
leri ihbar etmek, bildirmek suretiyle de yardımcı olacaklardır. Yönetmelik uygulamaya 7 ay 
evvel başlanmıştır. Bu yönetmelik 7 sene sonra uygulanmaya başladığı için, biraz daha yolu
muz var biraz daha sabredelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Güner, buyurun. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; heinize saygılar su

nuyorum. 
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Her şeyden önce, Sayın Bakana, verdiği izahattan dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek 
istiyorum. 

Bir kere şunu söyleyeyim; benim, sözlü olarak cevaplandırılması arzusuyla verdiğim soru
mun üzerinden sanıyorum, aşağı yukarı bir yıl geçti. Tabiî bu, sırf bu konuda değil, her konu
da böyle. Burada hiç kimsenin suçu olmadığını da biliyorum; bu bir İçtüzük meselesi, bunun 
bir kere, halledilmesi, güncel konuların burada tartışılması gerektiği inancında olduğumu be
lirterek sözüme başlamak istiyorum. , 

Tabiî, bu, aslında, günümüzün koşulları içinde belki aktüalitesini nispeten yitirmiş bir ko
nu; ama, son çöp faciasında gördüğümüz gibi, çevre sorunları, gündemimize çıkmamak üzere 
girmiş ve günlük yaşantımızı, hatta hayatımızı çok yakından ilgilendiren boyutlara ulaşmış bu
lunmaktadır. Çok. önemli siyasî konuların şu anda tartışılmakta olması, bu gibi konulan tar
tışmamıza engel teşkil etmemeli kanaatindeyim. 

Çöp faciasında yaşadığımız olay, bunun en güzel bir örneğini ve maalesef, dünyada eşi 
görülmeyen acı bir örneğini teşkil etmiştir. Burada çıkarmamız gereken sonuç; bu konuda her
kesin sorumlulğu birbirinin üzerine atması, kimsenin de bu işte sorumlu olarak ortaya çıkma
masıdır. 

Benim, bu sözlü sorum münasebetiyle, bugünkü ortamda, özellikle üzerinde durmak is
tediğim husus da budur. Bu gibi konularda sorumlukuk kimindir; bunun açık seçik bilinme
sinde yarar vardır. 

Daha önce de bu kürsüden ifade etmeye çalıştım, maalesef bir facia yaşıyoruz, çok önem
li bir olay yaşıyoruz. Burada bu konu iki üç gün konuşuluyor, dördüncü gün gündemden kal
kıyor ve bir daha da, gündeme, ikinci bir facia gelene kadar gelmiyor. Bundan gerçekten ders 
olarak davranmamız gerekir. 

Bence, bu işte en kötü davranış biçimi de şudur : Türkiye'de, ülkemizde, maalesef, yanlış 
bir kanaat var, bir konunun önemi artmakta mı; ha tamam, hemen bir bakanlık kurarız ve 
bu işi çözmüş oluruz(!).. Bu, son derece yanlış, yanlış olduğu kadar da, bir yerde, elimizi kolu
muzu bağlayan ve kamuoyunu yanıltan bir karardır. Yani, şu anda Çevre Bakanlığı var ve bü- / 
tün çevre sorunları halledilecektir imajını vermek ve o arada, Bakanlıkta ciddî hiçbir faaliyette 
bulunmamak, çevre konusunda olsun, diğer konularda olsun yapılabilecek en büyük kötülük
tür. Eğer bu iş çevre müsteşarlığı şeklinde daha iyi yapılabiliyorsa veyahut bir genel müdürlük 
tarafından daha iyi yapılabiliyorsa, o şekilde yapmak lazımdır. Ancak, bunu en iyi biçimde 
yapmak lazımdır. 

Şunu söylemek istiyorum; "evet, biz bunu en üst düzeyde kurduk, bir bakanlığımız da 
var, her şey halloldu" derseniz yanılırsınız ve çöp faciasında da gördüğümüz gibi, dünyada 
eşi, benzeri olmayan bir faciaya yol açmış oluruz ve bugün sorumlunun kim olduğunu da hâlâ 
bilemeyiz. Bu bakımdan, Sayın Bakana verdiği izahattan dolayı teşekkür ediyorum; ancak, 
hiç de tatmin olmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. 

Gürültü konusu, diğer çevre sorunlarının yanında bugün için önemini halen korumakta
dır. Bu, hepimizde gerçekten çok büyük boyutlara varan stres yaratmakta, günlük hayatımızı, 
sosyal, psikolojik dengemizi bozabilecek boyutlara ulaşmaktadır; fakat, işin acı tarafı odur 
ki, kimse de bu konuda gerekli önlemi almamakta, bu konuda henüz kamuoyunda bir bilinç 
yerleşmemiş bulunmaktadır. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, biri klakson çaldığı 
zaman çok önemli bir olay var demektir. Ya araba kaza yapmak üzeredir ya birini ezmek üze
redir; fakat bizde, evden komşusunu, arkadaşını çağırmak için... (Mikrofon otomatik cihaz 
tarafından kapatıldı) > 

BAŞKAN — Sayın Güner, bir dakika daha süre veriyorum, buyurun. 
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. ENGİN GÜNER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
.. evden arkadaşını, dostunu çağırmak için dakikalarca klakson çalabilmektedir. Yani, de

mek istedğim şu : Bu, herşeyden önce bir kültür ve eğitim meselesidir. Çevre Bakanlığının da, 
çevre konularında, kamuoyunu bir an önce uyarıcı yayınlar yapması -televizyondan- basın or
ganları vasıtasıyla seminerler tertiplemek suretiyle -farikalarda, okullarda- bu işin eğitim kıs
mına öncelikle önem vermesi gerekir. 

Bir de, geçmişte çok iyi bir örnek olarak kurulmuş bulunan çevre izcileri vardı -maalesef, 
bizde birtakım şeyler kurulur ve orada kalır- bunların da harekete.geçirilmesi, hem o çocukla
rın küçük yaştan itibaren bu bilince varmasını sağlayacak hem de büyükleri, birçok konuda, 
çevreye duyarsızlık konusunda uyarıcı ve utandırıcı bir rol oynayacaktır. Bu bakımdan da bu 
konunun ihmal edilmemesi gerekmektedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güner. 
önerge cevaplanmıştır. 
33. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek artan 

çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Bakanından söz
lü soru önergesi (6/372) 

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

35. — İstanbul Milletvekili Evgin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kazalarının 
ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/374) " 

36. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenleri, dış 
geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/376) 

37. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler Hü
kümetin Akrabası" başlıktı habere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/377) 

BAŞKAN — 33, 34, 35, 36 ve 37 nci sıradaki, Sayın Engin Güner'e ait sözlü soru Önerge
leri, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştin 

38. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul-
tay'ın cevabı (6/379) 

BAŞKAN --38 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere 
ilişkin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısınıdan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla., 

Rauf Ertekin 
Kütahya 
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Muhalefet döneminizde işçilerin yanında yer aldığınızı her fırsatta ifade ederken; grevde
ki işçileri eylemlerinizle desteklemiştiniz. Hatta maden işçilerinin yürüyüşlerinde de işçilerin 
ücret taleplerini haklı bularak "isteyin, isteyebildiğiniz kadar" diyerek teşvik ve tahrik etmiştiniz. 

1. Hükümetinizce grevlerin 60 gün süreyle ertelenmesini sosyal demokrat anlayışınızla 
nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

2. Muhalefetteyken antidemokratik bulduğunuz bu gibi uygulamalar, siz iktidara gelin
ce demokratik bir uygulama mı olmuştur? 

BAŞKAN— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay, buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, grev ertele-
meleriyle ilgili olarak verdiği sözlü soru önergesini Sayın Başbakan Yardımcısı Erdal inönü adına ; 

yanıtlamak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, sizlere önerge hakkında doğrudan açıklama yapmadan önce, içeri

ği hakkında kısaca bilgi sunmak istiyorum. 
Önerge sahibi değerli milletvekilimiz, muhalefet dönemimizde işçilerin yanında yer aldı

ğımızı her fırsatta belirttiğimizi, grevdeki işçilerin eylemlerini desteklediğimizi, maden işçileri
nin yürüyüşünde de, işçilerin ücret taleplerini haklı bularak, işçileri teşvik ve tahrik ettiğimizi 
belirterek, hükümetimizce grevlerin ertelenmesini, sosyal demokrat anlayışımızla nasıl bağdaş
tırdığımızı, muhalefetteyken antidemekratik olarak nitelendirdiğimiz bu uygulamaları açıkla
mamızı istemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın grev ve lokavt hakkını düzenleyen 54 üncü maddesi
nin ikinci fıkrası grev hakkı ve lokavtın iyi niyet kurallarına aykırı olarak toplum zararına ve 
millî serveti taprip edecek biçimde kullanılamayacağını açıkça belirtmektedir. Grev ve lokavtın 
yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hallerin bir kanunla düzenleneceği de, aynı maddenin 
dördüncü fıkrasında öngörülmüştür. Anayasanın bu hükmüne uygun olarak grev ve lokavt er-
telemeleriyle ilgili düzenlemeler, 2822 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasıyla be
lirtilmiştir. Bu çerçevede, 2822 sayılı Yasanın 33 üncü maddesiyle ilgili hangi durumlarda grev 
ve lokavt için erteleme kararı alınabileceği de gösterilmiştir. Bu düzenlemeye göre, Bakanlar 
Kurulunca erteleme kararı alınabilmesi için, grev veya lokavta karar verilmiş veya başlanmış 
olması, grev ve lokavtın yasaya uygun nitelik taşıması, grev ve lokavtın genel sağlığı veya millî 
güvenliği bozucu nitelikte bulunması koşulları aranmaktadır. Ancak bu üç unsurun da bir ara- , 
ya gelmesi halinde Bakanlar Kurulunca erteleme kararı alınabilmektedir. Ertelemeyle güdülen 
amaç, genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelik taşıyan grev ve lokavtların olumsuz etki
lerinin ortadan kaldırılmasıdır. 

Kaynağını Anayasadan ve yasalardan alan ve toplum içindeki bireylerin, bedence, ruhça 
ve sosyal bakımdan iyi halde tutulması, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla 
gerçekleştirilmiş faaliyetleri siyasal yaklaşımların kendisine özgü görüş ve kuralları içerisinde 
değerlendirmek, sanırım, bu bakımdan son derece yanıltıcı olmaktadır. 

Ülkemizde endüstri ilişkilerini düzenleyen yasalar, serbest toplu pazarlık sistemini benim
semiştir. Yürürlükte bulunan 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasının 1 inci 
maddesinde de, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ye ça
lışma şartlarını düzenlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmaları ve uyuşmazlıkları barışçı 
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yollarla çözümlemeleri, yasanın amaçları arasında gösterilmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulunca 
alınan erteleme kararları aleyhine Danıştayda iptal davası açılabilmekte ve yürütmenin durul
masına karar verilmesi istenebilmektedir. Amaç, sosyal bir hukuk devleti olmanın temel koşul
lan ve gereklerini sağlamaktır. 

Değerli milletvekilleri, yakın bir geçmişte uygulanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) ile, belediyelerce uygulanan grevleri birlikte yaşadık, karşılaşılan zorlukları da bir
likte gördük. 

Bildiğiniz üzere, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işyerlerindeki Tarım İş Sendikasının 
aldığı grev kararı, sağlık ve güvenlik gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu kararıyla, 1.6.1992 tarihin
den itibaren 60 gün süreyle ertelenmiştir. 

Tarım İş Sendikası tarafından bu karara karşı, Danıştaya başvurulmuş, Danıştayca önce 
yürütmeyi durdurma kararı verilmişse de, daha sonra bu karar kaldırılmıştır. Bu durum, Ba
kanlar Kurulunun atmış olduğu kararın yasaya uygunluğunu da belgelemiştir. TİGEM grevi
nin ertelenmesinden sonra, tarafımdan barışçı çözüm girişimleri sürdürülmüş ve bu amaçla 
resmî arabulucu da atanmıştır. Erteleme süresi içinde taraflar görüşmelerini iyi niyetle sürdür
müşlerdir, özgür iradeleriyle toplu iş sözleşmelerini bağıtlamışlardır. 

Hükümetimiz, bazı belediyelerdeki Belediye İş Sendikasının grevlerini de 60 gün süreyle 
ve genel sağlık gerekçesiyle, 13.8.1992 günü ertelemiştir. Hükümetimiz döneminde ikinci erte
leme kararıdır ve üçüncüsünden söz etmek şimdilik mümkün değildir. Bu olayda da, tarafların 
görüşmeleri ve arabuluculu girişimlerinden sonar uyuşmazlık giderilememiş ve belediye işyer
lerindeki grev uygulaması başlamıştır. Ancak, devam eden grev uygulamaları sırasında, bir yan
dan halkın sağlığıyla çok yakından ilgili olan çöp yığınlarının büyük boyutlara ulaşması, mev
simin yaz olması, kokuşmaların başlaması, halktan gelen şikâyetlerin artması gibi nedenler, 
diğer yandan sözleşme taraflarının da uyuşmazlığın çözümü yolundaki çabalarının sonuçsuz 
kalması, devam eden belediye grevlerinin de bir an önce sonuçlandırılmasını zorunlu hale ge
tirmiştir. 

Bu arada, İstanbul Valiliğinin 10.8.1992 tarihli çağrısı üzerine toplanan İl Hıfzıssıhha Ku-
' rulu, yapmış olduğu 12.8.1992 tarihli toplantısında aldığı 9'nolu karar sonucunda, grevin baş

ladığı tarihten itibaren 70-80 bin ton çöpün biriktiği, her gün ayrıca ortalama 7 bin ton çöpün 
de bu rakama ilave olduğunu saptayarak, İstanbul halkının ruh ve beden sağlığını daha fazla 
tehlikeye düşürmemek için, mevcut çöplerin en kısa sürede kaldırılması ve yeni birikimlere ola
nak verilmemesi görüşüne varılmış ve bu konudaki tavsiye kararı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu da aynı yöndeki endişelerini belirtmiştir. 
Grevin devamı süresince girişimler sonucu taraflar bir araya getirilmiş, sekiz saat süren 

bir toplantıda, duyulan endişeler kendilerine anlatılmış -bu toplantıya bizzat kendim katıldım-
ancak, bütün bu çabalara niğmen.tarafları anlaştırmak söz konusu olamamıştır. Bunun üzeri
ne, gün geçtikçe genel sağlığı tehdit edici koşulların daha da ağırlaşması dikkate alınarak, uy
gulanmakta olan grevin durdurulması yoluna gidilmiştir. 

Erteleme kararından sonra yetkili sendikaca Danıştaya yapılan yürütmenin durdurulması 
yolundaki istem reddedilmiş ve bu olayda da yasanın amacına uygun davranildığı kanıtlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, grev erteleme kararları, geçtiğimiz dönemlerde, ne yazık ki, amacı 
dışında kullanılmış ve haklı olarak yoğun eleştirilere yol açmıştır. Geçmişteki antidemokratik 
bulduğumuz bu uygulamaları eleştirdik. Bu doğrudur; ancak', yaşadığımız dönemdeki olay-
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ların öneminin ve konumunun farklı olması, acil müdahaleyi de zorunlu kılmıştır. Örneğin, 
biz, belediye grevlerini ertelemede biraz daha gecikmiş olsaydık, salgın hastalıkların yayılması 
gibi halkın günlük yaşantısını katlanılmaz kılan olanaksız koşulların ortaya çıkması kaçınıl
maz olacaktı. Sorumluluk duygusu içinde hareket ederek, kamu yararını ve kamu düzenini göz
eterek, anayasal ve yasal hükümleri uygulamaktan çekinmedik. Bu uygulama da, bizim sosyal 
demokrat anlayışımıza aykırı değildir. Böyle bir iddiada bulunulması da haklı görülemez. 

Değerli milletvekilleri, grevleri erteleyen bir hükümet olmak elbette istemiyoruz; ancak, 
yasaların.verdiği hakları kamu yararına kullanmak için de kendimizi sorumlu görüyoruz. Biz, 
özgür toplu pazarlık düzeninin savunucusu olarak kalmak istiyoruz. Bu erteleme kararları so
nucunda da, tarafların, görüşmelerini sürdürerek, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini, Yüksek 
Hakem Kuruluna gitmeden, özgürce bağıtlamış olmaları da bunun bir göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin çok yakından bildiği üzere, Hükümet*>programımızda, 
sendikal hakların ülkemizde ILO standartlarına uygun çerçevede kurumsallaşması ve işçi-işveren 
ilişkilerinin sosyal güvenceleri geliştirici ve sosyal barışı güçlendirici yönde yapılandırılması, 
kamu görevlerine sendikal hak ve özgürlüklerin tanınması ilkeleri benimsenmiş bulunmakta
dır. Programımızda yer alan bu vaatler doğrultusunda Uluslararası Çalışma örgütünün 7 söz
leşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamış, bunlardan 6 tanesi de yasalaşmıştır. 

Bu çerçevede, çalışma hayatında görülen birçok aksaklıkla birlikte, ILO sözleşmelerinde 
öngörülen temel tercihler doğrultusunda yasal çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Yapıla
cak düzenlemeler sonunda daha çağdaş ve katılımcı, daha özgürlükçü ve yasaksız endüstriyel 
ilişkilerin ülkemizde yerleşmesine çalışmış bulunuyoruz. 

Bu düşüncelerle, değerli milletvekilimizin önergesinde belirtilen hususlara katılmadığımı
zı Yüce Meclise saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Rauf Ertekin, buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkanımu, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

sözlerime başlamadan, Sayın Bakana, geç de olsa vermiş olduğu cevaptan dolayı teşekkür 
ediyorum. 

Soru önergemin verilemesinin esas amacı, muhalefetteyken söylenilenlerle iktidara geldikten 
sonra, o yetkili noktalara geldikten sonra yapılan icraatlar arasındaki farkı göstermejc içindi. 
Nitekim, Sayın Bakan -izahatlarından da anladığımız kadarıyla- yasalarımıza dayanılarak, ya
sal olarak yapılan grev ertelemelerinin ne kadar doğru olduğunu açıklamak durumunda kaldı
lar. Bundan mennunuz. Ancak, şu anda iktidarda bulunan ve hükümet üyesi olarak görev ya
pan Sayın Bakan ve bu Hükümetin Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü, geçendönem muhalefet 
lideri olarak gerek seçim meydanlarında gerekse o günlerde, sendikalarla olan anlaşmazlıklar 
nedeniyle yapılması gereken grev ertelemelerini, olmayacak şekilde eleştirmişlerdi ve durum 
öyle bir hale gelmiştir ki, Sayın Lider ve milletvekili arkadaşlarımız, işçilerimizin kollarına gj-
rip yollarda yürüyerek, bu işi protesto etme yoluna dahi gitmişlerdi. 

20 ekim seçimlerinden önce seçim meydanlarında, medyada "benim işçim, benim memu
rum, benim emeklim, benim dulum, benim yetimim" diyerek oy isteyen, emanet de olsa bu 
oylarla işbaşına gelen bu Hükümet -Sayın Bakanın konuşmasında da izah ettiği gibi- birbuçuk 
senedir, ne işçinin ne köylünün ne emeklinin ne dulun ne Bağ-Kurlunun lehine hiçbir düzenle
me yapmamıştır. 
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Tabiî, mualefetteyken konuşmak kolaydı; ancak, iktidar olduktan sonra bunların unutul
ması fevkalade üzücüdür. 

Değerli arkadaşlarım, çok iyi hatırlıyorum, o gün muhalefete mensup konuşmacı arka
daşlarımız çok güzel şeyler söylüyorlardı; o günkü iktidar milletvekilleri olarak biz de bunlara 
katılıyorduk. İmkânlar ölçüsünde bazı şeyler yapıldı, yapılamadı... Bunun sıkıntısını, bunun 
üzüntüsünü duyan arkadaşlarınızdan birisiyim. Koalisyon hükümeti kurulduktan sonra, bu 
katıldığımız şeyler acaba yerine getirilir mi diye bekledik... "500 gün*' denildi, 500 gün bekle
dik... İnanıyorum ki, 5 000 gün geçse de bunların hiçbirisi yerine getirilemeyecek. Sadece bun
ların lafı, sözü ediliyor; ama, bir tarafta işçi, bir tarafta memur, sıkıntıda... 

Sayın Bakanımız da izah etti; memur sendikaları kurulacaktı, asgari ücret vergi dışı bıra
kılacaktır... 17 ay geçti, bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Sayın Bakan, muhalefette iken oldu
ğu gibi şimdi d*e, iktidarda iken çıkıp "bunları önümüzdeki günlerde, program içerisinde 
yapacağız" diyor. Bilemiyorum, nasıl yapılacak; 16-17 ay geçti, hâlâ ortada hiçbir şey yok. Bun
ların hepsini artık vatandaşlarımız görmekte... 

Bağ-Kurlu, emekli perişan durumda, işçi sıkıntı içerisinde; ama, düzenlemeyle alakalı hiçbir 
şey yok. Bugünlerde cumhurbaşkanlığı seçimi ortaya çıktı... Tabiî ki devletimizin en üst nokta
daki makamını boş bırakmayacağız, cumhurbaşkanını seçeceğiz; ama, bunların da bir an ev
vel çıkarılıp, hiç olmazsa seçimlerden önce vatandaşalara verilen vaatlerin yerine getirilmesini 
Hükümetten talep ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, söylenecek söz çok; ama, vaktinizi fazla almak istemiyorum. An
cak, 500 günlük icraatı neticesinin, önümüzdeki günlerde de bu Hükümetin vatandaşlarımıza 
bir şey veremeyeceğini gösterdiğini söylemek istiyorum. Bu duygularla hepinize en derin sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ertekin. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sözlü soruların görüşülme süresi tamamlanmıştır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çeceğiz; ancak, kalan süre içerisinde, bir tasarının tümü üzerinde gruplarca yapılacak görüş
meler bile tamamlanamayacaktır. 

Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 6 Mayıs 1993 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. . 

Kapan Saati : 17.45 

, 0 , : ; . 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI . 

1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, otoyol inşaatı sırasında tahrip edildiği iddia 
edilen Ormanköy - Kuzuluk yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam OnurKum-
baracıbaşı'mn yazılı cevabı (7/920) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Sorularım : 
Sakarya İli, Akyazı Belediyesi içinden geçen mevcut Ormanköy - Kuzuluk yolu otoyol in

şaatı sırasında Kuzuluktaki malzeme ocağından malzeme taşımak için kullanıldığından kulla
nılamayacak kadar tahrip olmuştur. Bu hali ile kazalara sebep olmakta ve şehir halkının şika
yetine sebep olmaktadır. 

Vaki şikâyetlere karşı bu yolun otoyol inşaatının tamamlanmasını müteakip otoyol müte
ahhidi tarafından yapılacağı ifade edilmişti. Halen otoyol inşaatı tamamlanmıştır. Müteahhit 
firmaya bozuk yolun yapılması için müracaat edildiğinde cevaben bu yolun Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılacağı ifade edilmekte ve bu husus TCK, istanbul, 1 inci Bölge mü
dürlüğü tarafından da teyid edilmekte.ancak kendilerine tahsisat verildiği takdirde mezkur yo
lu yapabileceklerini ifade etmektedirler. , 

1. Otoyol müteahhidi tarafından ağır kamyonlarla malzeme taşıması sırasında tahrip edilen 
Akyazı geçiş yolunun tamiri kimin tarafından yapılacaktır? 

2. Beş yıldan beri şehir halkına büyük sıkıntı veren ve kazalara sebep olan bu yolun ta
miri 1993 yılı içinde yapılacak mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 5.5.1993 
Sayı : B.09.0.BHI.0.00.00.25/2-A/1424 
Konu : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M.'nin 1.3.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.1Ö.00.02-7/920-3906/17790 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan, Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, "Anadolu Otoyolu, Kazancı-

Gümüşova kesimi İnşaatı nedeniyle kullanılan Ormanköy-Kuzuluk yolu" hakkında Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yol ağında olan Akyazı-Ormanköy il yolunun rutin 
bakım hizmetleri yürütülmektedir. Karayolları ağı dışında bulunan Kuzuluk yolu ise, otoyol 
inşaatı nedeniyle kullanılan bir mahallî yoldur. Bununla ilgili olarak Akyazı Kaymakamlığı 
ile idaremiz arasında bir anlaşma yapılmıştır. 

Yerel yönetimlere ait olan bu yolların onarımı için, 1992 yılı birim fiyatları ile ihtiyaçdü-
yulan 27 855 000 000 TL. ödeneğin temini hususunda Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığından 
talepte bulunulmuş olup; ödeneğin temini halinde gerekli onarım çalışmalarına başlanacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

- " Bayındırlık ve iskân Bakanı 
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2. — Sivas Milletvekili A bdttllatif Şener 'in, Sihaz (Sivas Hazır Giyim Sanayi Ltd. Şii.) 'a 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm yazılı cevabı (7/935) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından, Anayasa ve TBMM 
içtüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca, yazılı olarak cevaplandırılmasının temenini saygılarım
la arz ederim. 18.2.1993 

Doç. Dr. Abdullatif Şener 
Sivas Milletvekili 

1. Sivas'ta faaliyet gösteren Sihaz (Sivas Hazır Giyim Sanayi Ltd. Şti.)'da işçiler zaman 
zaman toplu olarak işten çıkarılmakta; buna karşılık işverenin çeşitli kanunî yükümlülüklerini 
yerine getirmediği ve yeterince takip edilmediği kanaati Sivas kamuoyunda mevcuttur. Bu ka
naate katılıyor musunuz? 

2. KÖYTEKS - Sivas Hazır Giyim San. A.Ş. ile Şark A.Ş. (Yeni Sihaz Ltd. Şti.)'a adına 
Ayşe Balcı arasında yapılan kira akti gerçekleştirilirken, işletme hangi teminat ve şartlarla dev
redildi? Bu şart ve teminâtlar yerine getiriliyor mu? 

3. Kiralama tarihi olan 25.2.1991'den bugüne kadar Yeni Sihaz Ltd. Şti. hangi şartlarla 
ne kadar teşvikten yararlandı? 

4. sn^AnıIan şirket, işçiler adına yükümlü olduğu Konut Edindirme Fonu ve Tasarrufu Teş
vik Fonlarını düzenli olarak yatırıyor mu? Halen mevcut borcu varsa,,ne kadardır? 

5. Şirketin halen vergi mükellefi ve sorumlusu olarak vadesi geçtiği halde ödemediği ne 
kadar vergi borcu vardır? 

6. Şirketin halen TEK'e borcu var mıdır? Ne kadardır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4.5.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/04474 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 1.3.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/935/3929/17910 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri yazılı so

ru önergesi hakkındaki görüşlerimiz ekte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener'in soruları ile ilgili görüşlerimiz aşağıda sunul
maktadır. -

Sümerbank tarafından Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 4.9.1985 tarih, K-10 
sayılı kararı çerçevesinde, Sivas Hazır Giyim Tesislerinin yapımına 27.7.1985 tarihinde başlan
mış olup, tesisin finansmanı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'nce karşılanmıştır. 

12.2.1987 tarihinde idaremizin % 84,84 iştiraki ile kurulan KÖYTEKS Yatırım Holding 
A.Ş. (KÖYTEKS A.Ş.) tarafından Sivas Hazır Giyim Tesisleri devralınarak 4.5.1987 tarihinde 
Sihaz Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SÎHAZ) kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 3,5 
milyar TL.'dir. 
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Sihaz, 28.7.1987 tarihinden 31.12.1990 tarihine kadar KÖYTEKS A.Ş. adına Sümerbank'-
ın yan kuruluşu olan Süti A.Ş. ve Suteks A.Ş. tarafından işletilmiştir. Sihaz A.Ş.'nin 1990 yılı 
dönemi bilanço zararı 7 366 423 894 TL.'dir. 

Daha sonra KÖYTEKS A.Ş. işletmecilikten vazgeçerek tesisin ilanla kiralanmasına çalış-
mıştır. tlan sonunda tesis, en uygun fiyatı veren Şark A.Ş.'ne (Yeni Sihaz Ltd. Şti.) 25.2.1991 
tarihi itibariyle 5 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiralar üçer aylık dönemler itibariyle tahsil edil
mektedir. 

Kiralama sırasında Şirkette muhtelif cins ve markalarda 330 adet dikiş makinesi mevcuttur. 
Kiraya verilirken çalışan 428 işçinin iş akitleri Sihaz A.Ş. tarafından fesh edilerek kıdem 

ve ihbar önelleri ile kullanılmamış izin paraları olarak yasa gereği 3 439 720 273 TL. tazminat 
ödenmiştir. 21.2.1991 tarihli kira sözleşmesinin ekli olan 22.2.1991 tarihli protokol gereği işçile
rin tümünün 25.2.1991 tarihi itibariyle Şark A.Ş.'nin personeli olarak işe başlatılması sağlan
mıştır. Devam eden Toplu tş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonucunda TlS'in kiracı tarafından 
imzalanarak uygulanması sağlanmak suretiyle işçilerin özlük hakları ve menfaatleri koruma 
altına alınmıştır. 

Sihaz A.Ş.'nin sermayesi 25 Milyar TL. olup, ortaktık yapısı aşağıdaki gibidir. 
KÖYTEKS A. Ş. % 97,1332 • 
Özel İdari % 2,3864 
Sidaş % 0,4772 
Süti A.Ş. <% 0.0016 
Erzurum A.Ş. % 0.0016 

Sözkonusu işletmeyi kiralayan Yeni Sihaz Ltd. Şti., Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne 
yaptığı ihracat taahhüdünü yerine getirmek amacıyla KÖYTEKS A.Ş.'nin iznini alarak, kirala
dığı 330 dikiş makinesine kendi imkanları ile 141 dikiş makinesi daha ilave etmek ve vardiyeli 
çalışmak suretiyle istihdam kapasitesini 750 kişiye kadar çıkartmıştır. 

Şirket ayrıca yine KÖYTEKS A.Ş.'nin kiraladığı Yerköy ve Erzincan fabrikalarını da kira
lamıştır. 

Şirket düşük kapasitede çalışmakta olup, yeni işçiler alınarak kapasitenin artırılmasına 
çalışılmaktadır. , 

Kira sözleşmesi döneminde işten çıkarılan işçilerle ilgili yapılan incelemede; 

— 1991 yılında işten çıkarılan işçiler için işçi sendikasının kiracı aleyhine açtığı 1991-367 
esas no'lu davada, işçilerin kanunsuz eylemleri (yasadışı grev) sonucunda iş akitlerinin fesh 
edildiği ve işçilerin hukuki bir mağduriyetlerinin sözkonusu olmadığı mahkeme tarafından ka
rar altına alınmıştır. 

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

Adı geçen tesisin SİHAZ A.Ş. tarafından zarar etmesine rağmen çalıştırıldığı dönemdeki 
çalışma ortamına tekrar kavuşmak ümidi ve vaadi ile kiracıya işin bıraktırılmasına yönelik ol
mak üzere, işçilerin kanunsuz hareketlere teşvik ve yönlendirildiğine dair haber alındığı KÖY
TEKS A.Ş. tarafından belirtilmektedir. 
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Diğer taraftan KÖYTEKS A.Ş.'ne 27.11.1992 tarih, KOF/41 sayılı Kamu Ortaklığı Yüksek 
Kurulu Kararı ile iştiraklerindeki hisselerini ve yapmış olduğu tesisleri satma ve kiralama yet
kisi verilmiştir. 

Ayrıca, KÖYTEKS A.Ş. Kira Sözleşmesi gereği firmadan teminat olarak; 
Sivas Divriği tlçesinde 35 dönüm arazi, 
İstanbul Küçükçekmece'de 500 m* arsa ve 
İstanbul Bahçelievler'de 1 daire olmak üzere 3 gayrimenkul üzerine toplam 1 100 milyon 

TL. ipotek tesis edilmiştir. 
Ayrıca kira bedelleri karşılığı olarak da ödeme terminine göre toplam 1 230 Milyon TL.'Iık 

dört adet senet alınmıştır. Bu senetler kira karşılığı olarak her yıl yenilenmektedir. 
Halihazırda teminatlarla ve kira ödemeleri ile ilgili olarak kiralayan şirketle herhangi bir 

problem bulunmamaktadır. 
Soru önergesinin 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen sorular İdaremizle ilgili bulun

madığından cevaplandırılamamıştır. » 
Bilgilerinize arz ederim. 

a Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

3.— Giresun MilletvekiliRasim Zaimoğlu'nun, denizcilik bakanlığının ne zaman kurula
cağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/969) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

Denizcilik Bakanlığı kurulması hem Hükümet Programında ve Koalisyon Protokolünde 
yer almasına rağmen, bugüne kadar kurulmamıştır. 

Sorular : 
1. Programlarınızda yer alan Denizcilik Bakanlığı bugüne kadar neden kurulmamıştır? 
2. Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T/C. -
Devlet Bakanı 5.5.1993 

' Sayı : B.02.0.005/01033 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: Devlet Bakanlığı (Sayın Akın Gönen) 12.3.1993 Tarih ve B.02.0.006/0021 Sayılı Yazısı. 
KKG7/969-3986 Sayılı Yazınız. 
Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği soru önergesi

ne yanıtlarımız şöyledir. 
1. Programlarımızda yer alan Denizcilik Bakanlığı kurulması çalışmaları sürdürülmek

tedir. Hükümetimizin önerisi olarak yüce meclise arz edeceğimiz yasa tasarısı hazırlanmıştır. 
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Bakanlığın, sektörün tüm sorunlarını saptayacak ve çözüm yollarını hemen devreye soku
lacak bir yapıda kurulması ve devlet işleyişinde duplikasyonlar yaratmayacak bir örgüt şeması 
oluşturulması için çalışılmaktadır. 

2. 1 inci soruya verdiğim cevapta görüleceği gibi çalışmaya devam edilmektedir. Hükü
met üyesi, Devlet Bakanı İbrahim Tez bu konu ile ilgili görevlidir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

îbrahim Tez 
Devlet Bakanı 

4 Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Sivas ayrımı Akkışla yolunda deği
şiklik öngörülüp öngörülmediğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1062) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını talep ediyorum. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Sorularım : 
1. Kayseri Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü il yolları ağında bulunan 1-38-06 Kayseri 

Sivas ayrımı Akkışla yolunda Devlet Su İşleri 12 nci Bölge müdürlüğünce sürdürülen Sanoğ
lan Barajı inşaatı nedeni ile değişiklik öngörülmüş müdür? 

2. Şayet bu yolda değişiklik ön görülmemişse, Sivas yol ayrımının Çiftlik Beldesinden 
geçerek Akkışlaya ulaşan bu yol dar ve standartlara uymadığından, Baraj inşaatıda başladığı 
takdirde büyük sıkıntılara neden olacaktır. 

Hali hazırda yolun genişletilip iyileştirilmesi düşünülmekte midir? 
3. Şayet genişletilip yenilenmesi düşünülmüyorsa sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5.5.1993 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1422 
Konu : Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Yazılı Soru Önergesi. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 1.4.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1062-4162/19519 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Akkışla yoluna dair Ba

kanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Sathi kaplamalı, il yolu niteliğinde ve 18 km. uzunluğundaki (Kayseri-Sivas) Ayr.-Akkışla 

yolunun, Sanoğlan Barajı göl alanı içinde kalacak olan yaklaşık 3 km. lik bölümünde bu yıl 
itibariyle varyant çalışmalarına başlanacaktır. 

Halen periyodik bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen mevcut yolun diğer kesimleri ~ 
(15 km. lik bölüm) için önümüzdeki yıllarda sağlanacak kaynakların yeterli olması durumun
da, söz konusu yol yatırım programına dahil edilerek yapımı gerçekleştirilecektir. 
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Ayrıca; maksimum su kotu 1 263,37 m. olan Sarıoğlan barajınin, baraj göl alanı içinde 
kalacak 3 km. lik kısmı, inşaatın 1994 yılında tamamlanmasını müteakip, dışarı alınarak bu 
hususta gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz e d e r i m . . ' . . , ' " 

Onur Kumbaracıbaşı 
• •* : Bayındırlık ve İskân Bakanı 

5. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul'da güvenlik güçlerince yapılan ve 
beş kişinin ölümü ile sonuçlanan operasyona ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazalı cevabı (7/1064) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 9.3.1993 

Mahmut Almak 
Şırnak 

• ABD'de "tSA" olduğunu iddia eden bir tarikat liderini yakalamak için sürdürülen ablu-
ka, on gündür devam ediyor. Kimse bu tarikat liderini öldürmeyi düşünmüyor. Çünkü, öldür
mek değil, sağ yakalamak esastır. Oysaki istanbul'da yapılan ve beş kişinin ölümü ile sonuçla
nan devrimci sol operasyonunda ise ABD'dekinin aksine sağ yakalamak değil, öldürmek esas 
alınmıştır. Çünkü olayın görgü tanıkları operasyonun hemen sona erdiğini belirtiyorlar. Za
man darlığı mı vardı? Bina ablukaya alınarak beş gün-on gün beklenemez miydi? Bu yöntem 
ile içeride bulunanların sağ yakalanmaları mümkün iken alelacele infazın yapılmasını neyle 
açıklıyorsunuz? Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası ve ilgili bütün yasalara göre "ateş açmak" 
en son çare olduğuna göre kanunî şartlan oluşmadan silah kullanılması, tasarlayarak adam 
öldürme değil midir? Çatışma çıktığı iddia edilen evin pencerelerinin gazetecilerin aşağıda bek
ledikleri bir sırada sonradan kırıldığı, doğru mudur? Cesetlere öldükten sonra da ateş edildiği 
doğru mudur? özgür ve Sabahat adlı çocuklar operasyondan sağ kurtulmuşlardır. Çatışma 
çıktı ise bu iki çocuğun yara almadan kurtulmaları size göre gerçekçi midir? Yoksa bu iki ço
cuk propaganda amacıyla mı sağ bırakıldılar? 

İstanbul Valisinin "İstanbul'u cephanelik haline getirmişler" şeklindeki acıkmaları bu yar
gısız infazı gözden kaçırma ve kamuoyunu baskı altına alma amacına mı yöneliktir? İhbarın 
Suriye tarafından yapıldığı iddiası doğru ise İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü bugüne kadar 
nerede idiler? Bu operasyon, gerçek dışı bile olsa herhangi bir ihbar halinde hiçkimsenin evin
de can güvenliğinin olmadığını gösteriyor. Bu durum, insanların temel haklarına yönelik bir 
tehdit değil midir? Bu operasyonda da görüldüğü gibi infaz timleri daha ne zamana kadar yar
gıyı "yok" saymaya devam edeceklerdir? Peki yargı niçin vardır? Hukuka dayalı ve insan hak
larına saygılı bir ülkede, bu yargısız infaza karşı çıkmak bir insanlık ve demokratlık görevi de
ğil midir? Bu operasyonla ilgili soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? 
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• . ,T. C." . 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 4.5.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.-116895 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 1.4.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1064-4169/19539 sayılı 
yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 12.4.1993 gün ve B.02.0.006/0072 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen Başbaka

nımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin ceva
bı aşağıya çıkarılmıştır. 

İstanbul, Kartal ilçesi Kent Sitesi'nde barındıkları belirlenen yasadışı örgüt militanlarını 
yakalamak amacıyla 6.3.1993 günü bahsi geçen adrese gidilerek usulüne uygun bir şekilde "Polis 

* Teslim Olun" çağrısı yapılmış, ancak yapılan çağrılara silahla karşılık verilince güvenlik.kuv
vetleri silah kullanmak zorunda kalmışlardır. Operasyon sonucu 5 (beş) militan; 8 (sekiz) adet 
tabanca, 6 (altı) adet roketatar, 1 (bir) adet Lav silahı, 8 (sekiz) adet roketatar mermisi, 23 (yir-
miüç) adet şarjör, bol miktarda mermi, bomba yapımında kullanılan çeşitli maddeler, örgütsel 
dokümanlar ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Güvenlik kuvvetleri bütün operasyonlarda suça karışanları sağ yakalamak ve suç delilleri 
ile birlikte adlî makamlara teslim etmek için büyük çaba harcamaktadırlar. Nitekim çatışma
dan sağ olarak kurtarılan iki çocuk bunun en güzel kanıtıdır. 

İhbarın Suriye Devleti tarafından yapıldığı konusunda yetkililer herhangi bir resmî açık
lamada bulunmamışlardır. Konu ile ilgili açıklamalar gazetelere ait yorum ve haberlerdir. 

önergede ileri sürüldüğü gibi yargısız infaz diye bir durum kesinlikle sözkonusu değildir. 
Güvenlik kuvvetlerimiz, kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde vatandaşlarımı
zın huzur ve güvenliği için büyük bîr özveri ile çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Arz ederim. , 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

6. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, DSİ 18. Bölge Müdürlüğünce yapılan 
sondaj çalışmalarına ilişkili sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'mn 
yazılı cevabı (7/1069) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Malumları olduğu üzere Afyon, DSİ bakımından 18. Bölge Müdürlüğüne bağlıdır. Bölge 
birimlerinden Sondaj Şube Müdürlüğü 20 Ekim 1991 yılına kadar fevkalade başarılı bir çalış
ma yapmıştır. 
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Gerek mahallî gazetelerde ve gerekse Afyon kamuoyunda 20 Ekimden sonra bu birimin 
çalışmadığı, programını gerçekleştirmediği hakkında yayımlar ve endişeler vardır. 

1. DSİ Bölge Müdürlüğüne 1991 ve 1992 de bölge çapında ve Afyon'da ayrı ayrı olarak 
ne kadar kuyu açılmış, ne kadar arazi (alan) sulamaya açılmıştır? 

2. 1992 programının Bölgede ve Afyon'da ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 
3. 1992 yılında imtihansız, tş ve İşçi Bulma Kurumuna sorulmadan bölgeden veya Ba

kanlıktan ne kadar kadrolu veya geçici işçi gönderilmiştir? 

Bayındırlıkve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği '5.5.1993 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1428 
Konu : Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 1.4.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1069-4183/Î9605 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Afyon Milletvekili İbrahim özsoy'un, DSİ VXHI. Bölge Mü

dürlüğünün yürüttüğü sondaj çalışmalarına dair, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

İlgili Bölge Müdürlüğünce 1991 yılı içinde açılan toplam 23 115 m. uzunluğundaki 159 
adet su sondaj kuyusundan sadece 18'inin pompaları temin edilerek, elektrifikasyonu tamam
lanmış ve böylece 560 ha tarım arazisi sulamaya açılmıştır. 

1992 yılında ise 16 kuyu ile 520 ha araziye sulama hizmeti götürülmüştür. 
Yine 1992 yılı itibariyle bu bölgede toplam 34 190 m. uzunluğunda 250 kuyunun açılması 

programa alınmıştır. Afyon ili dahilinde ise 18 571 m. uzunluğunda 121 adet kuyunun açılması 
programa alınmış ve bunun 10 580 m.'lik 61 adedi gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, ilişikte sunulan çizelgede görüleceği üzere; Afyon Sondaj Şube Müdürlüğünde, 
1991 Malî Yılı sonu nedeni ile hizmet akitleri dolan ve işten çıkarılan 98 geçici işçi, 1992 yılında 
tekrar işe başlatılmıştır. Hizmet içi eğitim kurslarından mezun olan 4 adet su sondörü de mev
cut mevzuat hükümlerine göre sondör kadrosuna atanmış olup; bunların dışında personel alı
mı olmamış ve muvakkat kadrolara herhangi bir atama yapılmamıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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7. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tlınç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman başla
nacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve îskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı 
(7/1073) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 11.3.1993 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : Keban Barajının yapımıyla Elazığ'ın tarım ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşı

layan Altınova su altında kaldı. Buna karşılık, bu kaybı telafi etmek için Kuzovanın sulama 
projesi yapıldı. Ancak yıllardır hükümetler değişti. Fakat Elazığ için hayati önem taşıyan bu 
proje birtürlü uygulama safhasına geçemedi. 

Bütün Elazığ'Iıların dört gözle beklediği Kuzova sulama projesine ne zaman başlanacak, 
acaba" yatırım programına alınmış mı? 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5.5.1993 

Sayı : B.09.0.BHI.0.00.00.25/2-A/1418 
Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tlınç'un Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: T.B.M.M.'nin 1.4.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1073-4207/19673 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un "Kuzova Sulama Pro

jesine ne zaman başlanacağına ilişkin, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

4770 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanan ve 1993 yılı yatırım ve uygulama planında 
yer alan söz konusu projenin 1 inci kısım inşaatının ihalesi bu yıl itibariyle, Mayıs ayı içerisin
de gerçekleştirilmesi programlanmıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gölcük'te yeni hükümet binasının ne zaman 

yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı ce
vabı (7/1121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular : 
1. Kocaeli, Gölcük ilçesinde Kaymakamlık, Adliye ve Mal Müdürlüğü hizmetleri 35 yıl-

danberi 1940 yılında inşa edilen iki katlı Bir bina içinde icra edilmektedir. Nüfusu 150 bini 
bulan bu şirin ilçemiz için zarurî hale gelen Kaymakamlık ve Adliye binası yapımına ne zaman 
başlanacaktır? 

2. Gölcük halkının bu konuda üç yıldan beri oyalanmasının sebebi nedir? 
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Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5.5.1993 

Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/1420 
Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.BM.M.'nin 8.4.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1121-4305/19995 sayılı yazısı. 
ligi yazı ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, "Gölcük'de yeni Hükümet 

Binasının ne zaman yapılacağı"na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1993 yılı yatırım programında yer alan ve maliyeti 5 000 000 000 TL.'sı olan söz konusu 

işin bu yılki ödeneği 194 000 000 Tt . sidir. 
Halen keşif çalışmaları sürdürülen "Gölcük Hükümet Binası"nın yapımı, DPT'nin uy

gun görüşü doğrultusunda ihale edilecektir. 
ilgi ve gereğini arz ederim. 

'•,••* Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

9.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek'ten ülkemize gelen soydaşların 
TC. vatandaşlığına kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1124) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 
1. Bosna-Hersek'ten gelip Türkiye'ye yerleşen Bosnalı müslümanlar içinde çok sayıda 

vasıflı insan olduğu görülmekte ve fakat bunlar vatandaş olmadığı için çalışamamaktadır. Bun
ların vatandaşlığı konusunda ne düşünülmektedir? 

2. Bulgaristan'dan gelen göçmenler için 1989 yılında çıkartılan kanun hükmündeki ka
rarnameden Bosnalı müslüman kardeşlerimizin de istifadesi mümkün olamaz mı? 

. T C . 
İçişleri Bakanlığı 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 5.5.1993 
'- Şb. Md. : B050NÜV0080003.226/6669 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Devlet Bakanlığının 16.4.1993 günlü ve B.02.0.006/0102 sayılı yazısı. 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 8.4.1993 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1İ24-4308/19998 sayılı yazısı. 
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Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan ce
vap ekte sunulmuştur. . 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. Yugoslavya'nın parçalanması sonucu yaşanan iç savaş nedeniyle Bosna-Hersek'ten Türk
iye'ye gelerek yerleşen kişiler daha sonra ülkelerine geri dönmek üzere geçici ikamete tabi tu
tulmuş bulunmaktadırlar. 

Ancak, bunlardan yurdumuzda sürekli olarak ikamet etmek isteyen kişiler, daimi ikamet
lerine izin verildikten sonra vatandaşlık dosyalarının düzenlenmesi için bir dilekçe ile bulun
dukları yer Valiliğine müracaat etmeleri gerekmekte ve haklarında yaptırılacak araştırma so
nucunda güvenlik bakımından bir sakıncaları bulunmamaları halinde 403 sayılı Türk Vatan
daşlığı Kanununda aranan şartları taşıdıkları anlaşılanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile vatan
daşlığa alınabilmektedirler. ' • .- • 

2. 2510 sayılı tskân Kanununa göre Türk soyundan olan veya Türk kültürüne bağlı bu
lunan ve dışarıdan Türkiye'ye yerleşmek amacı ile gelen kişiler "göçmen" olarak kabul edil
mektedir. 

Bulgaristan'dan göçe zorlanarak yurdumuza gelen kişiler hakkında 16.6.1989 tarih ve 3583 
sayılı Kanun kabul edilerek, vatandaşlık işlemlerinin 2510 sayılı tskân Kanunu" uyarınca 
"göçmen" olarak yürütülmesine imkân sağlanmıştır. 

Bu bakımdan Bosna-Hersek'ten gelen kişilerin "göçmen" olarak vatandaşlığa alınmaları 
ancak yasal'bir düzenleme ile mümkün olabilecektir. 

10. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, yurt dışında işyeri sahibi olan vatandaşları
mızın sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın 
yazılı cevabı (7/1135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdakisorularımın tavasutunuzla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını.saygıyla arz ederim. 

. Mehmet Sağdıç 
Ankara 

1. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız arasında gün geçtikçe kendi işini kuranların sayı
sı hızla artmaktadır. Otuzbin işyerinden fazla işyerine sahip bu vatandaşlarımızın yaşadıkları 
ülkelerin hukukunu bilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle işyeri sahibi vatandaşlarımıza yar
dımcı olunması açısından Almanya başta olmak üzere hukuk müşavirliği bulundurmayı düşü
nüyor musunuz? 

2. Çifte emeklilik hususunda yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları
nız var mı? 

3. Yurt dışında çalışıp aynı zamanda SSK'dan emekli olmak için müracaat eden vatan
daşımızın sayısı nedir? Emekliliği hak ettiği halde hala emekli olamayan hatta bir yıldır netice 
alamayan vatandaşımız var mı? 
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T C . 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Yurtdışı tşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5.5.1993 
Sayı : B.13.0.YÎH.0.10.00.00.92/2581-017277 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.4.1993 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1135-4342/20133 sayılı yazısı. 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının ilgide kayıtlı yazıları gereği, Ankara Milletve
kili Sayın Mehmet Sağdıç'ın Bakanlığımıza yönelttiği soru önergesine verilen cevaplar ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
- Mehmet Moğultay 

' -. ' * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağdıç'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ba-
. kanlığımızca Cevaplandırılmak Üzere Yönelttiği Soru önergesi 

Soru 1. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız arasında gün geçtikçe kendi işini kuranla
rın sayısı hızla artmaktadır. Otuzbin işyerinden fazla işyerine sahip bu vatandaşlarımızın yaşa
dıkları ülkelerin hukukunu bilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle işyeri sahibi vatandaşları
mıza yardımcı olunması açısından Almanya başta olmak üzere hukuk müşavirliği bulundur
mayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1. Bilindiği üzere Bakanlığımız yurt dışında işçi statüsünde çalışan vatandaşları
mıza hizmet vermektedir. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızdan statü değiştirerek bulundukları 
Ülkelerde kendi işini kuranların sayısı güç geçtikçe artmaktadır. Vatandaşlarımızın sahip ol
dukları bu işletmeler, bulundukları Ülke mevzuatına göre kurulmakta olup, özellikle Avrupa 
ülkeleri bu tip işletmelerin kurulmalarını teşvik etmekte ve kuruluşlarında müteşebbislere her 
türlü bilgi vermek ve hukukdanışmanlığı yardımı yapmakta ve hatta bazı ülkeler malt destekte 
bulunmaktadır. 

Çok sayıda vatandaşımızın bulunduğu Batı Avrupa ülkelerindeki Büyükelçilik ye Başkon
solosluklarımız hezdinde bilindiği gibi Hazine ve Dış Ticaret, Maliye ve Gümrük Müşavirlik 
ve Ataşelikleri mevcut olup, işyeri açmak isteyen vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti ver
mekte ve kendilerine yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca bu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizde Dı
şişleri Bakanlığımızca gönderilen hukuk Müşavirleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
buna ek olarak hukuk müşavirleri bulundurulmasının gerekli olmadığı düşünülmektedir. 

Soru 2. Çifte emeklilik hususunda yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza yönelik çalış
malarınız var mı? 

Cevap 2. Halen yürürlükte bulunan 3201 sayılı Yasaya göre; yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızdan yurda kesin dönüş yapanlar, yurt dışında geçen hizmetlerini ilgili sosyal güven
lik kuruluşuna borçlanmaları halinde, bu hizmetleri sosyal güvenlikleri bakımından değerlen
dirilmektedir. 

Değerlendirilen bu hizmetlere göre, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunun mevzuatına göre 
aylık hakkı doğuyor ise kendilerine aylık bağlanmaktadır. Söz konusu vatandaşlarımızın çalış-
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tıklan ülke mevzuatına göre de, aylığa hak kazanmaları halinde bu ülke sosyal güvenlik kuru
mu tarafından ayrıca emekli aylığı bağlanabilmektedir. 

Diğer taraftan, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, talepleri de gözönüne alınarak, günün 
koşullarına göre yeniden düzenlenen "Türk Vatandaşlarının Yabancı ülkelerde Geçen Süreleri
nin Borçlandırılarak Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı" Başbakanlığa sunulma aşamasına getirilmiştir. 

Soru 3. Yurt dışında çalışıp aynı zamanda SSK'dan emekli olmak için müracaat eden 
vatandaşımızın sayısı nedir? Emekliliği hak ettiği halde hâlâ emekli olamayan hatta bir yıldır 
netice alamayan vatandaşımız var mı? 

Cevap 3. 3201 sayılı Yasaya göre vatandaşlarımıza yurt dışındaki hizmetlerini Sosyal Si
gortalar Kurumuna borçlanarak aylık bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş yapmaları gerek
mektedir. Diğer bir anlatımla halen yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza aylık bağlanması müm
kün değildir. 

Yurt dışından kesin dönüş yaparak borçlanmak suretiyle aylığa hak kazanan vatandaşla
rımızdan aylık talebinde bulunanların emekli olamaması sözkonusu değildir. Ancak, bu va
tandaşlarımızdan bazılarının yurt içinde ve yurt dışında geçen hizmetlerinin tespitinde zaman 
zaman gecikmeler olabilmektedir. Bu durumdaki vatandaşlarımıza emekli aylıklarına mahsu
ben avans verilmek suretiyle mağduriyetleri önlenmeye çalışılmaktadır. 

^ritea»' 

— 345 — 





TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
l 

99 UNCU BİRLEŞİM 5 . 5. 1993 Çarşamba Saat : 15.00 

ı . . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ye 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 ökkeşiŞendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki 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, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

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

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

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

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

10. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER , 

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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

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

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

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gefekli 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 t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

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) 

,—;— H-i 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

25. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 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 Oğ'uzhan 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 103 üncü maddeleri uyarınca 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 uyarınca 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. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) , "' 
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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

. 38. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kânn 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, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

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

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

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

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

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

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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

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

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

48. — 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) 

49. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fi 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) 

50. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51. — 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) 

52. — 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) 

53. — 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) , 

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

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

56. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve'18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemi eriri tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. — 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) 

58. — 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) 

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil-

l mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — 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) 

62. — 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) 

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

64. —•> 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. —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) 

66. — İzniir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 

, araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 
67. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla

nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların 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) 
69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 

teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (İ 0/98) , , . 
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72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

73. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

75. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekimba
şı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Seyimli'nin, Karaman îlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir - Ay
rancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia 
edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/268) ' 

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

5. -— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ierin ça
lışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/286) 

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

•7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/302) 

*8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandı
rılması ile -ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/304) 

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

*10, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve 
sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/306) 

•11, —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve 
milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/307) 

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

*13. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/309) 

14.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav ilçesi imam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

*15. — 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) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 
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17; — 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) 

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

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

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçe
sinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) 

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

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

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

*24. — istanbul 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) 

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

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

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

*28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 90Ö'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) i - i 

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

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

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

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

*33. —• İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 
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*34. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

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

*36.— 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) 

*37. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

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

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

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

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

*42. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta. İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

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

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

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

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

*A1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

*49, -_ Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

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

51. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
Ianmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 
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52. — 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) (İ) 

* *53. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 
• 54. _ istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 

basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 
55, — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 

fırın ve ocakların GtMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

*56. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nunJ findik alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

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

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

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

*60. — 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) 

*6l. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ,(6/423) 

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

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

*64. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) •' ' " ' . • ' 

*65. —• Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

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

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

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

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

*7Ö. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

12 
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*71. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'h liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

*72. -a- Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

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

*74. — 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) 

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

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

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

78. — 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) 

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

*80. —- 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) 

81. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

82. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

83. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami SosyaPın Ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

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

85. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Âfet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (l) 

*87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

88. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 
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89. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

•; 90. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'urt, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

• *91. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

92. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*93. — Denizli'MilIetvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

*94. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından styzlü soru önergesi (6/457) 

*95. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

96. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

97. — AVdın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) ' 

98. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

99. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

100. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

101. — Kayseri Milletvekili.Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

102. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

103. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

104. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

105. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

106. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

107. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

•108. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapı
lan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/472) 
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109. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul il 
başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

110. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

*111. — Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

112. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

113. — 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) 

* 114. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

115. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

116. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*117. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

118. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
ilçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) 

*119. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Muavenet Muhribinde meydana ge
len hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/486) 

120. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

121. — 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) 

*122. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedeni
ne İlişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

123. — 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) 

124. — 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) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 
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126. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992*de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*127. — 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) 

128. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) • 

* 129. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

132. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

133. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

134. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

135. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

136. — 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) 

* 137. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

138.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

139. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

140.— 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) 

141. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında başında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru Önergesi (6/580) (1) 

142. — 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) 

.16 ; • : : — — — . 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü somya çevrilmiştir. 
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* 143. —; Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

144. — 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) * 

145. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

146. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

147. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

148. — tstanbul 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) 

149. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

150. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

151. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

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

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

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

155. — 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) 

156. — 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) 

157. — 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) 

158. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

159. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

160. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 
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161. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

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

163. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Erğüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çabşma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586)(l) , 

164. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

165. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

166. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

167. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

168.. — 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) 

169. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

170. — Erzurum. Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

171. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

172. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tncöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

173. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

174. —• Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nih, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

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

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

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

178. — Sımak 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) 
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179. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

180. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Eulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

181. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, BilecikrBozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

182. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/557) 

183. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

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

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

187. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(1) 

188. — 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) 

189. — 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) 

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

191. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

192. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

193. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

194. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

195. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 
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196. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

197. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

198. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

199. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orrrian işletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

200. — İstanbul Milletvekili Halit Duman kaya'nm, yergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

201. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

202. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

207. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

208. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, istanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

209. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) l 

210. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

211. •— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığriddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

212. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

214. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

215. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) • 

20 
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'. 216. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 

217. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

218. — tzmir Milletvekili Timur Demir'in, işçilere dağıtılmak üzere İzmir'de bazı 
ilçe belediyelerine gönderilen ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

219. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

220. — Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

221. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

222. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

223. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

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

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

226. — 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) 

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

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

229. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıl-
lı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

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

231. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

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

233.— İstanbul 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) 

234. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 
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235. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

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

237. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

238. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

239. -— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

240. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

241. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nin, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Sımak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

243. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

244. —Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

245. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

246. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

247. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

248. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) -

249. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal.Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

250. —• İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) • " ' . • ' / •'. ' x 

251. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı
na devredilen ortaöğretim kurumlarındaki Millî Emlâka ait kantinlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/615) 

— m •'••"• •;,-' ]', ,- •v: ' . - ; ' ; ; . 
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252. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlak Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

253. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

254. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

255. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

256. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

257. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

258. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

259. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

260. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

261. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sonu önergesi (6/625) 

262. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he-. 
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

263. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme karan olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

264. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

265. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

266. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

267. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

268. —- İstanbul MilletvekiliHalit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyâsî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) , 

• 269. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

270. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

271. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) ' 
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273. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

275. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

276. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

277. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

278. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 

279. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

280. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

281. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

282. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

283. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar Üniversitesi için 
ayrılan ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

284. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

285. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

286. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

287. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

288. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

289. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay .. 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

290. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

291. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) t 
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292. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

293. —İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

294. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

295. — Atvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten tedbir 
ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

296. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

297. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'iri, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 

298. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

299. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

300. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

301. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in^Kütahya Merkez tlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

302. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

303. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

304. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

305. -v- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunçbi-
lek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

306. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

307. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 
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308. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

309. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebeye hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

310. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

311. -—Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

312. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 

313. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

315. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınma ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, P.K.K.'nın üniversitelere sızdığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

319. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru .önergesi (6/683) 

320. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

321. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

322. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) ' 

326. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 
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327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta
nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

334. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

335. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan,serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

336. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

337. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

338. —Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

339. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

340. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

341. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

342. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

343. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

344. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/708) 
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345. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nurt, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

347. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

348. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe ilçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

349. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nih, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

350. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

351.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
_(6/739) 

352. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Linyit Kömür
lerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

353. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) 

354. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

355. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün bina, personel ve araç»gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

356. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'le-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, iskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

358. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile.telefon görüş
mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

359. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle
rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

360. —* istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 
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361. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi
ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

362. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

363. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/751) 

364. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

365. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

366. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

367. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

368. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) . 

369. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağ-
layancerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

370. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

371. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) 

372. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/760) 

373. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

374. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

375. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin ıslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

376. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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) 
'v. 2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televİzyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4.. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 2İ6 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, T/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. — Tarım 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) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma Tarihi : 27.4.1993) 
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10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Ko
misyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu 
(2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

11. —Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve2547 Sayılı 
Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.İ993) 

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

13. _ Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S..Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

14. _ 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

15. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/514) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 5.4.1993) 

16. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

17. _ 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 tsmail 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) 

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

19. — 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 Bü|çe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 20. — 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) 

21. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

22. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

23. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

24. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 
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25. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

26. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı :. 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (S. Sayısı'; 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. — 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 32. — 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 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği 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 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği 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 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının»Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği 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 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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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38. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için 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 39. — 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 40. — 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 41. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler, ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 42. — 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 KomisyonlanRaporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 47. — Türlüye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4*3.1993) 

X 48. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

, x 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 
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51. — 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) 

X 52. -— 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) 

53. — 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) 

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

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 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) 

56. — 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 57. — 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) 
58. — 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) 
59. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 60. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

61. — 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) 

62. — 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) 
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63. — 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) 

64. — 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) 

65. — 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) ' , 

66. — 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) . ' ' « . • 

67. —-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) 

68. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

72. —.Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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74. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve25 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) 

75. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

76. — 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) 

77. — 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) 

78. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş- s 
' 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) 

79. — 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) (Ş. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

80.— 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) 

81. — 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) 

82. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve iflas 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) 

83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
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) 

84. — 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) 

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

36 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER ' ' 

86. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı tmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağılma tarihi : 5.10.1992) 

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

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

89. — 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) 

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

91. — 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) 

92. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtmri tarihi : 5.11.1992) 

93. —Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.Î1.1992) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

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

98. — 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) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 
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100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

101. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

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

103. — 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) 

104. — 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 105. — 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) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı AskerîvYüksek 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) 

107. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı i 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

108. — 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) 

109. — 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) 

110. —• 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) 
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111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

112. — 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) 

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

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

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

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

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

118. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

119. •— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 tlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

120. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifiye Bayındırlık, tmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakbnda Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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124. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993), 

125. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dâir Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

126. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in^ 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasarı Dikici ve* 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/̂ 627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair, 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) ( 

128. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Mâlî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, İ/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131..— Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1Üİ93) , 

132. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) < 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) , 

134. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

135. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) . 
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X 136. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 137. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınanının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 138. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

139. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 140. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 141. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna'Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

142.,— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

143. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğrbya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

144. — 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

145. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 




