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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, Antalya'da meydana gelen terör olaylarına ve 

bu olayların turizm sektörünü olumsuz yönde etkilememesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündem dışı konuşmasına, Turizm Bakam Abdulkadir Ateş; 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Amerika Birleşik Devletlerince Bağdat'a yapılan son 
füze saldırısının bölge ve Türkiye açısından yaratacağı olası sonuçlara ilişkin gündem dışı konuş
masına, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin; 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, son günlerde yoğunlaşan terör olayları karşısında alın
ması gereken yeni önlemlere ve Partilerine mensup iliç ilçesi Başkanının teröristlerce öldürüldüğü 
yöre ve çevresinde yaptıkları incelemeler sonucu edindikleri izlenimlere ilişkin gündem dışı 
konuşmasına da, içişleri Bakam Beytullah Mehmet Gazioğlu; 

Cevap verdiler. . • • . 
Başbakan Tansu Çiller tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen zevatın atandıkları

na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Hükümet Programının 30 
Haziran 1993 Çarşamba günü okunacağı açıklandı. 

Hükümet Programı üzerinde şahıslan adına söz almak İsteyen milletvekillerinin müracaatları
nın değerlendirilmesi ve sıralandırılması hususunda Başkanlığın tutumu hakkında usul görüşmesi 
açıldı; yapılan görüşmelerden sonra, Başkanlıkça izlenen tutumun usule uygun olduğu kabul edil
di. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ilişkin Sağlık Bakanına 
yöneltmiş olduğu sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği 
bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.3.1993 tarihli, 255 ve 226 sayılı kararlan uyannca Bat
man, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam 
etmekte olan olağanüstü hal uygulamasımn, 19.7.1993 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, yapılan açık oylamadan sonra kabul 
edildi. 

30 Haziran 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.40'ta son verildi. 
Yılmaz Hocaoğlu 

Başkanvekili 
Cengiz Üretmen . • ' Kadir Ramazan Coşkun 

' Manisa istanbul 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

O 

— 361 — 



T.B.M.M. B:119 30.6.1993 0 : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
30.6.1993 Çarşamba 
Sözlü Soru Önergesi 

I. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor alım silahı konu
sunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (67840) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.6.1993) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Buca'da PTT'nin bağladığı bakan tercihli telefonla

ra ilişkin Ulaştırma Bakanından' yazılı soru önergesi (7/1499) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.6.1993) 

2. •— İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Mahallî İdareler Fonu'ndan Çanakkale İlindeki 
belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1500) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan Çanak
kale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan Çanakkale 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1502) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten Çanak
kale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

6. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Mahallî İdareler Fonu'ndan Kırklareli İlindeki 
belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1504) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

7. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan Kırkla
reli İlindeki. belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan Kırklareli 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1506) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

9. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç'ün, TÜBİTAK tarafından yayınlanan bir dergide 
"Günümüzde 28 Ülkede Savaş Var" başlığıyla yayımlanan yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: İ7.6.1993) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten Kırklare
li İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

II. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Çanakkale Merkez Çınar Köyü ve Denizgördü 
İmize Çeşme ağaçlandırma sahasında bazı kişilere ait hayvanların otlatılmasına göz yumulduğu 
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iddiasına ilişkin Orman Bakamndan yazılı soru önergesi (7/1509) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.6.1993) 

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinin sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakamndan yazılı soru önergesi (7/1510) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.6.1993) 

13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, D.S.l. 183. Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma
lara ve bazı görevliler hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1993) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Mahallî İdareler Fonu'ndan Kahraman
maraş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1993) 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakamndan yazılı soru önergesi (7/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1993) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten 
Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1993) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan 
Kahramanmaraş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakamndan yazılı soru 
önergesi (7/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1993) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Kürt Sorunu Sempozyumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazıh soru önergesi (7/1516) (Başkanlığa geliş .tarihi: 18.6.1993) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı bir köyde 
güvenlik güçlerince yapılan operasyonda masum bir vatandaşın öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1993) 

20. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Şırnak-Uludere'de yargısız infazlar yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazıh soru önergesi (7/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1993) 

21. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulanık-Gündüzü Köyü yakınlarında mey
dana gelen olayların ardından masum köylülerin gözaltına alındıkları iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1993) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ardahan, Kars ve İğdır illerindeki personel 
alımlarında partizanlık ve usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1993) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Istanbul-Laleli'de suçsuz yere gözaltına alın
dığı iddia edilen Diyarbakırlı bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1521) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1993) 

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kaçakçılık'suçlarında para cezasına çevir
me limitini yükselten Bakanlar Kurulu Kararnamesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1993) 
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25. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kaçakçılık suçlarında para cezasına çevir
me limitini yükselten Bakanlar Kurulu Kararnamesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1993) 

,. 26. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un kuru çay satış sistemine ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1993) 

27. —Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, TRT'de son altı ay içinde özel imtihanla 
işe alınan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.6.1993) 

28. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar-Uyandık Köyü'ne bağlı 
Karoli Mezrasının Dereboğazı Mevkiine ne zaman nakil edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskûn 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1993) 

29. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kaçakçılık suçlarında para cezasına çevir
me limitini yükselten Bakanlar Kurulu Kararnamesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1993) 

30. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, köy koruculuğu sistemi ve köy korucularının halka 
kötü muamele yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1528) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.6.1993) 

31. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, ÖZDEP Erzincan il Sekreterinin ölüm 
nedenine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.6.1993) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Istinye Devlet Hastanesinin onarımı için 
yapılan ihaleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.6.1993) 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi 

1.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Bilecik Sağlık Müdürüne ilişkin Sağlık Bakanına 
yönelttiği sözlü soru önergesini 29.6.1993 tarihinde geri almıştır (6/839) 

Geri Alman Yazılı Soru Önergeleri 

1. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu, Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan Kars ilindeki " 
belediyelere yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru önergesini 29.6.1993 tarihinde geri almıştır. 
(7/1381) 

2. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu, Mahalî idareler Fonundan Kars İlindeki belediye
lere yapılan yardımlara ilişkin yazılı som önergesini 29.6.1993 tarihinde geri almıştır. (7/1382) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), Feridun Pehlivan (Bursa) 

•_ ; © • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşimini açıyorum. 
III. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz: 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1001) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Başbakanlığın, içtüzüğün 79 uncu maddesi

ne göre verilmiş 3 tezkeresi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

İlgi: 22.6.1993 tarihli ve 101-579/05260 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan ve Adalet Komisyonunda bulunan "Hâkimler 

ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı"nın, 
Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, İçtüzüğün 79 uncu maddesine göre, öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştun 
2. — Belediye Gelirleri Kanuunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının öncelik 

ve ivedilikle görüşülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1002) 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10.6.1993 tarihli ve 101-530/04937 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan 

"Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, Bakanlar 
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Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, İçtüzüğün 79 uncu maddesine göre, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi için gereğini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının öncelik ye ivedilikle görü
şülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1003) 

BAŞKAN—Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4.3.1993 tarihli ve 101-516/03114 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan ve Genel Kurul gündeminde bulunan "Sosyal 
Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın, Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, 
İçtüzüğün 79 uncu maddesine göre, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Bakanlar Kurulu Programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylamasının gündemdeki 

yeri ve o günlerde başkaca bir konunun görüşülmemesi ile 3 Temmuz 1993 Cumartesi günkü Birle
şimde çalışma ve konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır, ayrı ayrı okutup 
oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 89 Tarih : 30.6.1993 

Danışma Kurulunun 30.6.1993 çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 

CHP Grubu Başkanvekili 
Uluç Gürkan 

Öneriler: 

1. 30 Haziran 1993 Çarşamba günü okunacağı Başbakan tarafından belirlenen Bakanlar Kuru-
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lu Programının okunmasının; 3 Temmuz 1993 Cumartesi günü yapılacak olan Program Görüşme
leri ile görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılacak güven oylamasının günde
min "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve bugünlerde başka bir konunun 
görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum: 

2. 3 Temmuz 1993 Cumartesi günü yapılacak olan, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki 
görüşmelere saat 10.00'da başlanması; Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konuşma
ların 1 saat 15 dakika, kişisel konuşmaların 15'er dakika olması, görüşmelerin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — HÜKÜMET PROGRAMI 

/. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması 

BAŞKAN — Gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulmuş bulunan Bakanlar Kurulunun Programı 

okunacaktır. 
Bakanlar Kurulu Programını okumak üzere Başbakan Sayın Tansu Çiller'i kürsüye davet edi

yorum. 
Buyurun Sayın Başbakan. (DYP sıralarından ayakta alkışlar ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuri
yetimizin 50 nci Hükümeti olarak, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına Yüce Meclisin seçkin 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yedi kez Başbakan olarak ülkemize büyük hizmetler vermiş bulunan Sayın Süleyman Demi
rci'm, ülkemizin Cumhurbaşkanlığına seçilişi ertesinde DYP Genel Başkanlığını üstlenerek yeni 
hükümeti kurmakla görevlendirildim. Yirmi aya yakın bir süredir başarıyla hükümeti devam etti
ren DYP ve SHP partileri, bir Koalisyon Protokolü imzalayarak, yeni bir hükümet kurmaya karar 
vermişlerdir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Öyleyse niye değişti kabine? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Hükümetimiz, 21 inci yüzyıla hazırlanan bir 
dünyada, Türkiye'nin yenilenme ve değişim azmini temsil etmektedir. Bu yenilenme ve değişimi, 
her alanda, süratli, kapsamlı ve kararlı adımlarla gerçekleştireceğiz; çağdaş siyasî normları, ekono
mik ve sosyal hedefleri yakalayacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyetimizin 70 inci yılında yeni bir atılım heye
canıyla ülkemizi 21 inci yüzyıla taşıma misyonunu yüklenmiş bir kuşağın Hükümetiyiz. Satı 
Kadın'ın, Yüce Meclise girişinden, Başbakanlığa uzanan bir çizgide, Türkiye'nin siyasal ve sosyal 
erdemi ve başarısı da yansımaktadır. 

Dünyadaki değişim ortamında Türkiyemiz, kendisini hızla yenilemek zorundadır. Bugün hal
kımızın her kesimi bunu istemektedir. İktidarıyla, muhalefetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
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büyük bir görev düşüyor: Halkın ve çağın gerisinde kalmamak. Karşınıza, bu duygularla, böyle bir 
anlayışla çıkıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; millet iradesinin mutlak üstünlüğüyle, egmenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi, hareket noktamızdır. 

Devletin resmî dili, bayrağı, simgeleri, sınırlan ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümranlık hak
lan, her türlü tartışmanın dışındadır. (DYP sıralanndan "bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye, devleti, ülkesi ve milletiyle, bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü 
tartışılamaz. Türkiye'nin üniter devlet niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve gele
neksel beraberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. Bu birlik ve beraberlik ortak bir siyasî kültürün 
sonucudur. Bu beraberlik ve birliğin zedelenmesinin, kesinlikle kimseye yaran yoktur. 

Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, her koşulda, sonuna kadar, savun
maya ve kesinlikle korumaya kararlıyız. (DYP sıralanndan alkışlar) 

Türk devletinin bölünmez bütünlüğü ve demokratikleşme süreci içinde, çağdaş değerlerin' 
önünde duran yasa ve engelleri tek tek ayıklayıp kaldırmak karanndayız, kendimiz için ve halkı
mız için bunu yapacağız. Halkımızın, çoğulcu demokrasi içinde, demokratik katılımını güçlendir
mek amacıyla, kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak zorundayız. 

özgürlükçü, çoğulcu ve her anlamda tam demokratik rejimden vazgeçemeyiz. Bundan asla 
ödün veremeyiz. 

Düşünce ve inanç özgürlüğü, tıpkı yönetim hakkı gibi, siyasî haklar olmaktan çıkmış, yani o 
aşamayı geçmiş olarak insanlık haklannın arasına katılmıştır. Devletin, inanç hakkı ve inanç fark
lılıklarından bağımsız olarak işlemesi, ancak inanç özgürlüğüne saygılı ve onun gereklerine de 
uygun hareket etmesi esasına dayanan çağdaş laiklik anlayışı temel prensibimiz olmaya devam 
edecektir. 

İnanç, düşünce, anlatım özgürlükleri çağdaş bir toplumun temelidir, kısıtlanamaz. Laik ve 
Atatürk ilkelerine bağlı Türkiye, aynı zamanda din ve inanç özgürlüğünü toplumsal yaşamın vaz
geçilmez bir ilkesi sayar. 

Günümüz demokrasilerinde hak ve özgürlüklere yönelik en önemli tehdit, şiddet ve terörden 
gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yıllardır devam eden teröre karşı önemli mesafe 
alınmıştır. Hiç kimsenin bu konuda kuşkusu olmasın. Bu sorun, hukuka saygılı kalınarak mutlaka 
çözümlenecektir. Bu, hepimizin sorunudur, devletimizin sorunudur ve herkesin katkısı gerekir. 

Şiddet ve terör yoluyla devletin varlığına ve demokratik rejime saldın, insan hak ve özgürlük
leri çerçevesinde kabul edilemez. Devletin görevi, hukuka ve insan haklanna dayalı, demokratik 
bir devlet anlayışını ödünsüz uygulamaktır. Böyle bir devlet anlayışı, ülkenin ve yurttaşlann tümü 
için güvencedir. 

1987 yılından beri süren "olağanüstü hal" uygulaması, yetki ve otorite boşluğu yaratmayacak 
yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yürürlükten kaldınlacaktır. 

Hükümetimizce, koruculuk sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmiştir. Bunu gerçekleş'-
tirmek için, öncelikle koruculuğun kaldırılmasının yaratabileceği istihdam ve güvenlik sorunlan-
nın çözümlenmesi gerekmektedir. Hükümetimizin etkin, cesur ve kalıcı önlemleri uygulamaya 
koymasıyla bu hedefe vanlacaktır. 
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Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğaldır. Bunlar 
başka ülkeler için de geçerlidir. Böyle çeşitlilik, demokratik ve üniter devlet için zaaf değildir. 
Üniter bir yapı içinde çeşitli etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebili
ri. Bu, ulus ve devlet birliğinin gücünü azaltmayacak, aksine pekiştirecektir. 

Türkiye'de herkes eşittir ve birinci sınıf yurttaştır. Ülkemizde, uluslararası anlaşmalarla kabul 
edilen azınlıklar dışında hiçbir yurttaşımız azınlık değildir. Herkesin kendi ana dilini, kültürünü, 
tarihini, folklorunu, dinî inançlarını koruması temel insan hak ve özgürlükleri kapsamındadır. 

Terörle mücadelenin yanı sıra, bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi ve istihdam 
olanaklarının artırılması, güneydoğu politikamızın vazgeçilmez temelini oluşturacaktır. Bu amaç
la, sağlam kaynaklara bağlanmış bir bölge planlaması hızla yürürlüğe konulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin, günümüzde ulaştığı siyasal, sosyal ve ekono
mik düzeyi yansıtacak yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. 

Bu yeni anayasa, Paris Şartı'nda da öngörülen katılımcı demokrasinin tüm koşullarını, insan 
haklarını, kişi hak ve özgürlükleriyle sendikal hakları güvence altına almalı ve Türkiye'nin uygar 
dünyayla bütünleşmesini sağlamalıdır. 

Böyle bir anayasa, siyasal partiler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ortak ve ivedi 
isteğidir. 

Hükümet olarak, ülkemizi çağdaş bir anayasaya kavuşturmak için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, iktidarıyla muhalefetiyle, işbirliğine davet ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Adalet mülkün temelidir" ilkesi, devlet ve hükümet 
anlayışımıza daima hâkim olmaya devam edecektir. Kuvvetler ayrımı esasına dayanan adaletin ve 
dolayısıyla yargının bağımsızlığı toplumun çimentosudur. Adlî özerkliğin gerçek manada varolup 
işleyebilmesi, idarî özerklikle desteklenmiş olmasına bağlıdır. Özlük haklarına ilişkin olanlar da 
dahil, yasal ve idarî düzenlemelerimiz, hep bu inancımızın doğrultusunda olacaktır. Gerek adliye 
binalarımızın, gerekse hâkim sınıfı veya yardımcı personel görevlilerinin sıkıntıları görülmektedir. 

Devletimizin imkânları ve hakkaniyet ilkesi göz önünde tutularak, devlet çalışanlarının duru
munda mümkün olan her türlü iyileştirme ve düzenleme yapılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesini gerileten ana
yasal çelişki ve engellerin kaldırılması, yargı işleyişinin bu doğrultuda güçlenmesi, temel hak ve 
özgürlükleri güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması gerekir. 

Bu konuda gerekli olan anayasa değişikliklerinin gerçekleştirilmesi çabalarımız elbette inanç
la sürdürülecektir; ancak, anayasa değişiklikleri gerçekleştirilinceye değin, rejimin temel konuları
na ilişkin devleti ve toplumu yeniden çağdaş doğrultuda yapılandırmayı sağlayacak düzenlemele
rin yasalaşması için gerekli hazırlık ve çabalar her zamanki gibi sürdürülecektir. 

Bu amaca yönelik olarak, daha önce hazırlanan ve halen hazırlanmakta olan yasa tasan ve 
taslaklarımız mevcuttur.. 

Çocuk ve gençlere sadece suçlu gözüyle bakamayız. Bunu bu şekilde amaçlayan Çocuk Mah
kemeleri Yasa Tasarısı, basın özgürlüğünü güçlendiren, basın mensuplarının çalışmalarını ve hal
kın gerçekleri öğrenme hakkını güvence altına alan, sansürü kaldıran, idarî makamların basınla 
ilgili yetkilerini olabildiğince kısıtlayan ve bu konuların değerlendirilmesini yargı mercilerine bıra-
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kan Basın Yasa Tasansı, bir diğeri, temel hak ve özgürlükler açısından büyük önem taşıyan Avu
katlık Yasa Tasansı, Güvenlik Soruşturması Yasa Tasansı, Cezaevleri yönetimi ve yapılanmasıyla 
ilgili Cezaevleri Yasa Tasansı, Yüce Meclisin gündeminde bulunmaktadır. 

Yargıyı siyasal iktidann etkilemesinden korumak, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi açı
sından ne derece önemli ise, yargı mesleğini ekonomik açıdan çekici hale getirerek ekonomik 
bağımsızlığa kavuşturmak da yine yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi açısından o derece 
önemlidir. 

Bugün, mevcut hâkim ve savcı sayısı kadar yeni hâkim ve savcıya daha gereksinim vardır. 

Aynca, yargı mekanizmasının çarklannı oluşturan adalet personeli, sayı ve nitelik açısından 
da yetersiz "bulunmaktadır. Yapılan ve yapılacak olan bü hazırlıklanmızla yetersizlikler giderile
cektir. , 

Halen, yargının hızlandınlması, basitleştirilmesi, şeffaflaştınlması ve kendisinden kuşku 
duyulmayacak bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlanan ve 12 kanundan oluşan büyük ve 
kapsamlı reform taslaklarımız tamamlanmış olup, Bakanlar Kurulunun incelenmesine acilen alına
caktır. 

Bilindiği gibi, cezaevleri sorunu, ülkemizin başlıca sorunlanndan birisidir. Yapılanma, teknik 
donanım ve personel açısından geçmiş yıllann ihmali içerisinde bu sorunun boyutlan olabildiğince 
büyümüş ve genişlemiştir. 

Ülke içinde ve ülke dışında sık sık üzücü olaylara neden olan ve huzursuzluklar yaratan bu 
sorunun çözümü için her türlü olanaklarımızı seferber edeceğiz. 

Öncelikle, mevcut cezaevlerinde belirlenen idarî ve fizikî yapı ve güvenlik önlemlerindeki 
olumsuzluklan giderecek ve kısa süre içerisinde cezaevlerinde güvenliği tüm gerekleriyle sağlaya
cak, çalışmalan tamamlanan güvenlik sistemiyle ilgili proje ve hazırlıklann uygulanmasına geçile
cektir. 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa standartları da göz önüne alınarak oluşturulan modern, güven
likli, teknik donanımlı .yeni bir "Türk Cezaevi Modeli"ni içeren projelere uygun cezaevlerinin 
yapımlanna başlanılacaktır. (ANAP sıralanndan "Eskişehir'i niye kapattınız?" sesleri) 

Hükümetimiz, hoşgörüyle sosyal ve ekonomik huzurun hâkim olduğu bir toplumsal dayanış
ma ortamını yaratmak azmindedir. Bu hoşgörü ortamını her şeye rağmen, herkesle birlikte yarata
cağız. (DYP ve SHP sıralanndan "bravo" sesleri, alkışlar) 

Atatürk ilkelerine dayanan laik bir Türkiye'de, inanç, düşünce, ahlatım özgürlükleri, toplu
mun temelini oluşturmalıdır. Hükümetimiz, bu özgürlüklerin daimi bekçisi olacaktır. 

Hükümetimiz, çağdaş gelişmelere paralel bir basın özgürlüğü anlayışını kökleştirme karann-
dadır. 

Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesinden sonra, Telsiz Yasasında gerekli değişik
likler ve eklerle, Radyo ve Televizyon yayınlan için frekans disiplini sağlanacaktır. 

Aym şekilde, TRT Yasasında değişikliğe gidilecek, özel radyo ve televizyonlar için yasa 
çıkanlacaktır. Bunu, hepimizden; ama hepimizden halkımız beklemektedir. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Pazartesi açık yapalım oylamayı. 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Hemen, hemen.. O açıklıktan hemen yanayız. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Getirin teklifi efendim... 

- BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — O açıklıktan hemen yanayız, hemen; hele 133 
üncü maddede için... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış politikamızın yürütülmesi sorumluluğunu, tarihsel bir 
kavşakta devralmaktayız. 

Bölgesel değişim süreçleriyle, karşılıklı ve hızlı etkileşim içerisinde büyük bir küresel dönü
şüm ortamındayız. 

Bu tarihsel kavşak, soğuk savaş ertesi dönemin, 1990'h yıllarla birlikte girilmiş bulunan geçiş 
aşamasını oluşturmaktadır. Uluslararası toplum hepimizi ilgilendirmiyor mu?.. Uluslararası toplu
mun birtakım nitelikleri hepimizi ilgilendirmiyor mu?. Uluslararası toplum, bir yandan yeni ufuk
lara bakmaktadır; bu ufuklarda, adil bir barış, işbirliği ve esenliğin umutları vardır; diğer yandan, 
beslenen umutların gerçekleştirilmesine set çekebilecek, son derece ciddî tehdit ve risklerle karşı 
karşıya bulunulmaktadır. 

Geçiş dönemini belirleyen "Yeni dünya düzensizliğinin aşılması gerekmektedir ve inancımız 
odur ki, Türkiye'ye bu konumda önemli bir rol düşmektedir. 

Uluslararası toplum, adil bir barış ve işbirliği temelleri üzerinde kurulu yeni bir dünya düzeni 
istiyorsa, bunu hak etmek durumundadır; özlediği düzeni belirleyen hedef ve normların yaşama 
aktarılmalarını sağlamak durumundadır; Birleşmiş Milletler Yasasında, Paris Şartında; ikinci Hel
sinki Belgesinde, kendisine verdiği sözleri tutmak mecburiyetindedir. 

İnsanlığın bu dönemde karşılaştığı tehdit ve tehlikeler bellidir. Bunların bir kısmı, soğuk 
savaştan önce de, insanlığın gündeminde yer almaktaydı.. Şimdi de, geçiş dönemlerine özgü koşul
lardan ve tarihsel birikimlerden yararlanarak, yeniden suyüzüne çıkmış bulunuyorlar. 

Milliyetçiliğin, çağdaş, olgun ve barışçı özelliklerine ters düşen, dar, bencil ve yayılmacı 
akımlar, bu tehditlerin başında gelmektedir. Uygarlığın beşiği olan kıtada yeniden hortlayan ırkçı
lık da bu madalyonun diğer bir yüzüdür. 

Etnik çeşitlilik içerisinde, uyum yerine, etnik çekişme ve gerilimlerle bunalıma itilen toplum
lar vardır. Yabancı düşmanlığı ve dinsel hoşgörüsüzlük, kötüleşen ekonomik koşulların da etkisiy
le, bağnaz çatışmalara yol açabilmektedir. 

Eğer bu sağlıksız eğilim ve sapmalarla, onların getirdiği bunalım ve çatışmalarla baş edile
mezse, 21 inci Yüzyılın sunduğu fırsatlar demeti, yeni bir dünya düzensizliğinin sıcak banşında 
kaybolabilir. Böyle bir kargaşa ortamında, ne yeni demokrasiler pekiştirilebilir ne de_ başarılı ser
best pazar ekonomileri kurulup geliştirilebilir. • 

, Uluslararası toplum, değişim gerçeğini özümsemelidir. Değişim, çağdaş normları yansıtan bir 
idealizmle gerçekleşebilir. Bu normları çiğneyen saldırgan eylemler, nerede ve ne zaman olursa 
olsun, aynı ilkelerle değerlendirilmeli ve buna göre karşılık görmelidir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekillerimiz; özlenen "yeni dünya düzeni" ile, soğuk savaş 
ertesi döneminin güncel koşullan arasındaki farklılık ve çelişki, giderek büyümektedir. Bu farklı
lık, en çarpıcı ve olumsuz boyutlarıyla, Türkiye'nin çevresinde ve ona bitişik jeopolitik alanlarda 
somutlaşmaktadır. 
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Türkiye, söz konusu farklılığın azaltılmasına, çelişkinin giderilmesine katkıda bulunabilecek 
güce sahiptir. Genç ve dinamik bir nüfusumuz, büyüyen bir ekonomik yapımız vardır. Demokra
tik, laik, çoğulcu ve katılımcı bir siyasal rejime ve onun bekçisi ve güvencesi olan toplumsal yapı
lanmalara malik bulunuyoruz. 

Engin bir tarihsel deneyimimiz vardır. Millî kültür mirasımızı bekleyen zengin ve çeşitli öğe
ler, evrensel kültür değerleriyle, sanatla bütünleşebilmelidir. 

Türkiye, içinde bulunduğu sancılı coğrafyanın, refah, barış ve istikrar yönünde değişiminin 
itici gücü olmak durumundadır ve Türkiye böyle bir konumda, işte, "önder Türkiye" olma itici 
gücünü kullanabilecek konuma gelecektir. 

Hükümetimiz, dış politikamızın yürütülüşünde, millî gücümüzü belirleyen bu unsurların, 
bütünüyle ve süreklilik içerisinde seferber edilmeleri azim ve kararındadır. Öz çıkarlarımızın kol
lanması bunu gerektirdiği gibi, uluslararası toplumun 21 inci yüzyıldan beklentileri de, Türkiye'ye 
bu misyonu yüklemektedir. Bunun için de Türkiye, her şeyden önce, kendi ulusal güç ve yetenek
lerinin tam bilinci içerisinde olmalıdır. • '-

Hükümetimizin dış politika alanında alacağı tüm kararlarda, tüm yaklaşım ve inisiyatifleri
mizde, yapacağımız tüm uygulamalarda, bu bilincin aydınlığını ve yansımasını göreceksiniz. 
(ANAP sıralarından "ne zaman?" sesleri) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hiç göremiyoruz! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Biraz daha iyice bakmak lazım, görmek için! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, uluslararası ilişkilerde geçerli olması gereken 
çağdaş norm ve davranış kurallarının savunucusudur. Bunların, küresel ve bölgesel düzeylerde 
yaşama geçirilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. 

Türkiye'nin, Atlantik-Avrupa ve Avrasya kuşaklan içinde elbette özel bir konumu vardır. 

Batı camiasıyla bütünleşen bir ülkeyiz, tslam âleminin demokratik, laik ve çağdaş bir üyesi
yiz. Başta Türk dilleri konuşan toplumlar olmak üzere, yeni bağımsız devletlerin örnek aldıkları 
bir modeliz. Varlığımız ve başarılarımızla, islamiyet ile demokrasinin bağdaştığının, ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmanın demokratik bir ortamda da gerçekleştirilebileceğinin somut bir 
kanıtıyız. Dünyanın aradığı uzlaşmaları bünyemizde simgeliyoruz. Dış politikamızda da, etkinliği
ni bu bünyeden alan bir uzlaştırma, barıştırma ve işbirliğinde buluşturma işlevi görmeye devam 
edeceğiz. 

Türkiye, seçmiş olduğu yaşam tarzı ile, jeo-politik, kültürel ve ekonomik gerçeklerinden esin
lenen bir politikanın titiz uygulayıcısı olacaktır. Çevremizde sürekli barış ve işbirliğini mümkün 
kılacak bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmak, bu politikanın özüdür. Avrupa güvenliğinin 
Balkanlar, Karadeniz ve Kafkasya'da pekiştirilmesi, Avrupa-Avrasya-Ortadoğu üçgeninde barış ve 
işbirliğinin güçlendirilmesi temel hedefimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin bulunduğu kavşakta yer alan bölgeler, 
soğuk savaş ertesi, dünyamn en bunalımlı kesitini içermektedir. Atlantik-Avrupa dünyasının 
güvenlik kurumlan, Bosna-Hersek'te ve Kafkasya'da, saldırganlığın önlenmesinde ve saldırganla-
nn cezalandırılmasında başanlı olamamışlardır. Hükümetimiz, bu kurumlann güçlendirilmelerine 
ve aralanndaki işbirliğine etkinlik kazandınlmasına öncelik tanıyacaktır. Söz konusu kurum ve 
örgütlere üye ülkelerin, özellikle saldırganlığa ve yayılmacılığa karşı, ortak bir irade oluşturmalan 
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gereğine büyük önem vereceğiz. Zira, hiçbir uluslararası kurum ya da örgüt, üyelerinin siyasî ira
desi olmaksızın, güçlü ve etkin bir konuma erişemez. Atlantik-Avrupa güvenliğinin temel taşı 
konumundaki NATO'nun ve Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi ile AGİK'in güçlendirilmeleri ivedi
lik arz etmektedir. Önleyici diplomasinin geliştirilmesi ye barışın korunmasında etkinliğin artırıl
ması, tüm bu kurumların temel hedefi olmalıdır. 

Doğru ve gerekli olanın zamanında yapılamamış bulunmasının, yanlış ve yetersiz tutumlar 
üzerinde bundan böyle de direnilmesi için geçerli bir neden oluşturamayacağı açıktır. Bu noktadan 
hareketle, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırganlığımn tüm sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik 
politika ve girişimlerimizi ısrarla sürdüreceğiz. Saldırganın ödüllendirilmesi anlamı taşıyan sözde 
planların, çatışmaları giderek tüm Balkanlar'a yayma tehlikesini artırdığına sürekli dikkat çekece
ğiz; bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Balkanlar'da ve Kafkaslar'da barış için hangi 
ilkeleri savunuyorsak, dünyanın her yerinde de aynı ilkelerin egemen ve geçerli kılınmalarım 
özenle izleyeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıta genelinde güvenlik ve işbirliğinin sağlam ve kalıcı 
- temellere oturtulmasının, Avrupa bütünleşme hareketinin başarısı için de zorunlu olduğu görüşün

deyiz. Geleceğin Avrupa Birliği, ancak Türkiye'yi de kapsayan doğal boyutları içerisinde gerçekle
şebilir; 

Türkiyesiz, büyüyen bir Avrupa kültürü ve kavramı düşünülemez. 

Hükümetimiz, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizin, tam üyelik perspektifi doğrultusunda 
geliştirilmesiyle, Türkiye'nin Avrupa güvenlik ve savunma kimliği bağlamında da tam üye olarak 
yer alması yönünde azamî çaba gösterecektir. 

Türkiye ile Topluluk arasında 1995'te yürürlüğe girmesi öngörülen gümrük birliğinin gerçek
leştirilmesi, bu çabalarımızın önemli bir aşamasını oluşturacaktır. Bu konuda kararlılığımız, gerek
li kurumlara ve AT'ye iletilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, Kafkasya'da bağımsızlıklarını yeni kaza
nan ülkelerle eşitlik ve iyi komşuluk ilkelerine saygı temelinde ilişki geliştirmeye özen gösterecek
tir. 

Dost ve kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırıların durdurulması, Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki anlaşmazlığa, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve insan haklarına saygı 
temelinde barışçı bir çözüm bulunması yolundaki girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
AGÎK'in bu amaca yönelik çabalarını, yeni girişimleri de dikkate alarak, desteklemeye devam ede
ceğiz. 

Azerbaycan'ın, toprak bütünlüğüne yönelik saldırıların devam ettiği bir sırada karşılaştığı iç 
sorunlar, endişe ve üzüntü vermektedir. s ' 

Azerbaycan'ın, bu sorunları, çağdaş normlara uyumlu bir biçimde, meşruiyet esası üzerinde, 
birlik ve beraberlik içinde aşması içten dileğimizdir. 

Kardeş azerbaycan'ın Türkiye'den isteyebileceği yardım ve katkıları, barışa, istikrara ve böl
gesel refaha destek anlayışı içinde gerçekleştireceğiz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — istediği helikopterleri niye vermediniz? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Dost ve komşu Gürcistan'la ilişkilerimizi her 
-alanda geliştirmeye yönelik çabalarımızı da sürdüreceğiz., 
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Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecinin artan bir 
hızla geliştirilmesi ve ekonomik işbirliği örgütüne canlılık ve etkinlik kazandırılması, öncelikli 
hedeflerimiz arasındadır. 

Hükümetimiz, Kıbrıs sorununun, Ada'nın varlığında ve geleceğinde eşit hak sahibi iki toplum 
arasında anlamlı ve yapıcı bir müzakere süreci sonunda çözülebileceği kanısındadır. 

Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının savunulmasına siyasî destek vermeye elbette 
devam edeceğiz. • 

Kıbrıs Türk halkının haklarının, güvenlik ve esenliğinin, iki toplumun iki ayrı kesiminde 
yaşayacakları siyasal eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulması suretiyle güvence altına alınabileceğine 
olan inancımızı koruyoruz. 

Dış baskılar kullanılarak çözüm sürecinin hızlandırılmasına olanak yoktur. Hükümetimiz, bu 
anlayış çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya ve kalkınma çabalarını hızlan
dırarak, refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaya elbette devam edecektir. 

Atlantik-Avrupa dünyasıyla, Avrasya'nın, oluşum içerisindeki yeni uluslararası sistemin başa
rısı açısından, uyumlu bir bütün teşkil etmeleri zorunludur. 

Avrupa ve Avrasya, yekdiğeriyle bütünlük içinde, tek bir jeopolitik alandır. 

Öte yandan, Kuzey Amerika ile Avrupa da, birbirlerinden soyutlanmamaları gereken tarihsel 
ve ekonomik bir kader ortaklığı içerisindedirler. 

Avrupa, soğuk savaş ertesi Avrasya'nın güvenlik dengeleri ve ekonomik dayamşma gereksi
nimlerini tek başına elbette ki, karşılayamaz. Buna paralel olarak, Kuzey Amerika'nın istikrar ve 
güvenliği de, Avrasya'nın güvenlik ve esenliğinden ayrı düşünülemez. Bu gerçekler, Trans-
Atlantik işbirliği ve dayanışmasının sürekliliğini gerekli kılmaktadır. Hükümetimiz, bu tahlillerden 
hareketle, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan taahhütlerinin devamını gerekli görmektedir. Türki
ye, Avrasya'da güvenlik, işbirliği ve istikrara katkısını sürdürecektir. Bunun yanında, Avrupa 
güvenliği ve Trans-Atlantik dayanışma çerçevesindeki rolümüzün de pekiştirmesine kararlıyız. 
ABD ile aramızdaki geliştirilmiş ortaklık ilişkilerinin genişletilmesine ve derinleştirilmesine özel 
bir önem vermeye devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İslam âlemi, Birleşmiş Milletler üyelerinin dörtte birini 
içeren büyük; ama çok büyük bir topluluktur. İslam dünyâsının, milletler ailesi içerisindeki ağırlı
ğının, önemiyle orantılı olması gerekir. Bunun sağlanması, öncelikle, İslam Konferansı örgütünün 
güçlendirilmesi ile bağlantılıdır. İKÖ'nün güçlendirilebilmesi ise, İslam ülkeleri arasındaki daya
nışmanın, ekonomik işbirliğinin ve çok yanlı diyalogun artırılması ile mümkündür. Bu nedenle, 
Hükümetimiz, İslam Konferansı örgütünün güçlendirilmesine önem verecektir. 

İslam aleminin, özellikle Ortadoğu ve Körfezde karşı karşıya bulunduğu sorunlar, uluslararası 
toplum genelinde de büyük Önem taşıyan konular arasındadır. Arap-lsrail uyuşmazlığı ile Filistin 
sorununun çözümüne yönelik barış sürecinin kurumlaşma aşamasına gelmiş bulunmasını memnun
lukla karşılıyoruz. Türkiye, gerek kardeş Arap ülkeleri ve Filistin halkı ile olan yakın tarihsel ve 
manevî bağlarından, gerek İsrail ile mevcut iyi ilişkilerinden azamî ölçüde yararlanarak, barış süre
cinin başansına katkıda bulunmaya devam edecektir. Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin 242 ve 338 sayılı kararlan gereğince, Filistin halkının -devlet kurma dahil- tüm hakla-
nnın tamnmasını, işgal altındaki Arap topraklannın boşaltılmasını ve bölgedeki tüm ülkelerin 
güvenlikli sınırlar içerisinde yaşamlarını garantiye bağlayacak bir çözümü içtenlikle desteklemek
tedir. 
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Diğer yandan, Irak'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince, Körfez bunalımı ve ertesinde 
bu ülke ile ilgili olarak alınmış bulunan tüm kararlara tam olarak uyması gerekmektedir. Komşu 
Irak halkının, bir süredir ortaya koyduğu yaptırımlar nedeniyle çekmekte olduğu sıkıntı ve çilenin 
bir an önce sona erdirilmesi, ancak bu sayede mümkün olabilecektir. Bağdat yönetiminin uluslara
rası toplumla barışması içten dileğimizdir. Hükümetimiz, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması
na büyük önem vermeye devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin, iki ülke
nin uzun vadeli çıkarlanna uygun bir düzeye çıkarılmasım elbette arzu ediyoruz. Yunanistan ile 
aramızda, hepinizin bildiği, çözüm bekleyen ve bir kısmı kendi aralarında irtibatlı, önemli ikili 
sorunlar vardır. Bu sorunlara anlamlı bir diyalog ve karşılıklı siyasî irade ile barışçı ve hakkaniyete 
uygun çözümler bulunacağı umudunu taşımaktayız. Hükümetimiz, Yunanistan ile ilişkilerimizde 
sağduyuyu egemen kılmaya çalışacak ve Yunanistan'ın da aynı doğrultuda davranmasını bekleye
cektir. tki ülkeyi bağlayan ahdî yükümlülüklere uyulması, aradığımız iyi niyetin göstergesi olacak
tır. Öte yandan, mevcut bulunduğuna inandığımız işbirliği olanaklarının, iki ülke yararına değer
lendirilmesine önem vermekteyiz. 

Yurt dışında yaşamakta ve çalışmakta olan vatandaşlarımızın sorunları, Avrupa'da ırkçılığın 
yeniden hortlamasından ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan cinayet ve taciz eylemleriyle 
sınırlı değildir. Söz konusu sorunlar, yılların biriktirdiği çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. 
Hükümetimiz, bu sorunlara, vatandaşlarımızın tümünü kucaklayan özel bir dikkat, şefkat ve sürek
li ilgi ile eğilecek ve kalıcı çözümler üretecektir. 

Bugün dış politikaya çok daha geniş bir perspektiften yaklaşma ihtiyacı vardır. Modern dış 
politika, artık, toplumun bütün kurumlarıyla birlikte yürütülebilmektedir. Basımn, radyo ve TV 
gibi geniş kitlelere seslenen yayın araçlannm, Hükümet dışı kumluşlann, sendikalann, baskı ve 
menfaat gruplannın, dış politika oluşumu ve tercihlerinde önemli bir ağırlığı vardır; bu ağırlık 
giderek de daha fazla artmaktadır. * ' 

Bu olgu, katılımcı demokrasinin ve iletişim devriminin diplomasiye yansıyan yeni bir boyutu
dur. 

Biz, bunun bilincinde olarak, yeni bir diplomasi anlayışım -Türkiye'de yaygın bir uygulamay
la- dünya kamuoyunda yaygınlaştıracağız. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikamızın yürütülüşünün her aşamasında Yüce 
Meclise bilgi vereceğiz; değerli düşünce, uyan ve katkılarınızdan yararlanmaya devam edeceğiz. 
Dış politikanın yürütülmesinde, Parlamento desteğinin taşıdığı önemin bilincindeyiz. 

Uluslararası ekonomik ilişkilerde, çok taraflı ticaretin geliştirilmesi esas olmakla birlikte; böl
gesel entegrasyonlann uluslararası serbest ticaret ortamına geçiş sürecini oluşturduğu bir dönemi 
yaşamaktayız. 

Bölgesel entegrasyonlan uluslararası serbest ticaret ortamının yaratılması için geçiş süreci 
olarak kabul eden ülkemiz, bir yandan, çok yönlü ticaretin geliştirilmesini sağlayacak GATT Uru
guay Raund -Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri anlamına gelen bu kapsamlı örgüt- için gerekli kat
kıyı yapmayı sürdürürken, diğer taraftan da, bölgesel entegrasyonlann sağlayacağı katkıdan, azami 
ölçüde yararlanmaya devam edecektir. 

Bu perspektifte, Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusu çerçevesinde başlattığı hazırlık ve 
uyum çalışmalan önem kazanmaktadır. 
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Gümrük birliğini oluşturma süreci ve topluluk hukuk düzeni ve vergi yapısıyla, Türk hukuk 
düzeninin ve vergi yapısının uyumsallaştırılması çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Vergi reformunun özünde, bu uyumun sağlanmasına ve ATna tam üyeliğe hazırlanmada bir 
önem vardır ve Hükümetimiz, bu önemin idraki içerisinde olacaktır. - < 

Türkiye, EFTA ülkeleriyle serbest ticaretin geliştirilmesine ağırlık verecektir. 
Karadenizin, barış, istikrar ve refah bölgesi haline getirilmesi, bölgenin ekonomik ve ticarî 

potansiyelinin canlandırılması ve uluslararası platformda cazip bir merkez haline getirilmesi hede
fimizdir. 

Karadeniz havzasında oluşacak ekonomik entegrasyon ve gümrük ayrıcalığı ile, bölgenin 
yabancı sermaye için çekiciliği daha da fazla artırılacaktır. 

Bölgeye ilgi duyan yabancı yatırımcılar için, ülkemiz, ekonomik altyapı açısından önemli 
avantajlara sahiptir. Bu potansiyelin farkındayız ve etkin bir biçimde değerlendireceğiz. 

Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle-ilişkilerimizin geliştirilmesi de, öncelikli hedeflerimiz arasın
da olacaktır. 

Sovyetler Birliğinin dağılması süreciyle, bunun içinde, başta. Rusya ve Türk kökenli Cumhu
riyetler olmak üzere yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, Türkiye açısından son derece de 
önemli gelişmelere yol açmıştır. Bunu hepimiz bilmekteyiz. 2000'li yıllarda Türkiye bu geniş alan 
için bir cazibe merkezi olacaktır. 

Özellikle çok yakın bağlarımız bulunan Türk kökenli cumhuriyetlerin dışa açılmaları ve dün
yayla bütünleşmelerinde, Türkiye'ye önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. 

Bu bilinç içinde, Türk kökenli cumhuriyetlerle ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin geliştiril
mesine bir özel önem vereceğiz. 

Hükümetimiz, ulusal bütünlüğümüz içinde, dış politika, millî istihbarat ve millî savunma 
politikalarını, birbirlerini tamamlayan bir bütün içinde ele alacaktır. 

Millî İstihbarat Örgütümüzü, Türkiye'nin güvenlik, savunma ve dış politika hedeflerine, daha 
çağdaş, daha yararlı ve daha zamanlı katkılarda bulunabilir bir hale getireceğiz. 

Teknik ve beşerî istihbarat yeteneklerini birlikte geliştireceğiz. Açık ve kapalı faaliyetlerini 
yeniden düzenleyecek, millî istihbarat bürokrasisini çok daha profesyonel bir konuma kavuşturaca
ğız-

Hükümetimiz, gerçekçi tehdit ve risk değerlendirmelerine dayanılarak oluşturulan millî 
savunma politikasının, millî refahı artırma hedefiyle çelişmeyeceğine inanmaktadır. 

Bu inançla, millî savunma politikası, ulusal kalkınma politikasıyla birlikte ele alınarak götü
rülecektir. Bu dengede, Türk Silahlı Kuvvetlerine, caydırıcılık ve savunma niteliğinin kazandırıl
ması ve bu niteliğin idame ettirilmesi hedefi daima göz önünde bulundurulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; 1970'li yılların başlarından itibaren kurulmasına 
başlanan ve geliştirilmesine çalışılan yerli savunma sanayiinin, sjlahlı kuvvetlerin çağdaş ihtiyaçla
rına cevap verebilecek yüksek teknoloji ürünü silah ve malzeme sistemlerini ve teçhizatı üretebile
cek bir düzeye çıkarılabilmesi, ülkemiz için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Hükümetimiz, bu 
konuya hassasayitle eğilmeye devam edecektir. 

Hükümetimizin ekonomik programının ana hedefine gelince: 
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Önceki Koalisyon Hükümetinde olduğu gibi, devletin ekonomideki yerinin ve rolünün yeni
den tanımlanması, mevcut yapısal sorunların halkın öncelikleri doğrultusunda köklü ve yenilikçi 
bir yaklaşım içinde sonuca vardınlması, amacımızdır. Bu çerçevede, devletin ekonomik faaliyetle
rinin dengeli bir biçimde azaltılması, giderek sübvansiyon dağıtan yapıdan arındırılması, ekonomi
de genellikle kuralları belirleyen bir konuma kavuşturulması gerektiğine inanmaktayız. 

Bu tanım içinde, devlet, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, başta eğitim, sağlık ve çevre 
olmak üzere, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkin bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Hükümetimiz, gerek kamunun kendi içinde, gerek kamu ve özel sektör ilişkileri bağlamında, 
eşgüdümü rasyonel bir biçimde sağlayacaktır. Piyasalarda kurumsallaşma gerçekleştirilecektir. 

Piyasa ekonomisinin kurumlarını getirmekte, demokrasi anlayışı içinde, ekonomik yeni örgüt
lerin kurulmasında, Hükümetimiz kararlı bir uygulama sergileyecektir. 

Ekonomi yönetiminde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş olan kurumların, uyum ve 
karar bütünlüğü içinde süratli çalışmalarını sağlayacak ortam ve koşullar sağlanacaktır. 

Ekonomik program ve icraatı ile Hükümetimiz, bir çözüm üretme hükümeti olacaktır. Çözü
me kavuşturulması gereken sorunların başında enflasyonun düşürülmesi gelmektedir. 

Türkiye, onbeş yılı aşkın bir süredir, yüksek enflasyon olgusu yaşamaktadır? Enflasyon âdeta 
yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır; bu ise, ekonomik politikaların 
uygulanmasını güçleştirmekte ve bir kısır döngü yaratmaktadır. Her türlü iktisadî kararda vadeler 
kısalmakta, verimlilik yerine, rant ve spekülasyon arayışı hızlanmaktadır. Tek başına para politika
sının yeterli olmadığı, artık hepimizin bilgisi dahilindedir. Aksine, para ve maliye politikaları ara
sındaki uyumsuzluk, uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide, büyümede 
iniş çıkışlara yol açmakta, ihracattaki artışın sürekliliğini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Sayısız sakıncaları bulunan enflasyonun düşürülebilmesi için, dengeleri bozan bir büyüklüğe 
ulaşmış bulunan kamu açıklannın makul bir düzeye çekilmesi hedefi vardır. Sayısız sakıncaları 
bulunan enflasyonun düşürülebilmesi için, bu dengeleri süratle aşağıya çekme kararlılığındayız. 

KİT'lerin, sosyal güvenlik kuruluşları ve yerel yönetimlerin bütçeleri sürekli açıklar vermek
tedir. Vurgulamak istediğimiz çarpıcı bir gerçek şudur: 1993 yılında, KİT'lerin finansman açığı 70 
trilyonu aşar hale gelmiştir. Diğer taraftan, sosyal güvenlik kuruluşlarının bu yıl içerisinde Hazine
den talepleri 21 trilyonu aşar durumdadır. Bu, eski çizginin devamını yansıtmakta ve devralınmış 
bozukluğun devamının ifadesi olmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler, DYP sıralarından alkış
lar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Eskiyi bırakın artık. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Üç ayda kaçanların, bunları söylemeye hiç bir 
biçimde hakkı yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Düzeltmeye geldiniz ya! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Korkudan kaçanların bunu söylemeye hiçbir 
biçimde hakkı yoktur. Gerçekler budur, hepimiz biliyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 500 gün artı bugün başlıyor. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Rakamları vermeye başlamayalım!.. Türki
ye'nin en hızlı bozulan üç ayı olmuştur; maalesef bu böyledir... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Hani Grubun nerede? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Evet, tarımsal desteklemeye geliyorum. 
Tarımsal destekleme ve vergi politikalarımız elbette öncelikle ele alınacak ve burada özellikle çift
lerimizin ve ziraî kesimde çalışanlarımızın refahına hizmet edecek yeni kurumsal,yapılanma gün
deme getirilecektir. -

Bütçe açığını azaltmak için, hem vergi gelirlerinin artırılmasını hem de harcamaların hızının 
yavaşlatılmasını içeren bir program uygulayacağız. 

Kamu harcamalarında etkinlik ve verim sağlanmasına yönelik uygulamalar, personel refor
muyla, kamu kurumlarınca yürütülmekte olan hizmetlerin yeniden tanımlanmasını gerektirmekte
dir. Bu nedenle, personel reformu ve yatırımcı kamu kuruluşlarıyla, temel işlevlerini yitirmiş kuru
luşların yeniden yapılandırılmaları öncelikle ele alınacaktır. * 

Personel reformu kapsamında, kamu personelinin, sayı, nitelik, verimlilik ve ücret düzeyinin 
sağlıklı bir envanteri yapılacaktır. 

Sağlam kaynaklardan, bu kesimde çalışan işçi ve memurumuzun refahını artıracak önlemler 
gündemde olacaktır. Ancak, dikkat edilecek husus, bu kaynakların, devamlı sağlam kaynaklardan 
sağlanması ilkesi olacaktır. 

Emeğin kutsal oluşu kadar, günümüzün ekonomik gerekleri içinde doldurulmaz yerine de 
aynı şekilde inanırız. Çağdaş teknolojinin ulaştığı başdöndürücü boyutlar dahi, emeğin gerekliliği
ni ortadan kaldırmamıştır. 

Uluslararası anlaşmalar ve ILO ilke ve standartları, çalışma hayatımızda, gelişmiş ülkelerde 
olduğu ölçülerde uygulanacaktır. Yasal ve idarî düzenlemeler, buna göre yapılacaktır. Çalışma 
barışının büyük toplumsal uzlaşmanın özünü teşkil ettiğine inanmaktayız. Çalışanların, çağdaş 
yaşam koşullarının altında kalmamasına özen gösterilecektir. Ülkenin kaynak ve imkânları üzerin
de, çalışanlar kadar, çalışma imkânı bulamayan işsizlerin de hakkı olduğu göz önüne alınacaktır. 

tşçi-işveren ilişkilerinde, çalışma barışının korunması temel ilkemizdir. Sosyoekonomik istik
rar ve uzlaşmanın sağlanması için, Batı ülkelerindeki örnekler doğrultusunda bir ekonomik ve sos
yal konsey oluşturulacaktır. 

Bunu, toplumsal uzlaşma içinde gerekli bir örgüt olarak görmekte ve diğer gelişmiş ülkelerin, 
bu örgütleri kanalıyla toplumsal uzlaşmaya bir hizmet verdiklerini görmekteyiz. Bunu, ülkemize 
de getirecek ve böyle bir toplumsal uzlaşmada herkesin, Meclis dışında da, yerini almasını sağla
yacağız. 

Sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemler alınacak; kalkın
ma, sosyal devlet korunarak sağlanacaktır. 

Personel reformu, kamu personeliyle, bunların emekli, dul ve yetimlerine, dengeli, adil bir 
ücret rejimi ve yeterli bir hayat seviyesi sağlayacaktır. 

Devletin aslî görevleri dışındaki alanlarda, işsizlik sorununu aşmak amacıyla personel istih
dam edilmesi yolu engellenecek, mevcut birim ve işletmelerde, bu nitelikteki kadro fazlalığını eri
tecek ilkeler belirlenecektir. 

Memur ve işçilerin görev alanları ayrı ayrı, kesin olarak tespit edilecek; aynı işin, farklı statü
deki personelce yürütülmesi ve bunlara farklı ücret ödenmesi önlenecektir. 

Kamu personel reformu tamamlanıp, yürürlüğe girinceye kadar, acil ve zorunlu durumlar 
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dışında, personel rejimini daha da yozlaştırmamak amacıyla, münferit düzenlemeler yapılmaya
caktır. 

Kamu personel rejimi hazırlanırken, devletin yeniden yapılanması ve küçültülmesi önceliği, 
temel ilke olarak kabul edilecektir. 

Bugünkü uygulamalarda, kamu harcamaları denetiminde, hukuka uygunluk ağırlık taşımakta
dır. Bu denetim süreci, ekonomik verimlilik yönünde yoğunlaştırılacak ve malî kontrol kavramına 
yeni bir içerik kazandırılacaktır. . 

Kuruluşları, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş bulunan, sayılan ve iş hacimleri bakımından 
önemli büyüklüklere ulaşmış olan döner sermaye işletmeleri, idarî ve malî disiplin altına alınacak
tır. 

Teşvik ödemelerinin bütçe kapsamına alınmış olması önemli bir adımdır. 1903 yılında bu 
yönde başlatılmış olan uygulama daha da geliştirilecektir. 

Gerek yatırım gerek ihracat teşvikleri uygulamasının öncelikleri, ekonomik sonuçlan ve kay
nak ihtiyaçlan dikkate alınarak sağbkh şekilde programlanacak ve kaynaklann bütçe içinde yer 
alması uygulamasına devam edilecektir. 

Tanmsal destekleme programlannın, KİT'ler, Tanm Satış Kooperatifleri ve diğer kuruluşlar 
aracılığıyla uygulamasında zarara yolaçan görevlendirme kararlannın malî yükünün önceden bilin
mesi ve bütçede yer alması, kamu finansman dengeleri ve bütçe uygulamaları açısından son derece 
önemlidir. Bütçe dengeleri yönünden destekleme için aynlabilecek kaynaklar açıkça ortaya konu
lacak ve destekleme programlannın bu kaynaklarla sınırlandınlması sağlanacaktır. 

Kamu kesiminde öteden beri, bir önceki yıl baz alınarak bütçe hazırlama ve faaliyetleri belir
leme anlayışı hâkimdir; bu, evvelden beri önümüze konan bir gelenek haline gelmiştir. 

Bu yaklaşım artık ekonomide önemini kaybetmiştir; hatta, ekonomiye zarar verir hale gelmiş
tir; bazı gereksiz harcama programlannın sürdürülmesine neden olmaktadır. 

Bu nedenle, konsolide bütçe kapsamında yer alan tüm programlar gözden geçirilerek, önemi
ni kaybetmiş olanlar tasfiye edilecek, sürdürülmesi istenenler ise daha etkin hale getirilecektir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda uygulanacak personel reformu ve yeniden yapılanma 
programı çerçevesinde alınacak kararlar, kamuda çalışan personelin kazanılmış hakları korunarak 
uygulanacaktır. 

Bütçenin, Mecliste çok uzun bir görüşme dönemi bulunmaktadır. Bu durum, Meclisin çalış
ma programını aksatmakta ye aynca, Plan ve bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda mükerrer görüş
meler yapılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bütçenin yasallaştınlma süresinin kısaltılması ve 
etkinleştirilmesi gerekmektedir. 

Açık ve saydam yönetim anlayışı içinde 1993 yılı bütçe açığı revize edilecek, 100 trilyon 
Türk Lirası düzeyinde gerçekleşmesi beklenen bütçe açığı için Meclisten ek ödenek istenecek, büt
çe uygulamalan bundan böyle, şimdiye kadar yapılmadığı şekilde, şeffaf bir biçimde sürdürülecek 
ve bir evvelden diğer yıla aktanlarak önlenmiş olan bütçe açıkları, artık bundan böyle şeffaflaştm-
lacaktır. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralanndan gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne oldu şimdi, ne oldu?.. Hani 50 idi; nasıl oldu da 100 
oldu?! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; artık şef-
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faf olma dönemidir. Bunun gereğini her yerde, bütçede de yapmayı yine biz başlatacağız ve siz de 
bunu alkışlayacaksınız; çünkü, şeffaflıktan yanaşınız... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakika efendim. 

Sayın milletvekilleri, bugün gündem, sadece Sayın Başbakanın Bakanlar Kurulu Programını 
okumasıdır. Ne sizler lütfen görüşme sayılabilecek sorular yöneltin, müdahalelerde bulunan; ne de 
Sayın Başbakan, okumanın dışında açıklamalara zaman ayırsın. Bunun gündemi cumartesi günü... 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Kamu kesimi finansman açığının daraltılması ve malî dengenin sağlanmasında, Türk vergi 
sisteminin bütünsel bir yaklaşım içinde ele alınarak yeniden düzenlenmesi, Hükümetimiz açısın
dan öncelikli bir konudur. 

Vergilemede önemli bir amaç da, kamu dışında kalan yükümlülüklerden sağlanacak tahsilatın _ 
artırılmasıdır. Vergi idaresinde başarının başlıca göstergesi budur. Bu kıstastan hareketle, vergi 
idaresinin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamaya kararlıyız. 

Vergi yükünün vatandaşlar arasında adaletli ve dengeli dağılımına özen gösterilecek ve gelir 
dağılımı bu yoldan da düzeltilecektir. -

Bu çerçevede vergi oranlan yeniden gözden geçirilecek ve vergi gelirinin artırılması amacıy
la, gerekirse, vergi oranlarında yeni düzenlemeler ve düşülmeler yapılabilecektir.-Bu çerçevede 
vergi kaçak ve kayıpları da önlenecektir. Kayıt dışı sektör denetim altına alınacaktır. Böylece, sos
yal devletin gerektirdiği harcamaları karşılayacak, sağlam kaynağa dayalı gelir artışları sağlana
caktır. Vergi idaresinin etkinliğini artırıcı yapısal düzenlemeler ve etkin vergi denetimleriyle vergi 
kayıp ve kaçaklarının önlenmesi sağlanacaktır. Kayıt dışı ekonominin daraltılması amacıyla mal 
hareketlerinin ticaret borsaları ve haller gibi kuruluşlardan geçmesi sağlanacaktır. 

Finans kesimi ve sermaye kesimi piyasa reformlarıyla ilgili düzenlemelerde gerekli vergi teş
vikleri ve kolaylıkları sağlanacak, özel kesim sağlık ve eğitim yatırımları vergi yoluyla özendiril
meye devam edilecektir. ' 

Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusu çerçevesinde başlattığı uyum çalışmaları, gümrük 
birliği ve vergi sistemi yönünden de hızlandırılacaktır. 

Ayrıca, Türk müteşebbislerinin Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetlerinde yatırım yapmaları 
vergi yoluyla da özendirilecektir. 

Vergi ceza sistemi yükümlüler üzerinde caydırıcı etki uyandıracak bir yapıya kavuşturulacak, 
ağır ve devlet aleyhine işleyen yapı gözden geçirilecek ve karar mekanizmaları hızlandırılacaktır. 

Üniter vergi sistemine eşgüdüm içerisinde geçiş sağlanacaktır. Götürü vergi uygulamasının 
kapsamı daraltılacaktır. 

1993 yılında Yüce Meclise sunulan Vergi Reformu Yasa Tasarısının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin öneri ve katkılarıyla bir an önce sonuçlandırılması önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekillerimiz; dünya ticaretindeki globalleşme çerçevesinde, 
Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna uyumunu kolaylaştırmak için, gümrük birliğine 1995 yılında 
katılınması hedeflenmekte ve bu suretle Türk ekonomisinin uluslararası rekabete uyum sağlaması
na imkân hazırlanmaktadır. 
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AT ve GATT nezdindeki taahhütlerimiz doğrultusunda, gümrük mevzuatında gerekli değişik
likler yapılarak, böylece, mevzuatlar arasında uyum sağlanacaktır. 

Hızla gelişen ekonomimiz içinde önemli bir yeri olan ithalat ve ihracatımız bürokratik engel
lerden arındırılacak, bu meyanda, gümrük işlemlerine sürat kazandırmak ve kolaylıklar sağlamak 
amacıyla, özellikle istanbul'dan başlamak üzere, ihtisas gümrükleri kurulacak, beyan sistemine 
geçilecek ve bürokrasiyi asgari düzeye indirmek için gümrük otomasyonu uygulamaları başlatılan 
çaktır, ihtisas gümrükleri, bu aşamada en önemli koruyucu nitelik kazanan bir kurum haline getiri
lecek, dünyada uygulandığı gibi uygulanacaktır. 

Kamu finansmanının temel kaynağı olan vergi gelirlerinin kavranabilmesi için ekonominin 
dış girdilerinin izlenmesine imkân veren denetimde işbirliği zincirinin kurulması amaçlanmakta
dır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu mallan idaresinde yeniden yapılanmaya gidilme
sinde kesin zorunluluk vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arsa ve arazilerin çok kısa sürede 
sağlıklı bir envanteri tekrar yapılacaktır. Kamuya ait arazi ve arsalar projelendirilerek satılacaktır. 
Hazineye, KİT'lere, bakanlıklara ve belediyelere ait arsa-ve arazilerin halka devir ve satışına imkân 
verecek düzenlemeler kısa sürede yapılacaktır. 

Çeşitli kamu taşınırlarının ve özellikle gümrük denetimine tabi eşyanın, ekonomik değerini 
kaybetmeden, gerçek değeriyle satışına önem verilecektir. Gümrüklerle ilgili eşya için depo,. 
ambar ve sundurma hizmetlerinin yaygın ve etkin bir biçimde yürütülmesi sağlanacaktır. 

Kamunun lojman uygulamaları ile, kamu dinlenme ve sosyal tesislerinin kullanımı yeniden 
gözden geçirilecektir. . 

KİT'ler, bağlı ortaklıklar, devlet iştirakleri, genel bütçeye dahil iktisadî kuruluşların süratle 
özelleştirilmeleri yoluna gidilecektir. KİT'lerin, sermaye piyasalarının getirdiği tüm yeniliklerden 
etkin bir biçimde yararlanmaları için, bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. 

KlT reformu programı, yaygın ve hızlı özelleştirme programıyla birlikte yürürlüğe konula
caktır. Sürekli zarar eden ve özelleştirilmeleri mümkün olmayan kuruluşların, tamamen veya kıs
men tasfiyeleri söz konusu olabilecektir. 

Özelleştirme dışında kalacak KİT'lerin, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki faaliyetlerinin, 
ücret,.fiyat ve yatırım kararlarının, verimlilik ve kârlılık anlayışı içinde, kurum yönetim organları 
tarafından yürütülmesi sağlanacaktır. 

KÎT reform programı ve özelleştirme uygulamalarının yol açacağı istihdama yönelik sorunlar, 
gerektiğinde uluslararası kuruluşların desteğinde de yararlanılarak oluşturulacak sosyal güvenlik 
ve koruma sistemi içinde çözülecektir. . • ' « » _ 

Özelleştirme ve KlT reformundan doğacak istihdam sorunları, erken emeklilik, işsizlik sigor
tası, tazminat ödemeleri ve yeniden işe yerleştirme gibi tedbirler üzerinde işçi, işveren ve sendikal 
kuruluşlar arasında mutabakat sağlanarak çözümlenecektir. ' 

Özelleştirme kapsamı genişletilerek, KÎT, bağlı ortaklık ve iştirakleri içermekle kalmayacak; 
başta Tarım Satış Kooperatiflerine ait sınai tesis ve işletmeler olmak üzere, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarını da içine alacaktır. 

Özelleştirme uygulamalarına süratli bir şekilde geçilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler 
en kısa sürede yürürlüğe konulacaktır. 
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Özelleştirilecek kuruluşların kamuya olan borçlarının Hazine tarafından üstlenilebilmesine ve 
böylece özelleştirmenin hızlandırılmasına imkân verecek bir sistem geliştirilecektir. 

Özelleştirme uygulamalarında yabancı sermayeyi ve özellikle yabancı kurumsal yatırımcıları 
özendirici bir finansal altyapı oluşturulacaktır. 

Özelleştirmeden sağlanacak kaynaklarla özellikle sanayileşme teşvik edilecek, ayrıca, küçük 
ve orta boy işletmelere, esnaf ve sanatkârlara ek kredi imkânı sağlanarak onların ek istihdam yarat
malarına katkıda bulunulacaktır. 

PTT'nin öncelikle posta ve haberleşme olarak ikiye ayrılması gerçekleştirilecek ve Telekomü
nikasyon A. Ş. kurulacaktır. Tasarruf hakları yeniden gözden geçirilerek özelleştirilmesi sağlana
caktır.-(RP sıralarından alkışlar) 

Anayasanın 2 nci maddesinde ifadesini bulan "sosyal devlet" ilkesinin tüm boyutlarıyla yaşa
ma geçirilmesi, Hükümetimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, sosyal ada
letin ve sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemler alınacak, kalkınma, sosyal dev
let korunarak sağlanacaktır. 

Çağdaş bir iş mevzuatı için engel oluşturan Anayasa maddelerinin değiştirilmesi yönünde 
çaba gösterilecektir. 

Çalışma yaşamında yaygınlaşma eğilimi gösteren sendikasızlaştırma, sigortasızlaştırma ve 
güvencesiz kılma çabalarına karşı temel önlemler alınacaktır. 

"işsizlik Sigortası" sistemi kurulacak ve aşamalı olarak yaygınlaştırılacaktır. İlk uygulamada 
KİT reformu ve özelleştirme nedeniyle işsiz kalan işçilere öncelik tanınacaktır. 

Ciddî bir finansman darboğazıyla karşı karşıya olan sosyal güvenlik kuruluşlarının sorunları
na çözüm getirecek gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, bu kuruluşların, üyelerine verdikleri hiz
metler geliştirilecektir. 

Sosyal güvenlik kuruluşları içinde önemli bir yere sahip olan SSK, prim gelirleri tahsilatında 
ciddî sorunlarla karşılaşmaktadır. Kurumun, tüm kuruluşlardan olan alacakları her geçen gün art
maktadır. Alacakların tahsilinin hızlandırılması, Kurumun mal varlığının yönetimindeki zafiyet ve 
denetim eksikliği, acilen çözümlenmesi gereken sorunlardır. 

Kurumun bozulmuş olan finansal yapısının düzeltilmesine yönelik ivedi önlemleri içeren 
yasa tasarısı TBMM'ye sunulmuştur. Bu yasa ile, Kurumun mal varlıklarının daha iyi ve gelir geti
rici bir biçimde değerlendirilmesi, SSK'nın fon yönetimi yapabilecek kurumsal bir yatırımcı hüvi
yetini kazanması yolunda adımlar atılması ve prim tahsilatlarının hızlandırılması amaçlanmakta
dır. 

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında, kurumun yönetimi, finansman ihtiyacı ve işlemlerinin 
gözden geçirilmesi, sağlık ve sosyal güvenliğe ilişkin görevlerinin ayrılmasına yönelik çalışmala
rın kısa sürede sonuçlandırılması ile, Kurumun finansal sağlığa kavuşturulması öngörülmektedir. 

Bağ-Kur'un içinde bulunduğu finansman sıkıntısına çözüm getirmek amacıyla hazırlanan 
tasarr Yüce Meclise sunulmuştur. Bu tasarının acilen yasalaşması ve Bağ-Kur'un prim tahsilatında 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması zorunludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal destekleme kapsamına giren ürün sayısı giderek 
artmaktadır. 

Dünya fiyatlarının üstünde seyreden destekleme fiyatları, tütün, fındık ve çay gibi ürünlerde 
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ekim alanlarının aşın genişlemesine, üretim fazlalan oluşmasına ve devletin, aşın alımlar yaparak, 
fevkalade yüksek stok finansman maliyetlerine katlanmasına neden olmaktadır. 

Arz fazlası bulunan ve alımlarda finansman açısından sorun yaratan bazı ürünlerde, üretimi 
azaltıcı, üretim yetersizliği olan ürünlerde ise arzı artıncı yönde, teşvik edici politikalar uygulana
caktır. 

Borsalann, piyasa ekonomisi ve rekabet kurallan içerisinde, ekonominin çağdaş kurumlan 
olarak çalışabilmeleri önem taşımaktadır. Bu amaçla,,ülkenin çeşitli yörelerinde, hububattan başla
narak, değişik ürünler için altyapısı olan yeni borsalar kurulacaktır. 

Tahıl destekleme alımlannda, 1992 yılında geliştirilen kademeli fiyat ayarlaması ile alış ve 
satış fiyatlarının birlikte açıklanması uygulaması sürdürülecektir. 

Toptancı Hal Yasası ile tarımsal ürünleri pazarlama borsalan kanun tasanlan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine kısa sürede sunulacaktır. 

Tanm Satış Kooperatifleri eliyle yürütülen destekleme alımlannda, kamudan aktanlan kay
naklardan, üreticilerden çok birlikler yararlanmaktadır. Mart 1993 sonu itibariyle birliklerin T.C. 
Ziraat Bankasına birikmiş olan borç bakiyesi 30 trilyon TL.'yi aşmaktadır. Birliklerin sahip olduğu 
sınai tesis ve işletmeler sistem içinde ciddî kaynak israfına neden olmaktadır. 

Tarım satış kooperatifleri ile bunlara bağlı sanayi tesisleri aynlacak ve gereğinde özelleştirile
cektir. Destekleme için aynlan kaynaklann, tesislerin zararlannı kapatmak için değil, ziraî kesim
de çalışanların refahını artırmak için kullanılmasına özen gösterilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; belediyelerin gelir ve giderleri zaman içinde büyük 
boyutlara ulaşmıştır. Belediyelerin personel harcamalan, yatınm harcamalannın üstünde gerçek
leşmektedir. 

Belediyelerin geçici işçi uygulamalan nedeniyle kesin personel sayılan tam olarak saptana
mamaktadır. Genel bütçeden belediyelere aynlan paylar devamlı artış gösterirken, öz gelirleri, 
artan harcamalara paralel artış göstermemektedir. Sonuç olarak, belediyelerin malî kaynaklan 
verimli yatmmlar yerine, ağırlıklı olarak personel ve cari harcamalara yönelmektedir. 

Yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlar bir yandan malî piyasa disiplini altına alınırken, diğer 
yandan da, finansal sorunlannın giderilmesinde, sermaye' piyasalannın getirdiği yeniliklerden 
yararlandınlacaklardır. Yerel yönetimlerin temel hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilme
leri için, zarar eden ticarî ve sınaî faaliyetlerinden anndınlmalan özendirilecektir. 

Güçlü il yönetimine destek verecek ve yardımcı olacak şekilde yeni bir il özel idare sistemi 
oluşturulacaktır. Köy idaresinde muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin yetkileri ve köy idaresinin kay
nakları artınlacak, kırsal kesimde yaşam şartlan iyileştirilecektir. 

Devletin yeniden yapılanması programı içinde, yeni ve kapsamlı bir yerel yönetimler düzenle
mesine gidilecektir. «-

Muhtarlar, ihtiyar heyeti, il genel meclislerinin ve belediye meclislerinin yetkileri artınlacak 
ve yerel kaynaklann bir bölümü bunlara tahsis edilecektir. 

Belediye meclisleri kamu çalışanlan da dahil olmak üzere, tüm toplum kesimlerinin temsiline 
olanak verecek bir yerel meclise dönüştürülecektir. 

İstanbul'un yönetsel açıdan karşılaştığı sorunlan çözümleyecek yasal düzenlemeler ve tedbir
ler en kısa zamanda getirilecektir. 
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Belediyelerin sorunları, gelirlerin idaresinden, harcamaların denetimine kadar olan konulan 
kapsayacak kapsamlı bir reform anlayışı içinde ele alınacak ve çözümlenecektir. Bu nedenle, kamu 
yönetiminin ayrılmaz parçası olan yerel yönetimlerle ilgili malî reform, amacına ulaşması için, 
idarî reformla birlikte ele alınacaktır. 

Özel girişimcilerin özellikle eğitim ve sağlık yatırımlarındaki arsa ihtiyacının kamu arazile
rinden karşılanması konusunda düzenlemeler yapılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizin öncelikli hedeflerinden biri de, başlatıl
mış olan finans kesimi reformunun sürdürülmesidir. Bu kesimde yapılacak reformla reel kredi ve 
fon aktarma maliyetleri düşürülerek faktör fiyatlarında dünya ile bütünleşme sağlanacaktır. 

Reel kredi maliyetlerinin zaman içinde düşürülmesi, kamu ve özel sektörün borç ve faiz 
yükünü hafifletecek, böylece enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacaktır. 

Menkul kıymetleştirme sürecinde oluşacak piyasaları tamamlamak ve piyasalar arası rekabeti 
artırmak amacıyla, genel finans ortaklıklarının kurulmaları özendirilecektir. 

Yerli menkul kıymetler borsalarımızın dünya ile iletişimi güçlendirilerek, ilk aşamada İstan
bul Menkul Kıymetler Borsasına "uluslararası kabul gören bir borsa" olma niteliği kazandırılacak; 
bu sayede, mevcut borsamızın otomasyon projesi, uluslararası iletişim ve gözetimi sağlayacak bir-
şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Yatırım fonlarında yapılacak düzenlemeler ile malî piyasaların geliştirilmesi ve özelleştirme
de bu kurumlardan daha etkin bir biçimde yararlanılması sağlanacaktır. •. • ' . 

Sanayide üretim, yatırım ve ihracatı destekleyecek faizsiz, uzun vadeli ve sağlam bir finans
man yaratmak amacıyla risk sermayesi kurumları" kurulacak ve kısa zamanda çalışmaya başlaya
caktır. Bu sayede, teknoloji transferini sağlamaya ve girişimciliği yaygınlaştırmaya yönelik adım
lar da atılacaktır. 

Türkiye'de mevcut altın potansiyelinin ekonomiye kazandırılması ve altın ihracatının artırıl
ması amacıyla bir altın borsası kurulacaktır. Beraberinde, altına dayalı fınansal araçlar uygulamaya 
sokulacaktır. 

Ülkemizde altın ile birlikte atıl bir değer olarak büyük önem taşıyan gayrimenkullerin de ser
maye piyasası aracılığıyla değerlendirilerek ekonomimize kazandırılmasının yolu açılacaktır. Bu 
çerçevede kurulacak gayrimenkul yatınm fonları ve ortaklıklan sayesinde halkımız daha rahat 
konut edinebilme imkânı bulacaktır. 

Öte yandan, mal piyasalarına ve fınansal araçlara dayalı vadeli işlemler piyasalarının faaliyete 
geçmesi sağlanacak, üreticilerin uzun vadeli ihracat bağlantılanna girebilmeleri ve orta-uzun vade
li planlar yapabilmeleri mümkün hale getirilebilecektir. 

Altın borsasının kurulması ve gerçekleştirilecek diğer finansal yenilikler sayesinde istanbul, 
dünyanın sayılı finans ve ticaret merkezlerinden birisi haline getirilecektir. 

Para programının, maliye ve gerçekçi döviz kuru politikalan ile birlikte sıkı bir koordinasyon 
ve etkileşim içinde gerçekleştirilmesi temel yaklaşımımız olacaktır. 

Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin piyasada belirlenmesine devam edile
cektir. Ancak, döviz kurlannda spekülatif hareketler engellenecektir. 

Reel kurun, ekonominin rekabet gücünü azaltacak bir biçimde dalgalanması, uyumlu para ve 
maliye politikalarının izlenmesi suretiyle önlenecektir. 
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Ödemeler dengesinin uzun vadede sağlıklı bir yapıda gelişmesi, mal ve hizmet ihracının 
sürekli ve yeterli bir biçimde artmasına bağlıdır. Türkiye'nin hedefi, dünya pazarlarında sürekli 
olarak yer tutabilmektir. 

İhracat gelirlerinin artırılabilmesi için, ürün ve pazar çeşitlendirilmesiyle birlikte, katma değer 
oranı yüksek ürünlerin satışı özendirilecek, ihracat, yatırım ve üretim aşamasında desteklenecektir. 

özellikle imalat aşamasında ihraç mallarının bünyesinde yer alan girdilerin dünya fiyatların
dan temini sağlanacaktır. • 

Eximbank'ın kaynaklan bu amaçla kısa bir zaman süreci içinde artınlacaktır. 

Dış ticaretimizin büyümesinde ve navlun gelirlerimizin artmasında önemli bir yeri olan Türk 
deniz ticaret filosunun geliştirilmesi amacıyla her türlü teşvik tedbirleri alınarak, gerekli mevzuat 
düzenlemelerine gidilecek ve bu konu ile İlgili Bakanlığımız, gerekli mevzuat düzenlemelerini 
haiz olacak ve bu kazandırılacaktır. 

İhraç mallanmızın yeni pazarlarda sürümünü sağlamak amacıyla, sonbahardan itibaren yeni 
etkinliklere başvurulacaktır. 

Çevre boyutunu da dikkate alan uluslararası rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekono
misinin geliştirilmesi, turistler ve yerel halk için en iyi sosyal ortamın yaratılması, kendi insanımı
zın refah ve mutluluğu için evrensel değerlere uyum sağlanması, doğal ve kültürel değerlerimizin 
sağlıklı bir koruma ve kullanım dengesini gözeten bir turizm politikası uygulanacaktır. Bu amaçla, 
yapacağımız işler şunlardır Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 

Turizm sektörü ana planı tamamlanacak, her türlü turizm amaçlı planlama ve projelendirme 
çalışmalannın doğal, kültürel ve sosyal değerlerimizle bütünleşmesi esas alınacaktır. 

Türkiye'nin uluslararası turizm geliri içindeki payının artınlması ve sürekli kılınması için dış 
pazarlarda optimum talep dağılımı yaratılmasına çalışılacak, bu çerçevede, çeşitli ülkelerdeki 
turizm pazarlaması faaliyetleri yoğun ve entegre bir biçimde sürdürülecektir. Aynca, mevsim uza
tıcı ve turizmin az gelişmiş bölgelere de yaygınlaşmasını sağlayacak turizm türleri geliştirilerek 
pazarlanacaktır. 

Yabancı sermaye akımlannda, doğrudan ve portföy yatınmlannın payı düşüktür. Bu nedenle, 
yabancı sermaye, açık, yapıcı ve teşvik edici politikalarla özendirilecek ve desteklenecektir. Yıllık 
1 milyar dolar seviyesinde olan doğrudan yabancı sermaye girişinin 1993 yılından itibaren 1,5-2 
milyar dolar seviyesine çıkanlması için gerekli düzenlemeler acilen yapılacaktır. Bu konuda büyük 
bir engel teşkil eden ve güncelleşmesi gereken Patent Kanunu ile fikrî mülkiyet haklan en kısa 
sürede yasalaştmlacaktır. Türk ekonomisinin, dünya ekonomisi ile bütünleşme sürecinde bu kanu
nun önemli katkısı olacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kez daha vurguluyorum: Ekonomide yapısal sorun-
lan aşacak reformlann gerçekleşmesi ve böylece enflasyonun hızla aşağıya çekilmesi temel hede
fimizdir. Bu hedefe kısa sürede vanlamayacağı, böylesine bir yapısal değişim programı uygulama
sının ve sağlıklı sonuçlannın alınmasının zaman alacağı kuşkusuzdur. Yolumuz uzundur. Ancak, 
programı uygulamada ve böylece enflasyon sorununu çözmede kesin kararlıyız. 

Yeniden yapılanma ve reform uygulamalan sonucunda kamu açığı düşürülerek malî denge 
sağlanacak, enflasyon ve faizler düşürülecektir. Bu konunun üzerine cesaretle gideceğiz; başka , 
çare de yoktur. (DYP ve SHP sıralanndan alkışlar) 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin, önümüzdeki yirmi yıllık dönemde nüfusu 
85 milyona yaklaşırken, millî geliri, sınaî üretimi ve katma değeri 3-4 kat artacak, tarımsal üretim
de iki misline yakın artış sağlanacaktır. 

Tarım, ekonomik hayatımız içerisinde önemli bir sektör olduğu kadar, nüfusumuzun yarısına 
yakın bölümünün hayatını devam ettirdiği bir sosyal alandır. Bu alanda çalışmakta olan köylünün, 
toprak, su ve iklim faktörleri ile diğer tarımsal girdiler, yeni ve modern teknolojiler kullanarak 
üretim yapması imkânları sağlanacaktır. 

Tarımsal üretim, pazar ve fiyat politikalarının birbirleriyle uyumlu olmasına özen gösterile
cek, tarımda girdi ve kredi maliyetlerinde dünya fiyatlarına uyum sağlanacaktır. 

, Hayvansal üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak ve ihracat imkânı yaratabilecek seviyeye geti
rilebilmesi için entegre üretim modelleri desteklenecek, gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Su ürünleri üretimini artırmak amacıyla, açık deniz balıkçılığı, yetiştiricilik ile stoklan gelişti
rici koruyucu faaliyet ve hizmetlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Balıkçı barınakları, barın
ma ve çekek yerleri gibi altyapı yatırımlarına önem ve öncelik verilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan Mera Kanununun süratle çıkarılmasına çalışı
lacak ve düşük verimli meralarımızın verimliliğini artıracak programlar ve teşvik tedbirleri uygula
maya konulacaktır. 

OECD ülkeleri içinde gıda kanunu bulunmayan tek ülke durumunda olan ülkemizin bu nok
sanlığını gidermek amacıyla, Gıda Kanunu Tasarısı Meclise sevk edilecektir. 

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasalların çevrede yarattığı olumsuz etkileri asgariye 
indirmek, uluslararası çevre normlarına uyum sağlayarak rekabet gücünü ve tarımsal girdi kullanı
mında verimliliği artırmak amacıyla tarımsal çevrenin kirlilik parametreleri periyodik olarak takip 
edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

Ülke ormanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, köylümüze istihdam yaratmak ve refah sevi
yelerini yükseltmek amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, enerji ormanı ve yeşil kuşak çalış
maları yoğunlaştırılacaktır. Köy tüzelkişilikleri başta olmak üzere, özel ve tüzelkişilerin, yapılacak 
Anayasa değişiklikleri çerçevesinde orman sahibi olması sağlanarak, 2000'li yıllarda özel orman 
oranının yükseltilmesi hedef alınacaktır. 

Türk ekonomisinin gelişmesi için temel girdi olan enerjinin, ucuz, güvenilir, bol, kaliteli ve 
- çevreyi kirletmeden üretilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 

Bu kapsamda öncelikle yap-işlet-devret modeli desteklenecektir. Özellikle elektrik enerjisi 
üretim tesirlerinin mümkün olduğunca büyük bir kısmının yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 
yapılması sağlanacaktır. 

Bu, halkımızın kaynaklarının diğer alanlarda kullanılması açısından da önemlidir ve dışarıdan 
bir kaynak teminini içerecek bir modeldir. 

Enerji dağıtımının özelleştirilmesi çalışmalarına hız kazandırılacaktır. 
Civar ülkelerle yapımına başlanmış olan elektrik şebekelerinin irtibatlandınlması çalışmaları

na devam edilecektir. 
- , Fert başına düşen elektrik üretimi şu anda dünya ortalamasının yarısı seviyesindedir. Hızla 

sanayileşen bir toplum olarak en kısa sürede dünya ortalamasını yakalamak zorundayız. 

Esnaf, sanatkâr ve küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin desteklenmesi ekonomik ve 
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sosyal verimlilik ilkeleri çerçevesinde sürdürülecektir. Yan sanayinin gelişmesine özel önem veri
lecek, gerekli bilgi ağlarının oluşturulmasıyla bu kesimin dış bağlantıları güçlendirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2000'li yıllara hazırlanan Türkiye, sanayisini yeni bir 
hamle ile sağlamlaştırırken, dünya ölçüsünde yaşanan bilimsel ve teknolojik devrime de ayak 
uydurmak durumundadır. Sanayi politikalarımız, sanayileşmenin ötesinde yüksek teknoloji üretim 
ve kullanımının yaygınlaştırılmasını ve derinleştirilmesini destekler yönde olacaktır. Türkiye'nin 
21 inci yüzyıla sağlam bir teknolojik altyapı ve programla girmesi gerekir. Ulusal teknoloji politi
kalarımız bu anlayışla geliştirilecektir. Bilgi teknolojileri bu politikalarda öncelik taşıyacaktır. 
Dünya globalleşirken sanayi ötesi toplumlar, bilgi ve iletişim toplumlan oluşuyor. Türkiye, bu 
gelişmelerden uzak kalamaz, kalmamalıdır! 

Bilim ve teknolojinin dünyadaki baş döndürücü ilerlemelerine yeni buluşlarla az çok katkı 
yapmalc, bugün her devlet için, çağdaş uygarhk düzeyinin bir göstergesi, işareti olmuştur. Bizim 
insanlarımızın, özellikle gençlerimizin, bıi alanda büyük yetenekleri olduğunu biliyoruz; çünkü 
yurt dışındaki tanınmış araştırma merkezlerinde yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasının takdirini 
kazanıyorlar, ödüller alıyorlar; ama gençlerimizin bu yeteneklerini, bu başarılarını Türkiye'de, özel 
kesimin ya da devletin araştırma merkezlerinde göstermeleri, ülkemize ve milletimize büyük 
yararlar sağlayacaktır. 

Hükümetimiz, bu amaca yönelik düzenlemelere, özendirmelere ve yatırımlara ağırlık ve önce
lik verecektir. Ülkemizin vardığı ekonomik gelişme düzeyi ve uluslararası ilişkilerimizin bizi getir
diği aşama, artık bilim ve teknolojide de yaratıcı devletler arasında bulunmamızı, hem gerektir
mekte, hem de bunu olanaklı kılmaktadır. 

Bu çerçevede, geçen Hükümetin hazırlayıp TBMM'ye sunmuş olduğu Türkiye Bilimler Aka
demisi ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Konseyi tasarılarının bir an önce yasalaşması 
için uğraşacağız. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun talimatları doğrultusunda, önemli ulusla
rarası araştırma projeleri için de etkin faaliyet göstereceğiz; araştırma sonuçlarından halkımızın 
daha çok yararlanması yollarını bulacağız; başarılı araştırıcılarımızı ödüllendirmek için yeni ola
naklar getireceğiz ve bu konuda yeni olanaklar yaratıp, araştırmalar yapacağız. 

Araştırma-geliştirme alanına özel kesim kuruluşlarımızın daha çok girmesi, daha çok yatırım 
yapması, daha çok insan gücü ayırması için özendirici düzenlemeler yapacağız. 

Sayın.Başkan, değerli milletvekilleri; gelişen tarım ve sanayi faaliyetleri, birkaç defa katlana
cak, ürün ve ticaret hacmi, şimdiden ileriye dönük altyapı projelerinin planlanmasını gerekli kıl
maktadır. 

Altyapıyı, ekonomiye ve topluma fayda sağlayan, genel verimlilik düzeyini yükselten, bölge
leri bağlayan ve ülkeyi dünya ile birleştiren büyük bir sistem olarak değerlendirmekteyiz. 

Ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi için, enerji santrallan, tarımsal sulama, ulaştırma, 
limanlar ve benzeri projeleri orta ve uzun vadeli perspektif içinde, iç ve dış finansman imkânları 
göz önünde bulundurularak planlanacaktır. 

Altyapı oluşturulurken, enflasyonist baskılardan arındırılmış bir yatırım politikası izlemeye 
özen göstereceğiz. Bu çerçevede, her türlü modern finansman yöntemlerinden ve özel kesimin 
gücünden yararlanacağız. 

Hükümetimiz, 1993 yılında, 22 trilyon TL. ödenekle, toplam 122 trilyon TL. maliyetli proje 
paketini tamamlayarak işletmeye alacaktır. Bazı örnekler vermek gerekirse; ilk olarak söyleyecek-
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lerimiz arasında şunlar vardır: 

Şanlıurfa Tüneli işletmeye alınarak, Harran Ovasına su akıtılacaktır. 

Yılda toplam 782 bin ton ilave motorin üretimi sağlayacak Orta Anadolu Rafinerisi ve Aliağa 
Hidrokraker tesisleri işletmeye açılacaktır. 

Enerji sektöründe toplam 1290 MW güç ve 4,8 milyar KWH üretim sağlayacak hidroelektrik 
santral üniteleri sistemi girecektir. 

İstanbul doğalgaz ana dağıtım şebekesi ve Îzmit-K. Ereğlisi doğalgaz iletim hattı projeleri 
bitirilecektir. 

9 ayrı bölgede toplam 2012 hektar alana sahip organize sanayi bölgesi faaliyete geçecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 1993 yılında başlatılacak 240 trilyon TL. tahmini maliyetli pro
je paketi ile sektörel olarak şu fizikî hedeflere ulaşılacaktır: 

3 yeni sulama projesi ile toplam 105 bin hektar alan sulamaya açılacaktır. 
Madencilikte ele alınan yeni projelerle linyit üretim kapasitesi 7,3 milyon ton artırılacak; yıl

da 2 milyon ton tabiî soda üretilebilecektir. 

Helikopter imalatı yapacak bir tesis savunma sanayii eliyle yürütülecektir. 
Enerji sektöründe 7 hidrolik ve 4 termik santral bu yıl ihale edilecektir. Bu projelerle sisteme 

5600 MW güç, 26 milyar KWH üretim kapasitesi ilave edilecektir. Böylece mevcut sistemin kapa
sitesi yüzde 30 düzeyinde artmış olacaktır. 

Yumurtalık derin liman projesi yap işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecektir. 
1993 yılında Nevşehir, Bodrum, Çarşamba konvansiyonel havaalanları inşaatlarına başlana

caktır. Şanlıurfa ve İstanbul ikinci Havalimanı projelerinin etüdleri sürdürülmektedir. 
Doğalgaz boru hattı güzergâhı Ege ve güney bölgelerimize doğru uzatılacaktır. 
İstanbul ve Ankara'da 3 000 kişi kapasiteli birer kongre merkezi projelendirme çalışmaları 

başlatılacaktır. Ankara'da yeni bir konser salonu yapımına başlanacaktır. 
İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik Büyük Melen Projesi ve Diyarbakır 

İçme Suyu Projesi 1993 yılında başlatılacaktır. Fırat projesinin sonuncusu olan Kargamış Barajı ve 
Hidroelektrik Santralı, Gaziantep-Şanlıurfa-Habur Otoyolu, İskenderun-Antalya-Cilvegözü Otoyo
lu, Ankara-Pdzantı Otoyolu, tstanbul-Bursa-lzmir Otoyolu, Çanakkale Boğaz Köprüsü ve izmir 
Körfez Temizleme Projesi gibi büyük projeler, 1993 yılı içinde kısmen projelendirilecek, kısmen 
de ihale edilecektir. 

Yap-işlet-devret modeli uygulamasında karşılaşılan tereddütler aşılmış, modelin ilk uygula
ması Birecik Hidroelektrik Santralı projesinde gerçekleştirilmiştir. 

Yap-işlet-devret modeli; yabancı sermaye girişinin teşviki, kamu borçlanma gereğini azaltma
sı, altyapı projelerinin ekonomik olup olmadığını test etmesi, Dünya Bankası tarafından kabul edi
len bir finansman tekniği olması açısından, mega projelerin finansmanı için en uygun model olarak 
benimsenmektedir. 

İzmit Su Projesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Antalya Havalimanı, Bodrum Havalimanı, 
Ankara-lstanbul Sürat Demiryolu ve İstanbul Boğaz geçişi, doğalgaz santralları, Yumurtalık Ter
mik Santralı, Yedigöze, Alpaslan Hidroelektrik Santralı projeleri, İzmit Körfez Köprüsü ve diğer 
önemli enerji projeleri yap-işlet-devret modeli kapsamında finanse edilecek ve bu konuda çalışma
lar yapılacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denizcilik sektörü açıcından 50 inci Hükümet Programı
mın hazırlanması çalışmalarında değerlendirilmek üzere önem taşıyan hususlar aşağıdaki gibidir. 

Deniz yolu taşımacılığnın geliştirilmesi, gerek ülke ticaretinin, gerekse ihracatın geliştirilme
sine olumlu etkide bulunacaktır. Denizciliğimizin kendi sağlayacağı döviz geliri ve istihdam sağla
ma gibi yararların yanı sıra, başka faaliyet alanlarında da benzer yararlann artınlmasma katkıda 
bulunacaktır. Aynca, deniz taşımacılığının sahip olduğu uluslararası önemi de dikkate alarak, 
deniz ticaret filosunun genç ve daha modern gemiler lehine dönüştürülmesiyle toplam kapasitenin 
artırılması için gerekli olan çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede teşvikler ve mevzuat gözden 
geçirilerek günümüz gereklerine uygun hale getirilecektir. Bu kapsamda Denizcilik Bakanlığının 
bir an önce kurulması ve bu konudaki yerini alması sağlanacaktır. (ANAP sıralanndan "Bravo 
tbrahim(!)" sesleri, alkışlar) 

Liman, kıyı tesisleri gibi altyapılar bu hedeflere uygun hale getirilecek, limanlanmızın kapa
sitesi artınlacak ve modernleştirilmesi sağlanacaktır. 

Gemi ve yat inşa sanayiimiz ulusal ve uluslararası pazarlara Uygun teknolojik donanıma 
kavuşturulacak, teşviklerle desteklenecektir. 

Değerli milletvekilleri, denizcilik eğitimine özel önem verilecektir. 

^ Deniz kaynaklarını korumak, açık deniz ve kültür balıkçılığını teşvik etmek, su Ürünleri üreti
mini artırmak ve su kaynaklanndaki kirliliği önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bu çerçevede sayılan hedeflerin etkin olarak gerçekleştirilmesi, denizcilikle ilgili birimlerin 
sevk ve idaresinde bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla Denizcilik Bakanlığı ivedilikle kurulacak
tır. (ANAP sıralanndan alkışlar) . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kalkınmada öncelikli yörelerle diğer yöreler arasındaki 
gelişmişlik farklannı azaltmak ve bölgelerarası gelişmişlik açığını kapatmak, Hükümetimizin üze
rinde duracağı başlıca ülke sorunlanndan biri olacaktır. 

Bölgeler arasında toplumsal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak için devletimizin bütün 
imkânlan kullanılacaktır. Bu amaçla, gerek ekonomik faaliyetlerin, gerek kamu hizmetlerinin 
dağılımında, bu hedefin gerektirdiği altyapıyı hazırlayan ve destekleme mekanizmalan kuran bir 
"bölgesel gelişme politikası" uygulanacaktır. 

Gelişmiş yörelerde, daha az gelişmiş il ve ilçeler bulunmakla birlikte, gelişme ihtiyacının 
daha yoğun bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkınmasına yönelik özel plan 
ve projeler uygulanacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yer alan 24 ilimizin kalkmdınlmasını hızlandır
maya yönelik olarak hazırlanan ve uygulamaya konulan "Aksiyon Planı", Yedinci Beş Yıllık Kalr 

kınma Planı çerçevesinde hedeflerine ulaştınlacaktır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleriyle bir bölgesel 
entegre kalkınma projesi olarak gerçekleştirilecek ve yörede yaşayan yurttaşlanmız başta olmak 
üzere, ülkemizin kalkınmasına ve mutluluğuna hizmet eden bir proje olarak önemle yürütülecektir. 

GAP kapsamındaki yatınmların hızlandırılmasına devam edilerek, projenin bütün üniteleriyle 
bir an önce gerçekleşip yörenin kalkınmasına giderek artan bir hızla hizmet etmesi sağlanacaktır. 

Bölgelerarası dengesizlikleri giderirken temel amaç, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
geleri olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerde kaynaklan harekete geçirmek, üretimi artır-
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mak, yörenin ihracat potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, bu yörelerde yaşayan yurttaşları
mıza yeni iş ve geçim imkânları sağlamak ve yörelerde yeni çekim merkezleri yaratma şeklinde 
olacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatırım potansiyelini artırmak için yeni teşvik araçlarına 
özel bir önem verilerek; bu araçlardan yöre kalkınmasının dinamik unsurları olarak sürekli şekilde 
yararlanılacaktır. Tarımsal sanayi ve hayvancılığı geliştiren tedbirler genişletilecektir. Yarım kal
mış veya atıl durumda olan tesisler ekonomiye kazandırılacaktır. « 

Bu yörelerde büyük boyutlara varan işsizlik sorununun çözümünde, yöre koşullarını dikkate 
alan özel istihdam projeleri uygulanacaktır. 

Bölge kalkınmasına yönelik teşvikler sadece özel kesimin özendirilmesine yönelik olmaya
cak, kamu kesimi de sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan katkıyı sağlaya
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2000'li yıllara hazırlanan Türkiye'de, özellikle sağlık, eği
tim ve çevrede yapılacak atılımlarla, sosyal devletin güçlendirilmesi gerçekleştirilecektir. 

Gelecek kuşakların iyi yetişmesini sağlayacak bir aile planlaması da benimsenecektir. , 

Kadınların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ve meslekî eğitim imkânlarından daha fazla 
yararlanmak suretiyle tarım dışı sektörlerde istihdamlarının yaygınlaştırılması, özellikle uygulana
cak teşvik politikaları aracılığıyla, kadınlarımızın kendi işyerlerine sahip olma imkânları geliştiri-, 
lecektir. Kadın işgücünün ekonomiye katkısı sağlanacak ve kadınların karar mekanizmalarına daha 
etkin katılabilmeleri için yeni politikalar geliştirilecektir. 

Aile korunacak ve desteklenecektir. Toplumun en küçük ünitesi ve demokrasinin en küçük 
birimi olan aile, değişen ve gelişen bir dünyada, bu değişikliklerden en çok etkilenen bir kurum 
olarak, devletin özenle koruması gereken bir konumdadır. 

Bu amaçla, aile yapımızın gösterdiği değişimi, bu değişimden doğan sorunları, bunlara getiri
lecek çözüm yollarını saptamaya yönelik gerekli araştırmalar en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

Korunmaya muhtaç çocukların aile ortamı içinde yetiştirilmesine özel önem verilecek ve 
evlat edindirmenin yasal işlemleri biraz daha kolaylaştırılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; laik, evrensel, cumhuriyetçi, millî kültürü geliştirici, 
yaratıcı, özgür düşünceye dayalı bir eğitim politikası esastır. Kişilik sahibi, nitelikli insan yetiştir
mek amaçtır. Eğitimde kaliteye, çağdaşlığa ve fırsat eşitliğine önem verilecektir. Eğitim teknoloji
sinin kalitesi artırılacak, bilgisayar kullanımına, donanımı ve yazılımına önem verilecektir, 

Bilgisayarların özel hazırlanacak softvvare programlarıyla okulların, öncelikli olarak ortaeği-
timde de, kurulamayan yerlerde fizik ve kimya laboratuvarları yerine geçecek şekilde, eğitimde ve 
kaliteyi yükseltici biçimde kullanılmasına özen gösterilecektir. 

Bilim, artık, çağımızın basınla birlikte dördüncü kuvvetidir. Kuvvetler ayırımı ilkesinin klasik 
üç erki yanında, yani, yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında, bilim, toplumun bugünkü 
büyük hızını takip edebilmenin en etkin yoludur. Bilimsel kurumların özerkliğinin, işte bu gerek
çeyle, demokratikleşmenin vazgeçilmez koşulu olduğuna inanırız. Bilim ve teknoloji çağını yaşa
yan dünyamızın dışında veya gerisinde kalmamak, ancak bilimi ve onun günden güne gelişen deği
şimini toplum ve devlet yaşamının içerisine yerleştirmekle mümkün olur. Ülkemizdeki üniversite 
sayısını 55'e çıkarmak suretiyle çok büyük bilim ve eğitim hizmetini gerçekleştirmiş olduğuna 
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inandığımız geçen Hükümetimizin bu başarılı çalışmalarına Hükümetimizce de devam olunacaktır. 
Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınması çabalan da ayrıca devam edecektir. 
Gençliğin yarınların teminatı olduğu düşüncesinden hareketle, 1993 yılından itibaren ÖSYM 

sınavında başarılı olan ilk 1 000 öğrenci karşılıksız olarak yurt dışında eğitim yapmak üzere gön
derilecektir. 

Hızlı bir sosyal ve teknolojik gelişmeyle bütünleşmiş bir çağdaş yaşamda, değişik ve gelişme
lerin hızını izleyebilmek, ancak, genç kadroların ve*genç düşünce biçimlerinin toplum ve devlet 
hayatına olabildiğince erken katılması ile mümkün olabilecektir. Siyasal yaşama katılma dahil, 
gençliğin önündeki engeller ayıklanacaktır. 

Gençlerin yapıcı yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmak üzere, kişilik, düşünce ve beden 
yönünden gelişmelerini sağlayacak okul içi ve dışı düşünce, kültür, sanat ve spor faaliyetleri des
teklenecektir. 

, Bu amaçla, kısa dönemde büyük illerimizde, uzun vadede diğer illerimizde olmak üzere genç
lik merkezleri kurulacaktır. 

2000'li yıllarda dünya ile bütünleşme hedefi çerçevesinde olimpiyatların İstanbul'da düzenlen
mesi için girişimlere hız verilecektir. 

Vakıfların taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile vakıf işletme-ve iştirakleri günün ekonomik 
şartlarına göre gözden geçirilecek, şehir merkezlerinde bulunan ticarî ve turizm değeri yüksek 
vakıf arsa ve arazilerinin imar durumları yatırıma uygun hale getirilecektir. 

Din görevlilerinin, dünyada ve ülkemizde gözlenen hızlı değişime uyum sağlayacak nitelikte 
yetiştirilmesine azamî çaba gösterilecektir; 

Devletin, sağlık tesislerine ve hastanelerine doğrudan sübvansiyon sağlaması uygulamasına 
kademeli olarak son verilecektir. Sağlık sisteminin finansmanı, genel sağlık sigortası esasına 
dayandırılacak, hiçbir vatandaş sağlık sigortası sistemi dışında bırakılmayacaktır. Ekonomik yön
den güçsüz olan vatandaşlann sigorta primleri devlet tarafından üstlenilecektir. Bu sistem yurt 
düzeyinde uygulamaya geçinceye kadar, ödeme gücü olmayanlara tedavi imkânı sağlayan yeşil 
kart verilmeye devam edilecektir. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanında özel sağlık sigortalannın geliştirilmesi özendirilecektir. 
Sağlık hizmetlerine devlet bütçesinden aynlan payın yükseltilmesine de aynca devam edile

cektir; çünkü bu, sosyal devlet anlayışı içinde gereklidir ve Doğru Yol Partisi ile SHP Koalisyon 
Hükümetinin ortaklaşa bir yaklaşımıdır. 

Bölgesel hasta göçünü önlemek için üst ihtisas dallannı içeren bölgesel tedavi merkezleri 
kurulacaktır. Mecburî hizmet yükümlülüğü yeniden gözden geçirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; modern yaşamın en önemli unsurlanndan biri de kuşku
suz çevre sorunu olmuştur. Gelişmeyi, doğaya rağmen değil, doğayla uyum İçinde gerçekleştirece
ğiz. Kalkınma sürecinde, insan sağlığını ve doğal dengeyi koruyacağız. Çevre alanında karar alıcı, 
plan yapıcı, uygulayıcı ve denetleyici bütün kamu, yerel ve gönüllü kuruluşlann kurumsallaşması
nı sağlayacak, bu alanda çalışan insan gücü eğitimine önem vereceğiz. 

İnsan sağlığı ve çevresel değerlerin korunması amacıyla, özellikle büyük şehirlerin çöp soru
nuna en kısa sürede bir çözüm getireceğiz. 
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Çevre mevzuatında yer alan "kirleten öder" ilkesi ile birlikte, "kullanan öder" ilkesini de etkili 
bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. Çevre kirliliğinin önlenmesi için teşvik mekanizmalannı 
geliştirecek ve diğer ekonomik araçların da bu amaçla kullanılmasını sağlayacağız. 

Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerin çöp sorununu çözerek, çevreye zarar vermeden, 
çöpten ekonomik olarak yararlanmayı sağlayacak projeler geliştirileceğiz. Bu projeler, başta yurt 
içi ve yurt dışı finansal kurumlar olmak üzere, diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanacak uygun 
koşullu proje kredileri ile finanse edilecektir. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konut yatırımları, yerleşme hedefleriyle bir bütün halin
de ele alınarak yönlendirilecektir. 

Konut sorunu, şehirleşme olgusu ile birlikte, arsa-altyapı-konut bütünlüğünü gözeten bir yak
laşımla çözülecektir. 

Kentsel çevre yaratılması, arsa, altyapı ve konut üretim projelerinin geliştirilmesi konularında 
belediyelerle işbirliği yapılacak, ucuz konut üretimi için ucuz kredi mekanizmaları geliştirilecektir. 

Toplu konut üretimine ağırlık verilecek, konut finansmanında önemli yer tutacak olan "Konut 
edindirme" yardımının kullanılabilir hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Gecekondu yerleşme bölgelerinin, çağdaş kentleşmenin önünde bir engel olmaktan çıkarılma
sı için gerekli bütün önlemler alınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin kültürpolitikası, demokratikleşmeyi 
gerçekleştirmek ve insanı özgür kılmak, bu amaçla kendisini tanımaktan ve açıklamaktan korkma
yan bir toplum oluşturmaktır. Bu amaç, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve tüm kültürel etkinlik
lerin çoğulcu demokratik yaklaşım içinde geliştirilmesi anlayışıyla gerçekleştirilecektir. 

Bu çerçevede, Anayasa hükümleri de dahil, demokratikleşmenin ve çağdaş değerlerin önünde 
duran tüm engeller ayıklanacak ve bir an önce kaldırılacaktır. 

Amaç, hoşgörüye ve karşılıklı uzlaşmaya dayanan katılımcı ve çoğulcu demokratik sistem 
içinde ülkenin demokrasi kültürünün güçlendirilmesidir. 

Bağımsızlıklarına yeni kavuşan ve ortak kültür bağlarımız olan toplumlarla daha önceki 
dönemde geliştirilen karşılıklı sıkı işbirliği daha da güçlendirilecektir. 

Koruma altına alınan kültür varlıklarımızın planlaması ve restorasyonu için özel fonlar oluş
turulacak, bir yandan, kültürel mirasımız geliştirilecek, öte yandan, halkımızın mağdur edilmesi 
önlenecektir. Bu bağlamda, özel mülklerin, Hazine arazisi ile takas ilkesi işlerliğe kavuşturula: 

çaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, reform Hükümetiyiz. (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından "BraVo" sesleri, alkışlar!) Reformlara bütünsel açıdan yaklaşmamız gerekiyor. 
Hepsi bir halkanın zincirleridir ve etap etap hepimizin önüne konacaktır. (DYP sıralarından alkış
lar) Onun için, her alanda, artık, çağa ayak uydurmalıyız. Her alanda eksiklerimizi gidermemiz 
gerekiyor. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlığa ancak böyle ulaşabiliriz. Dönüşümün baş 
döndürücü bir hızla yol aldığı bir dünyada, artık büyük reformlara ihtiyaç vardır. Birbiri ardına 
gelecek her nesil, ayakta kalabilmek için bunu yapmaya mecburdur. 

Türkiye'de, yaşamı her yönüyle olumlu olarak değiştirecek, kolaylaştıracak, dünyadaki deği
şim rüzgârını yakalamayı ve dünya ile bütünleşmeyi sağlayacak değişimleri geliştirmek başlıca 
amacımız olacaktır. Bu konuda toplumun her kesimine görev düşmektedir. Bu konuda özellikle 
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Meclisimize görev düşmektedir. Reformlarda süreklilik esastır. Hükümet, her alanda değişim ve 
reformlan başlatmak kararlılığı içindendir. Şüphesiz bunlann neticeleri bugünden yanna alınamaz. 

Devletin ekonomideki rolünün değişmesine paralel olarak, Planlamanın yapısında ve planla
ma yaklaşımında değişiklik yapılacaktır. Buna göre, Devlet Planlama Teşkilatı bilgi ve beyin mer
kezi haline dönüştürülecek, uluslararası kuruluşlarla iletişim içinde çalışacak, ileriye yönelik stra
tejilerimizi oluşturacak geniş ufuklu politikalar belirlenmesinde öncülük edecektir. 

Uygulamayı yönlendiren, dinamik bir yapıya kavuşturulan bir bölümü de olacaktır. Planlan, 
katılımcı özellikleri, toplumsal uzlaşma gerçekleştirecek ve özel kesim için orta ve uzun vadeli 
belirsizlikleri giderici genel bir tablo sunma görevini de üstlenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; Hükümetimizin temel felsefesi, özgürlükçü, katılım
cı ve her anlamda demokratik rejimin, Türk Milletinin, vazgeçilmez, feda edilemez, ödün verile
mez yaşam tarzı olduğu noktasında toplanmaktadır. Bundan dolayı, millet iradesinin mutlak üstün
lüğü ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ilkesi, ülkemiz için her şeyin hare
ket noktası olarak kabul edilmiştir. 

Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı halkımızın güven duygulannı güçlendir
me çabalannı sürdürecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalanna özel bir önem verecektir. 

Türkiye'nin gündeminde bulunan her konuda, Meclisimiz zamanında bilgilendirilecektir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama görevini gereği gibi yapmasına özen gösterilecek, dene
tim mekanizması önündeki engeller süratle kaldınlacaktır. 

Hükümetimizin temel amacı, istikrar içinde süratle gerekli reformlan yapmak, çağı yakala
maktır. Amaç, hem devlet olarak hem birey olarak, daha iyiye, daha doğruya erişerek, 21 inci yüz
yılın toplumunu yaratmaktır; katılımcı demokrasinin dinamizmi ile halkın isteklerine cevap ver
mektir. Bu, demokrasinin başlıca koşuludur. Yenileşmeden, değişmeden devam edemeyiz. 

Banş ve esenlik içinde olmayı istiyoruz. Bunlan, tüm bireylere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu 
konuda cesur, tutarlı ve kararlı olacağız. Sorunlan yok sayamayız. Bunlann üstesinden, sizinle 
beraber, hepinizle beraber ve halkımızla beraber geleceğiz. Bunları bugün yapmalıyız; bunlan, 
yann için yapmak zorundayız. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum; sağ olun. (DYP sıralarından ayakta alkışlar, SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun Programı, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından 
Genel Kurula sunulmuş bulunmaktadır. 

Anayasanın 110, İçtüzüğün 105 inci maddeleri, Bakanlar Kurulu programı görüşmelerinin, 
program Genel Kurula sunulduktan sonra iki tam gün geçmesini öngörmektedir. 

Buna göre, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeler 3 Temmuz 1993 Cumartesi 
günü saat 10.00'dan itibaren yapılacaktır. 

Daha önce Genel Kurulun almış bulunduğu karar uyannca, bugün Genel Kurulumuzda başka 
bir konu görüşülmeyecektir. 
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İçtüzüğün 79 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun, görüşülmesini istediği gündemin 
145 inci sırasındaki, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimen
kul kiralan Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile, yine İçtüzüğün 
79 uncu maddesinin gereği olarak, Anayasa ve İçtüzük değişiklik tekliflerini görüşmek için, 1 
Temmuz 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere.birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.34 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, İstanbul'da bazı ilçe emniyet amir
liklerinin müdürlüğe dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gaziog-
lu'nun yazılı cevabı (7/1243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz. 

ederim. 
Saygılarımla. 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Bilindiği üzere, Osmanlılar Döneminde büyük önem verilen Üsküdar, Cumhuriyetimizin, ilk 
yıllarına kadar Kadılarla, Naiplerle ve Mutasarrıflarla Eyalet olarak yönetilmiştir. Beykoz, Şile, 
Kadıköy, Kartal, Gebze ve Adalar, Üsküdar Merkezi Eyaletinin ilçeleridir. Anadolu Yakası İstan
bul'dan ayrılacaksa, Anadolu yakasında İstanbul'dan ayrı bir il kurulacaksa, Üsküdar bu müktesep 
hakkı ile il olmaya layık tarihi bir beldedir. 

1. Anadolu Yakası İstanbul'dan ayrılırsa Üsküdar'ı il yapmayı düşünür müsünüz? Bu konuda 
her hangi bir çalışma var mıdır? , 

2. Kadıköy, Ümraniye gibi ilçelerdeki emniyet amirliklerinin, emniyet müdürlüğü haline 
getirilmesine karşı Üsküdar'ın Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmemesinin sebebi nedir? Unutul
muş mudur? 

3. Bakanlar Kurulu Kararı ile, İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Malte
pe, Sultanbeyli ve Tuzla gibi yeni ilçelerde de Emniyet Müdürlükleri oluşturulmasına rağmen 
Üsküdar neden değerlendirme dışında tutulmuştur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 29.6.1993 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb.: B050İLÎ0060001.216/34-1 /3468 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Gn. Sek. K.K.Dai. Bşk.nın 15.6.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/ 

1243-21424 sayılı yazısı. 
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İlgi yazı ekinde alınan istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın "Anadolu Yakası 
İstanbul'dan aynlırsa Üsküdar'ın il yapılmasının düşünülüp düşünülmediği, Üsküdar ilçesi Emni
yet Amirliğinin emniyet müdürlüğüne dönüştürülmemesinin sebepleri" hakkındaki yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızca, istanbul İlinin genel ve yerel idare açısından sorunlarının tespiti ve bu sorun
ların çözümlenebilmesi konusunda yapılan çalışmalara ll'in bölünmesi veya Üsküdar ilçesinin il 
yapılması şeklinde bir çözüm gündeme gelmemiştir. 

Üsküdar ilçesi Emniyet Amirliğinin emniyet müdürlüğüne dönüştürülmesi Bakanlar Kurulun
ca 5.3.1993 tarihinde kararlaştınlmış ve 9.4.1993 tarihli ve 21547 sayılı Resmi Gazetede bu karar 
yayımlanmıştır. Ancak yeterli kadro bulunamaması sebebi ile emniyet müdürlüğü faaliyete geçiri
lememiş olup talep edilen 50 adet emniyet müdürlüğü kadrosunun çıkması beklenmektedir. 

Ancak, Üsküdar ilçesi Emniyet Müdürlüğü henüz faaliyete geçmediği halde ilçe emniyet 
müdürlüklerinde bulunan pasaport ve trafik tescil büroları 1.1.1992 tarihinden itibaren, Üsküdar 
Emniyet Amirliğinde de faaliyete geçirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

B. Mehmet Gazioğlu 
içişleri Bakanı 

2. — Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, Batman ili Sason İlçesine bağlı bazı köylerin 
boşaltıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazıh olarak cevaplandırılması için delaletinizi 
arz eder saygılar sunarım. 

Abdülkerim Zilan 

- Batman 

Batman ili, Sason ilçesine bağlı Aydınlık, Acar, Heybeli gibi bir çok köy baskı sonucu boşal
tılmış, köylüler hayvanlanm, tütün ve geçimlerine esas olan diğer ürünlerini köylerinde bırakıp 
aileleriyle birlikte Batman il merkezine veya diğer il ve ilçelere göç etmişlerdir. 

Bölgemizde genelde sükunetin hâkim olduğu bu günlerde, ilimdeki bu uygulama beni derin
den üzmekte ve nedenini bir türlü idrak edememekteyim. 

Çocuk, kadın ve yaşlı insanlann da aralannda bulunduğu yüzlerce insanın, köylerine dönme
leri için ne zaman girişimde bulunulacaktır? 

Veya bu ihtimal söz konusu değilse bunlann açlık ve sefalete duçar olmamaları için Hükümet 
ne gibi bir tedbir düşünmektedir? 

Perişan durumda olan bu insanlann sorunlanna acil çözüm getirmek; Hükümetin özellikle 
son günlerde bölgemize ve sorunlanna sıcak yaklaşımının ve huzurun bozulmamasına yönelik bir 
çabanın göstergesi olmayacak mıdır? 

Bu konudaki düşünce ve çabalannız ne yönde olacaktır? 

Saygılanmla... 
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İçişleri Bakanlığı 24.6.1993 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara 
HRK: 7504-440-93/Asyş.Ş.ŞlK. (1729) 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Bşk. lığının 13'Mayış' 1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1244-4653/ 
21426 Sayılı Yazısı. • 

Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın; Batman İli Sason İlçesine bağlı bazı köylerin baskı 
ile boşaltıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bölgede kalabalık gruplar oluşturan PKK Terör Örgüt Mensupları; genellikle gece muhte
lif saatlerde köylere gelip vatandaşlara örgütün propagandasını yapmakta, örgüte zorla eleman 
kazandırmak ve maddî destekte bulunmalarını istemektedirler. Terör örgütünün tehdit, baskı ve 
sonu gelmeyen çeşitli isteklerine cevap verememe korkusundan, Sason İlçesine bağlı Aydınlık, 
Acar, Heybeli Köyleri ile İlçenin güneybatısındaki köy ve mezralarda oturan bazı vatandaşlar, il 
merkezine ve diğer illere göç etmişlerdir. 

2. Göç hususunda vatandaşlara hiçbir baskıda bulunulmamıştır. Bölge halkının huzurunu 
sağlamak, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini boşa çıkarmak, halkın devlete olan güvenini 
temin ve yaşanan korkunun bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

3. Göç edenler ile yapılan görüşmelerde terk ettikleri evlerine geri dönecekleri anlaşılmış, 
bir kısmının dönmeye başladığı tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

3. —Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin-Midyat İlçesi Barıştepe Köyünden gözal
tına alınan bir -vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/1261) 

' • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Sincar 

Mardin 

Mardin İli Midyat İlçesine bağlı Barıştepe (Selhe) Köyüne 20.3.1993 günü saat 23.00 civarın
da baskın yapan güvenlik güçleri ve korucubaşı Şehmus Çelebi'ye bağlı korucular tarafından İbra
him Dilek ve oğlu Selahattin Dilek (17) evden alınarak götürülürler. 

Oğlu Selahattin Dilek gözaltındaki durumunu şöyle ifade ediyor: Evden alınırken babamla 
birlikte elleri bağlanarak Midyat Merkez Jandarma Karakoluna götürüldüklerini, önce ayrı odalar
da işkence gördüklerini 2 nci gece babası ile birlikte aynı yerde işkence gördüklerinii Merkez 
Karakol Komutanı tarafından işkencecilere talimat verildiğini, bir ara gözlerini açarak işkenceden 
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oturamayacak dummda olan babasını göstererek; "Baban gibi olmak istemiyorsan sorulanmıza 
cevap ver." denildiğini, babasının bu durumunu görünce paniğe kapıldığı için babasının yanından 
ayırdıklarını, babasının daha yanındayken can çekiştiğini, sonradan sedye ile ordan götürdüklerini, 
23 Mart 1993 günü onun mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldığını, babasını sorduğunda ise 
"Babanı bıraktık. Silahını almaya gitti bir daha gelmedi." dendiğini, eve gidip babasını sorduğun-
de, eve gitmediğini tekrar karakola başvurduğunda "Baban Mardin'de veya babanı bıraktık." gibi 
çelişkili cevaplar aldığını, 

Savcılığa dilekçe ile müracaat ettiğinde 30 Mart 1993 günü savcılığın kendisine; Yolağzı 
Köyü yakınındaki eskiden jandarma karakolu olarak kullanılan boş binanın yanındaki bir kuyuda 
babasımn (İbrahim Dilek) cesedinin bulunduğunu söylediğini belirtti. 

Elindeki, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığının 30.3.1993 tarihli ibrahim Dilek'e ait otopsi 
raporuna göre: "Cesedin dış görünüşünde vücudunun hemen hemen her yerinde işkence yapmak 
amacıyla darp izleri, erozyonlar ve 2 kolundan iple bağlanarak sürüklendiği ve bu sürüklenmeye 
bağlı erozyonlann oluştuğu, anüs bölgesine işkence amacıyla dışardan içeriye doğru sert cisim 
sokularak yırtıldığı, vücudunun genel görünümü itibariyle işkence yapıldığı açık ve bariz olarak 
belirgin olduğu görüldü." şeklinde yazılıdır. 

Devletin asli görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliği ilkesini bu olayla nasıl açıklayabi
lirsiniz? 

Gözaltına alınan bir şahıs mahkemeye çıkanlmadan serbest bırakılabilir mi? 

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan bir şahıstan savcılık haberdar ediliyor mu? Haberdar 
ediliyorsa savcılıkta gözaltına alındığına dair kaydın olması gerekmiyor mu? 

Hükümetinizce ve Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in ağzından düşürmediği şeffaflık, 
demokrasi, hukuk devleti söylemleri ile nasıl bağdaştınyorsunuz? 

Şeffaf karakol derken bunları mı kasdediyordunuz? 
Otopsi raporunda da belirtildiği gibi yoğun işkence gördüğü ortaya çıkıyor. Muhtar ve köylü

lerin gözü önünde gözaltına alınan bu şahsın, gözaltındayken işkence ile öldürüldüğünü kanıtlamı
yor mu? 

Gözaltına alınarak işkence sonucu yaşamına sebebiyet veren yetkili veya görevliler hakkında 
soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

Hâlâ işkenceyi inkâr edebiliyor musunuz? 

Şayet soruşturma açtıysanız durum hangi aşamadadır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 24.6.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK : 7504-462-93/Asyş. Ş. ŞIK. (1761) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Bşk.lığıntn 24 Mayıs 1993 gün ve SAYI: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1261-
4724/21813 Sayılı Yazısı. 
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Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın; Mardin İli Midyat İlçesi Barıştepe Köyünden gözaltı
na alman bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Midyat İlçesine bağlı Barıştepe Köyünden ibrahim Delek isimli şahsın; PKK terör örgütü
ne yardım ve yataklık, örgüt adına cezalandırma yaptığı, oğlu Selahattin Delek'in örgüt içinde faa
liyet yürüttüğü yolunda alınan istihbari bilgiler üzerine, her iki şahıs 20 Mart 1993 günü saat 
21.00'de Midyat ilçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınmıştır. 

2. İbrahim Delek'in örgütle ilişkisinin olmadığının' anlaşılması üzerine aynı gün saat 
23.30'da, Selahattin Delek'in ise örgüte katılmak suçu ile ilgili olarak daha önce gerekli kanunî 
işlemin yapıldığının tespit edilmesi üzerine 21 Mart 1993 günü saat 17.30'da serbest bırakılmıştır. 

3. İbrahim Delek'in kayıp olduğu, oğlu Selahattin Delek'in müracaatı üzerine öğrenilmiş ve 
şahıs babasının PKK terör örgüt mensupları tarafından kaçırılmış olabileceğini beyan etmiştir. 30 
Mart 1993 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesi Bölgesinde İbrahim Delek'in cesedi bulunmuş olup, 
olayla ilgili tahkikat Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmıştır. 

Arz ederim. — , 

• İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
4.— Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin-Nusaybin ilçesi Pınarbaşı Köyünden bir 

vatandaşa güvenlik güçlerince işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet 
Sezgin'in yazılı cevabı (7/1262) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzedcrim. 
Saygılarımla; 

Mehmet Sincar 

, Mardin 

Mardin İli Nusaybin İlçesi Pınarbaşı (Serekanye) Köyünden hayvan alım satımı ile uğraşan 
Necdet Yıldırım 24.4.1993 günü Nusaybin'de gözaltına alınır. 

30.4.1993 günü güvenlik güçlerince işkence görmüş haliyle Pınarbaşı Köyüne götürülür. 
Silah bulundurduğu gerekçesiyle eşi Hikmiye Yıldırım sıkıştırılır. Silahlarının olmadığını söyle
yince de güvenlik güçlerinin baskısıyla Necdet Yıldırım tarafından, eşi dövdürtülür. 

Silahının olmadığını söyleyen karı koca güvenlik güçleri tarafından çırılçıplak soyularak ağa
ca astırılırlar. Bayılana kadar süren bu işlem 3 kere tekrar edilir. Eşi Hikmiye Yıldırım, çıplak 
haliyle dereye yatırılarak üzerine taş yağdırılır. Hamile olduğunu söyleyen bayana, askerler; "Daha 
iyi ya çabuk doğum yaparsın." denilir. 

O sırada Necdet Yıldırım'a Kuyular (Cıbılgıravve) Köyünden misafir gelen kayınvalidesi 
Mehdiye Yıldız'ı (70) dövme sonucu kolu kırılır. Bazı askerler Hikmiye Yıldırım ve annesi Mehdi
ye Yıldız'ı okulun içine alıp işkenceden geçirirken öbür taraftan diğer askerlerce de Necdet Yıldı-
rım'ı araba arkasına bağlayarak yerde süründürülür. 

Daha sonra askerlerce Necdet Yıldırım'ı yanma alıp Çallı Köyüne doğru gidilirken silah ses
leri işitildikten sonra, köyde kalan askerlerin telsiz anonsunda Necdet Yıldınm'ın öldüğü söylenir. 

Ancak sonradan anlaşıldığına göre Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Necdet Yıldırım sağ 
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kolundan aldığı kurşun yarası kangren tehlikesi sonucu, sağ kolu dirsekten ameliyat ile kesilir. Şu 
anda Mardin Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde askerler denetiminde yatmaktadır. 

Eşi Hikmiyc Yıldırım ise, gördüğü işkence sonucu 3.5.1993 günü Nusaybin Sağlık Ocağı 
tabibi tarafından 10 günlük iş göremez raporu verilir. 

Devletin aslî görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliği ilkesini bu olayla nasıl bağdaştırı
yorsunuz? x 

Mardin Valisi Yahya Gür'e olay hakkında .duyduğum bilgiyi, ifade ettikten sonra, olayın ger
çek yüzünü öğrenmek istediğimde, sayın vali; "Türk askeri bayanlara işkence yapmaz" sözünü 
nasıl açıklayabilirsiniz? . 

Yine sayın vali; "Kaçma teşebbüsünde bulunurken yaralanmış" demesi, ne kadar gerçekçi. 
Şayet kaçmak istese de, silahla öldürme teşebbüsünü haklı kılar mı? 

Bölgede görev yapan güvenlik güçleri keyfî suç işleme cesaretini nerden alıyorlar? 
Hükümetiniz, bir bayanın köylüler ve askerler arasında çırılçıplak soyularak askerler tarafın

dan işkenceden geçirilmesi sonucu uğradığı manevî çöküntü, haysiyetini ve onurunu nasıl onara
caktır? ' ' '• 

Bu gibi keyfî uygulamalarda bulunan yetkililer hakkında soruşturma açmayı düşünüyor 
musunuz? 

Şayet soruşturma açtıysanız durum hangi aşamadadır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 24.6.1993 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

HRK: 7504-464-93/Asyş. Ş. ŞİK. (1763) . - . . 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Bşk.lığının 24 Mayıs 1993 gün ve Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1262-

4725/21814 Sayılı Yazısı. 
Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın; Mardin İli Nusaybin İlçesine bağlı Pınarbaşı Köyün

den Necdet Yıldınm isimli bir vatandaşa güvenlik kuvvetlerince işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
soru önergesi incelenmiştir. ' 

1. 25 Nisan 1993 günü Güvenlik Kuvvetlerince yakalanan Diyar (K) Aydın Ağırman'dan alı
nan bilgilerden, Jir-Mazlum kod adı ile PKK Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve kurye
lik yaptığı belirlenen Nejdet Yıldınm, üzerinde 1 adet mini teyp kasedi ve 2 adet pusula ile birlikte 
Midyat'a bağlı Toptepe Köyü yakınlannda 27 Nisan 1993 tarihinde yakalanmıştır. 

2. Ele geçen kasette; PKK terör örgütünün Nusaybin-Ömerli Bölge Sorumlusu Rauf (K)'un, 
Nusaybin-Bagok Bölge Sorumlusu Siyar (K)'a göndermiş olduğu talimatın bulunduğu anlaşılmış
tır. Şahıs, yapılan sorgulamasında, PKK terör örgütü içerisinde Jir-Mazlum kod adı ile faaliyette 
bulunduğunu ve Nusaybin-Çalı Köyü Bölgesindeki örgüte ait sığınaklann yerini gösterebileceğini 
beyan etmiştir. 30 Nisan 1993 tarihinde bu maksatla köye gidilip arazide ilerlerken Nejdet Yıldı-
nm'm kaçmaya başlaması ve yapılan dur ihtanna uymaması üzerine açılan ateş sonucunda kolun
dan yaralanarak yakalanmıştır. 

3. Adı geçenin tedavisine halen Mardin Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. 
Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakam 
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5. — Mardin Miletvekili Ali Yiğit'in, Mardin-Midyat Görentepe Köyü halkına güvenlik güçle
rince işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/1264) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ali Yiğit 

Mardin 

9.4.1993 tarihinde Nusaybin Merkez Jandarma timleri Görentepe Köyüne 7-8 km. mesafede 
mayına basmışlar; neticede bir yüzbaşı ile bir er yaşamlarını yitirmişlerdir. 

Olaydan sonra Jandarma ve Midyat Toptepe korucuları ile Nusaybin'de korucu olan Fikret 
Aslan, Görentepe Köyüne gitmişlerdir. Köyde üç gün kalan jandarma ve korucular olaylarla ilgli 
oldukları gerekçesiyle köylülere çok ağır işkenceler yapmışlardır. Köy halkı ve muhtarı uygulanan 
baskılara dayanamayarak çareyi köyü terketmekte bulmuşlardır. 

Özellikle köy muhtarı ile aralarında eski kan davası olan korucu Fikret Aslan Görentepe 
Köyü halkına insanlık onuruna yakışmayan hakaret ve işkence yapmıştır. Bunlarla da yetinmeyip 
muhtara ait iki koç ve diğer köylülerin koyun ve keçilerini de beraberlerinde götürmüşlerdir 

Nusaybin ilçesi Görentepe muhtarı Tevfik Yalçın bu olaylardan 14 gün sonra 23.4.1993 tari
hinde gözaltına alınarak gözaltı süresince İşkence görmüştür. 10.5.1993'te mahkemeye sevkedil-
miş ve savcılıktan serbest bırakılmasına rağmen, jandarmalarca tekrar gözaltına alınarak işkenceye 
devam edilmiştir. 

1. Görentepe Köyüne 8 km. uzaklıkta yaşanan bir olaydan tüm köy halkını sorumlu tutmak 
sizce doğru mudur? 

2. Adı geçen köy muhtarı ile korucubaşı Fikret Aslan arasında 1980 yılından beri süregelen 
kan davası olduğu halde güvenlik güçleriyle birlikte köye girmesi sakıncalı değil midir? 

3. Savcılık sorgulaması sonrası suçsuzluğu ispatlanmış bir kişinin jandarmalarca tekrar 
gözaltına alınmasının (bu süre içerisinde yeni bir suç işlememiş olmasına rağmen) hukukî bir 
dayanağı var mıdır? 

T.C., 
İçişleri Bakanlığı 24.6.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK : 7504-461-93/Asyş. Ş. ŞİK. (1760) 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına y 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 24 Mayıs 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1264-4738/ 
21849 sayılı yazısı. 

1. Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in; Mardin İli Nusaybin İlçesine bağlı Görentepe köyü muh
tarı ve halkına, güvenlik kuvvetlerince işkence yapıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi incelenmiş
tir. 

2. 8 Nisan 1993 tarihinde Görentepe köyünden köy muhtarı M. Tevfik Yalçın başkanlığında 
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bir grup vatandaş İlçe J. K. lığına gelerek, Toptepe köyü ile aralarındaki sorunların halledilmesini 
talep etmişler ve İlçe J. K. nını köye davet etmişlerdir. 9 Nisan 1993 tarihinde bu maksatla köye 
gitmekte olan İlçe J. K. J. Yzb. Hasan Gök'ün bulunduğu aracın yola yerleştirilen mayına temas 
etmesi sonucunda; J. Yzb. ile J. Eri Mehmet Tıbık şehit olmuş, 1 J. eri de yaralanmıştır. Bu olay
dan sonra bölgede yapılan operasyonlar sırasında göz altına alınan vatandaş olmadığı gibi, köyü 
terketmeleri için hiç bir vatandaşa da baskı yapılmamıştır. 

3. 22 Nisan 1993 tarihinde, Nusaybin ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğünce yakalanan 
Nevroz (K) Şerife Aka alınan ifadesinde; Görentepe köyü muhtarının PKK terör örgütüne yardım 
ve yataklık ettiğini, örgütün köy komitesi başkam olduğunu belirtmesi üzerine, M. Tevfik Yalçın 
22 Nisan 1993 tarihinde yakalanarak göz altına alınmış, 10 Mayıs 1993 tarihinde sevk edildiği adlî 
mercilerce serbest bırakılmıştır. 

4. M. Tevfik^Yalçın'ın; köy yoluna yerleştirilen mayından haberdar olduğu, örgüte ait sığı
nakların yerlerini bildiği duyumunun alınması üzerine, adı geçen şahıs 11 Mayıs 1993 tarihinde 
Jandarma tarafından yakalanarak göz altına alınmıştır. Şahsın yer göstermesi sonucunda; Görente
pe köyü Erdoğdu mezrası yakınlarında 2 adet 8-10 kişi kapasiteli sığınak, araziye gizlenmiş 2 adet 
Kaleşnikof marka tüfek ile tüfeğe ait şarjör ve fişekler ele geçirilmiştir. Ayrıca şahıs, Görentepe 
köyü yoluna döşenen mayının Nusaybin-Çalı köyünden getirildiğini, yola döşenmeden önce köyde 
toplantı yapıldığını, J. Yzb. Hasan Gök'ü köye çağırdığında yolda mayın olduğunu bildiğini itiraf 
etmiştir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

6. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TMO tarafından yapılan buğday ve mısır ithalatın
dan Toplu Konut Fonu alınmasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazı
lı cevabı (7/1266) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Cengiz Bulut 

. . ' . " İzmir 
İzmir Ticaret Odası mensuplarının gönderdiği buğday ve mısır ithalatındaki fonlarla ilgili 

görüşleri şöyledir: 
Bilindiği üzere, 92/3902 sayılı ithalat rejimi kararına göre; ithalatta uygulanacak Gümrük 

Vergisi oranlan ve Toplu Konut Fonu oranlannı gösterir listede 1001.10.90 Gümrük Tarife İstatis
tik Pozisyonunda yer alan "Buğday" ve 10.08 GTİP'da yer alan "Mısır" (dan) ithalatında, 30 
Dolar/Ton Toplu Konut Fonu tahsil edilmektedir. Ancak, bu ürünlein Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından ithal edilmesi halinde bu fon tahsil edilmemektedir. 

Serbest piyasa ekonomisi kurallanna ters düşmesi ve haksız rekabet yaratması nedeniyle, 
TMO'ne tamnan fonsuz buğday ve mısır ithalatı hakkının özel firmalara da verilmesi yönünde 
düzenleme yapılması yararlı görülmektedir. 

Serbest Piyasa Ekonomisine inanan İzmir Milletvekili olarak; 
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Televizyon ve gazetelerde devlet büyükleri hergün KİT'leri özelleştirelim, devleti piyasadan 
çekelim şeklindeki beyanlarına rağmen; pratikte (uygulamada) tam tersi yapılmaktadır. Devlet 
büyütülüyor. Devlet koruma kanunları ile kollanarak piyasada teşvik ediliyor. Özel sektör bu koru
ma ve teşvik kanunları ile rekabet edemiyor. 

Bütün bunların neticesi olarak aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılması: 

Soru: Buğday ve Mısır ithalatında özel şirketlerden Toplu Konut Fonu olarak alınan 30 
Dolar/Ton dan (Piyasada rekabet sağlanabilmesi için) Toprak Mahsulleri Ofisinden alınmadığı 
gibi aynı kolaylık piyasadaki özel şirketlere sağlanabilir mi? 

T.C. -
Maliye ve Gümrük Bakanlığı . . „ ' 25.6.1993 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
SAYI: B.07.0.BMK.0.11/390-15911 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.5.1993 tarih ve 
1266-4745/21919 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tarafı
ma yöneltilen "TMO tarafından yapılan buğday ve mısır ithalatından Toplu Konut Fonu alınma
masına ilişkin" soru önergesine cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, destekleme alımları kapsamında yer alan buğday ve mısır ithalatının kontrol 
altında tutulabilmesi amacıyla, 30.6.1990 tarih ve 20564 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalat 
90/18 sayılı Tebliğ ile sözkonusu maddeler; ithalinde bankalarca ithal müsaadesi düzenlenmeden 
önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşü aranacak maddelere ilişkin İthalat 90/11 
sayılı tebliğ kapsamına alınmış ve bugünde aynı uygulama sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığının görüşleri doğrultusunda, ülkemizdeki üretim miktar ve kalitesinin yeter
siz olduğu dönemlerde belirli kriterlere göre bu maddelerin ithaline Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca izin verilmektedir. 

Bu itibarla, sözkonusu destekleme alımları nedeniyle buğday ve mısır ithalatında uygulan
makta olan Toplu Konut Fonundan özel firmaların da muaf tutulması halinde, dünya fiyatlarının 
çok düşük olmasından dolayı iç talebin tamamen ithalatla karşılanması yoluna gidilecek ve bunun 
sonucunda bu sezon, üretim miktarlarının üst düzeyde gerçekleşmesi, beklenen buğday ve mısır, 
destekleme alımlarını yapmak ve piyasayı düzenlemekle görevli TMO ile üreticinin elinde kalacak 
ve millî ekonomi zarar görecektir. 

Dolayısıyla, mevcut durumun devamında fayda mütalaa edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

. Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
7. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Nusaybin'e bağlı bazı köylerde güvenlik güçleri tarafın

dan vatandaşlara işkence yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/1269) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ali Yiğit 

Mardin 
Mardin Nusaybin Merkez Bölük Komutanlığına bağlı Jandarmalar 1.1-12 Mayıs 1993 tarihle

rinde, Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Köyüne gitmişler, köylüleri köy meydanında toplayarak, bura 
halkını göçe zorlamışlardır. Aynca köy muhtan Hasan Çetin'e çok ağır işkenceler yaparak komalık 
etmişlerdir. Olaydan sonra konuyla ilgili olarak bir grup köy halkı Mardin Valiliğine dilekçe ile 
başvurmuşlardır. 

Yine 12 Mayıs 1993 tarihinde güvenlik güçleri ile Mardin Merkeze bağlı Ova Köyü korucula-
n, Nusaybin'e bağlı Kuşkaya Köyüne baskın düzenlemişlerdir. Yapılan aramalar sonucu köy hal
kından Zübeyr Baysal'ın evinde sığınak şeklinde boş bir yer bulunmuştur. 

Ev sahibi Zübeyr Baysal, bu sığınağın, Körfez savaşı sırasında Saddam Hüseyin yönetiminin 
bölgede kimyasal silah kullanacağı korkusuyla yapıldığını söylemiştir. 

Zübeyr Baysal daha sonra güvenlik güçlerince köy meydanında çınlçıplak soyularak üzerinde 
yanan naylon gezdirmek suretiyle işkence yapılmış ve gözaltına alınmıştır. 

Sorular: » 

1. Hükümetinizin göreve başladığı ille günlerde Başbakanın ."İşkencenin insanlık suçu oldu
ğu ye kökünün kazınacağı yolundaki vaatleri yine lafta mı kalacak? 

2. Hergün Güneydoğu'da, yüzlerce insana yapılan baskı ve işkencelerin, gözaltına almalann, 
senelerdir süren Olağanüstü Hal Uygulamalannın sorunu çözümde bir fayda sağlamadığının farkı
na ne zaman vanlacak? 

3. Sorunlan demokrasiden ödün vermeden halledeceğiz diyen Hükümetiniz demokrasi anlı-
yışı bu mudur? ' . . 

4. Şimdi soruyorum; devlet güvenlik güçlerinin Güneydoğu'da huzuru sağlamak kisvesi 
altında gerçekleştirdikleri her türlü antidemokrat uygulamalan nasıl açıklayabilirsiniz? 

5. Bugüne kadar İçişleri bakanlığı tarafından açıklama beklediğimiz soru önergelerine veri
len hiçbir tutar yanı olmayan beyanatlarla bu halkı daha ne kadar kandırabilirsiniz? 

T.C 
İçişleri Bakanlığı 24.6.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-463-93/Asyş.Ş.ŞİK.(1762) 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Tiirkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 24 Mayıs 1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1269-4750/ 
21941 sayılı yazısı. 

1. Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in; Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı bazı köylerde vatan-
daşlann göçe zorlandığı ve işkence yapıldığı iddialannı içeren soru önergesi incelenmiştir. 
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2. PKK terör örgüt mensuplarınca; özellikle Nusaybin ilçesine bağlı Devlet yanlısı ve Sürya
ni vatandaşların bulunduğu köylerin boşaltılması için baskı uygulanmakta, göç eden vatandaşların 
köylerine örgüt mensupları veya işbirlikçileri yerleştirilmektedir. Bu nedenle köylülerin göç etme
leri değil, köylerini terketmemeleri için telkinde bulunulmaktadır. Önergede işkence edildiği iddia 
edilen Hasan Çetin isimli şahıs da, aslen Nusaybin-Çölova köyünden olup, Dibek Köyünde yaşa
yan Süryani vatandaşların Almanya ve Hollanda'ya göç etmesinden sonra Dibek Köyüne PKK 
terör örgüt mensuplarınca yerleştirilen, örgütün bölgedeki işbirlikçilerinden biridir. 12 Mayıs 1993 
tarihinde Dibek Köyünde arama yapılmış, ancak hiç kimse göz altına alınmamış ve hiç kimseye 
kötü muamelede bulunulmamıştır. 

3. 12 Mayıs 1993 tarihinde bölgede yapılan operasyonda; Kuşkaya Köyünden Zübeyir Bay
sal isimli şahsın evinde teröristler tarafından kullanılan bir sığınak bulunarak şahıs göz altına alın
mıştır. Yapılan sorgulaması sonucu, PKK Terör Örgüt mensupları ile ilişki içerisinde bulunduğu 
ve sığmağı örgüt mensupları için yaptığı tespit edilen Zübeyir Baysal, sevk edildiği adlî mercilerce 
tutuklanmıştır. İddia edildiği gibi şahsa kötü muamelede bulunulmamıştır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

8. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya 
görevlendireceği personele yetki devrinde bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1283) 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlanmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

13 Ocak 1993 tarih ve 0503-1-93 sayılı Millî Güvenlik Kurulu "atentli" kâğıt ile dönemin 
Sayın Başbakanının, tüm bakanlıklara gönderdiği yazıda; 

"Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya görevlendireceği personel: Millî Güvenlik siya
seti ve özel Millî siyaset belgeleri, bunlarla ilgili Millî Güvenlik Kurulu Kararları, bunlara ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararlan, Başbakanlık direktifleri ve Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda 
sürmekte olan uygulamaların, yapılması gereken hazırlık ve uygunluk durumlarının ve Başbakan
lık direktiflerinin öngördüğü esaslar dahilinde hazırlanmış olan planların, gerektirdiği hizmet ve 
faaliyetlerin takip "ve kontrol edilmesi, yönlendirilmesi, koordine edilmesi amacı ile bakanlıklar, 
kurum ve kuruluşlarda ve illerde Başbakan adına denetlemeler yapmakla yetkili kılınmıştır." denil
dikten hemen sonra bu işlevin "...tetkik gezisi düzenlemek suretiyle..." yerine getirileceğini, böyle
ce "...tetkik gezilerinde tespit edilecek aksaklık, sorun ve diğer hususlar Başbakanlığa, ait olduğu 
bakanlığa ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlara..." bildirilecektir denildikten sonra "...Bakanlık, 
kurum ve kuruluşlar, gezi sonuç raporlannda belirtilen hususlara ilişkin olarak yapılan çalışma, alı
nan tedbir ve sağlanan gelişmeler hakkında Başbakanlığa, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli 
ğine ve Valiliklere bilgi vereceklerdir." Gereğini rica eden Sayın Demirel'in imzası ile bitirilmekte
dir. 
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"Millî Güvenlik Siyaseti" ve "özel Millî Siyaset" kavramlarının sınırsız derinliği de gözönü-
ne alınarak; 

1. Gerek Millî Güvenlik Kurulunun kuruluşuna temel teşkil eden, 1982 Anayasasının 18 inci 
maddesi ve gerekse Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu 
görevlere ilişkin 4 ve 13 üncü maddeler yukarıda düzenlenmiş bulunan, görev ve yetkiler bulun
maması nedeniyle, bu genelge ve dayanağı karar Anayasaya ve ilgili yasalara açıkça aykırılık teş
kil etmiyor mu? 

2. Anayasa ve yasalarda bulunmayan bir yetkinin Millî Güvenlik Kurulu ve Başbakan tara
fından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine tanınması, tdare Hukulcundaki adıyla "yetki 
gasbı" niteliği taşıdığından, "yoklukla malûl" değil midir? 

3. Önergemiz konusu genelge, sivil yönetimi, bir anlamda Askerî Denetim altına sokan, fiilî 
olarak ona bağlı hale getiren bir düzenlemeyi içerimiyor mu? 

4. Bu genelge ile Anayasa Madde 112'ye aykırı olarak görevlerinin bir bölümünü devretmiş 
olan bir Başbakan aynı zamanda, siyasî sorumluluğunun da bir bölümünden kurtulmuş mu olacak
tır? 

5. 12 Mart 1971'i, 12 Eylül 1980'i yaşamış olan Türkiye Demokrasisi 13 Ocak 1993'le 
"yumuşak bir darbe" ye mi sahne oldu? 

6. Anayasa, Yasalar ve teamülle bu kadar açık aykırılık teşkil eden bu Genelge yürürlükten 
kaldırılacak mıdır? Kaldınİmayacaksa, Türkiye'de demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla, yer
leştirilmesi mümkün olur mu? 

7. Genelgede öngörülen tetkik kurullarının hazırlayacağı raporlarının icraî kuvveti ne ola
caktır? Bunun gereğini yerine getirmeyen Başbakan, Bakanlık ve/veya kurum ve kuruluşlara bu 
nedenle, uygulanacak yaptırımın niteliği ne olacaktır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 28.6,1993 

Ankara 
Kanun: 1993/588-TÖ 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (a) TBMM Bşk.lığının 27.5.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1283-4780-22048 
sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 8.6.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-3372/2955 sayılı yazısı. 

(c) Devlet B.lığının 15.6.1993 tarihli ve B.02.0.006/0219 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve ilgi (a) üzerine ilgi 
(c) ile kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen "Millî Güvenlik Kurulu ve Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Statüsü ve Faaliyetlerine" ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş Tarafından Verilen 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Anayasanın 118 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan 2945 
sayılı "Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği KanumTnun 11 inci 
maddesine göre; Genel Sekreterlik teşkilatı, doğrudan Başbakana bağlıdır. Genel Sekreterlik söz 
konusu Kanuna göre bir taraftan Millî Güvenlik Kuruluna sekreterya hizmeti verirken, diğer taraf
tan Bakanlar Kurulu ve Başbakana millî güvenlik konularında hizmet vermetedir. Bu meyanda 
millî güvenlikle ilgili olarak Başbakanın direktifleri üzerine yazılan yazılarda Genel Sekreterlikçe 
hazırlanarak Başbakana sunulmakta olup, bu uygulama 32 senelik bir uygulamanın devamıdır. 

2. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, Millî Güvenlik Kurulu ve Başbakanın yet
kilerini kullanması ve bunun yetki gasbı olarak nitelendirilmesinin gerçekle ilgisi bulunmamakta
dır. Soru ile, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yetki devri sözkonusu ediliyorsa bunun 
yasal dayanağı bulunmaktadır. 2945 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde; Genel Sekreterliğin 
Başbakana karşı sorumlu olduğu görevler belirlenmiş olup, 14 üncü maddede de "Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği 13 üncü madde de belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, takip ve 
kontrol edilmesinde, yönlendirilmesinde, koordine edilmesinde ve denetlenmesinde verilen direk
tifler çerçevesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik Kurulu adına yetkilidir.", ifadesi
ne yer verilmiş bulunulmaktadır. 

Burada Başbakan'm yetki devri söz konusu olmayıp, yukarıda açıklandığı gibi Genel Sekre
terlik, Başbakana millî güvenlik konularında hizmet Veren bir kuruluş olarak yetkili kılınmıştır. 

3. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yukarıda da belirtildiği gibi, Kanunla kendisine 
tevdi edilen vazifesini ifa ederken yine yasalarla verilen takip,, kontrol, yönlendirme ve koordinas
yon amaçlı denetleme yetkilerini de verilen direktifler çerçevesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Millî Güvenlik Kurulu adına kullanmaktadır. 

Bu durumda soru önergesine konu edilen Başbakanlık Direktifinin "sivil yönetimi askerî 
denetim altına sokan ve fiilî olarak ona bağlı hale getiren bir düzenlemeyi içerdiğinden" söz edile
meyeceği izahtan varestedir. . . • . 

4. Anayasanın 118 inci maddesinin, "Millî Güvenlik Kurulunun, Devletin millî güvenlik 
siyasetine ilişkin saptadığı görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirmesini" amir olmasına; "Kurulun 
devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliği
nin korunması konularında saptadığı görüşlerin Bakanlar kurulunca öncelikle dikkate alınacağını" 
belirtmiş bulunmasına ve 2945 sayılı yasanın 8 inci maddesi, "Millî Güvenlik kurulu kararlarının 
Başbakan tarafıdan Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülüp gerekli 
kararların alınmasını" emretmesine rağmen; nihaî kararın Bakanlar Kuruluna ait olduğu ve Bakan
lar Kurulunun taşıdığı siyasî sorumluluk dışında, Millî Güvenlik Kurulu Kararlarına aynen uyma 
ve bu kararlar doğrultusunda hareket etme zorunluluğunda olmadığı açıktır. Zira, Millî Güvenlik 
kurulunun uzman bir kuruluş olarak merkezde Bakanlar Kuruluna yardımcı bir Anayasal organ 
olması bir yana, T.C. Anayasasının 117 nci maddesine göre, millî güvenliğin sağlanmasından, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Millî güvenliğin sağlanması göre
vinin aslî sahibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu da gözönünde tutulduğunda, önergedeki; 
"Başbakanın görevlerinin bir bölümünü Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine devrettiği ve 
siyasî sorumluluğunun bir bölümünden kurtulmuş olacağı" yolundaki görüşe katılmak mümkün 
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bulunmamaktadır. 

5. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince sadece ve ilk kez olarak 13 Ocak 1993 tarih
li Başbakanlık direktifi gereğince değil, teşkil edildiği 9 Kasım 1983 tarihinden beri yayınlana 
gelen yasal Başbakanlık direktifleri ile her yıl düzenli olarak çok sayıda tetkik gezileri icra edil
mekte olup, bunun önergedeki ifade ile "yumuşak bir darbe" olarak nitelendirilmesinin kabul edi
lemez olduğu ortadadır. 

6. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Anayasa ve yasalarla belirlenmiş vazifesi 
çerçevesinde yayımlanmış bulunulan sözkonusu Başbakanlık direktifi yürürlükte olup, direktif 
uyarınca planlanan denetleme amaçlı tetkik gezilerine devam edilmektedir ve aksi yetkili siyasî 
otorite tarafından emredilmedikçe de programlandığı şekilde sürdürülecektir. 

7. Yukarıda da açıklandığı üzere; Millî Güvenlik Kurulu Anayasal bir kuruldur ve Devletin 
millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli 
koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu bildirir. Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği ise, doğrudan Başbakana bağlıdır ve Millî Güvenlik konularında Başba
kanın karargâhı durumunda olup, görev ve yetkileri kanunla düzenlenmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

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

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşürması 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

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

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

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

9. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

1 1 , _ Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları alıklığa 
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 ve103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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13. — Malatya Milletvekili OğuzhanAsiltürkye 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 uyannca 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 incij 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 Almak 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 Milletveİcili 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 Milletveİcili 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 gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, 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 yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
r antikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 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 yollarinı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerim, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

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

34. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 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 vet 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 (1.0/60) 

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 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

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) 
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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. — tştanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fi tutumunu ve fyukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

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

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) j 

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

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) 

_—- nn ; ; —:— 
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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
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 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 Daykal 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, içtüzüğün 
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. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 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 kadrolann illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

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 (10/98) . , 
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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. — istanbul 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) 

76. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/28) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da kor
san yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği tavır ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. — Muş Milletvekili Muzaffer demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü Mu
rat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî istihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddia
sını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve terör 
olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

80. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Karayolun
da meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/33) 

81. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 tarihin
de Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

82. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki terör 
olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması amacıyla ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102xve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/106) - . 
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83. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da mey^ 

dana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) 

84. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 44 arkadaşının Azerbay
can'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/35) 

85. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da mey
dana gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşe açıl
masına ilişkin önergesi (8/36) 
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1. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

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

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

*4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ierin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

*7. — İstanbul 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) 

*8. — 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) 

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

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

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

*12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/325) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andı
rın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel» hekim, araç ve gereç sorun
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

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

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesinde 
FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/349) 

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

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



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

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

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

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

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

*23. — 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) 

*24. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. — 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) 

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

36. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 
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37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
lanmasındari önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

*46. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Gelal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

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

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

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

50. — 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) 

51. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M.JDenizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/444) 

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

*53. — 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) 

54, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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55. — 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) 

56. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

57. — tstanbul 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) 

*58. — Kastamonu Milletvekili ItefikArsIan'm, Yapı tşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

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

61. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

62. — 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) 

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

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

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

^66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

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

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

*69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

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

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

72. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli iller 
arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 
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73. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

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

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

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

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

7B. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borçlan
masına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) " . ' . . . 

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

80. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti Baş
kanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/473) 

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

*82. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'mın, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

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

.. 84. — 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) 

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

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

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

•88. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

89. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İl
çelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

•90; "-— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

91. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 
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92. — 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) 

*93. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

94. — 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) 

95. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

96. — 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) 

97. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Salo
nunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*98. — 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) 

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

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

101. — 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) 

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

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

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

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

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

107. — 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) 
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* 108. — tzmir 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) 

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

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

111. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "tzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

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

113. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

* 114. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

115. — 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) 

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

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

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

119. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

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

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

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

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

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 
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125. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

126. — 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) 

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

128. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

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

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

131. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

132. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

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

134. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

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

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

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

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

139. — 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) 

140. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

141. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

142. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

_ 1 7 _ 
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143.— Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İncöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

144. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

145. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

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

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

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

149. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'm, 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) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumânkaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

151. •-— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

152. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ih, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

153. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) . 

154. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumânkaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

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

157. _ Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

158. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(l) 

159. — Afypn 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) 
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.160. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6Mda yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

161. — 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) 

162. —\lstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

163. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568). 

164. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

165. — 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) 

166. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

167. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

168. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

170. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

174. — İstanbul Milletvekili'Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

177. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

file://�/lstanbul
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178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını, çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

179. --İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

180. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

181. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

182. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

183. — 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) . • 
184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek

lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 
185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah

rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

186. — 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) 

187. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 

188. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/728) (1) 

189. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

190. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

191. — 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) 

192. — 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) 

193. — 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) 

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

195. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 
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196. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
îşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

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

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

199. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır tli, 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) 

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

201. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

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

203. — 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) 

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

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

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

207. — 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) 

208. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

209. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

210. — 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) 

211. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 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) 

212. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, tmam Hatip Liseleri ve bu liselerden me
zun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 
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213. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
. konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) * ' • 

215. —Kayseri Milletvekili Seyfı Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

216. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens
titüsü öğretim üyelerinden biri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/792) (1) 

217. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği
ne alınmak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (1) 

218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/795) (1) 

219. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/797) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/610) 

222. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

223. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

225; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihale
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

226.—•İstanbul Milletvekili Halil OrhanErgüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

227. — 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) 

228. — 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) 

22 
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229. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı madde
siyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) (1) 

230. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satışları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

231. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

232. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

233. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

234. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

235. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

236. — 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) 

237. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nurt, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

238. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

239. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

240. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

241. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

242. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

243. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627)-

244. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/815) (1) 

245. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

246. — 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) 

247. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 
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248. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

249. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

250. — istanbul Milletvekili Halİt Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

252. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

255. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

256. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

258. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

259. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

260. — 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) 

261. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

263. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

264. — 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) 

265. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya iline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 
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266. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

267. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

268. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

269. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

270. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığriddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

271. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

272. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) _ ' 

273. — 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) 

274. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

275. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

276. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

277. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (1) 

278. — 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) 

279. — istanbul 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) 

280. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten ted
bir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

281. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) . 

282. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

283. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 

284. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

285. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
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286. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önetgesi 
(6/664) 

287.'— 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) 

288. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav ilçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

290. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer veTunçbi-
lek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

292. — 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) 

293. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) , 

294. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

295.'— Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözjü soru önergesi (6/824) (1) 

296. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

297. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

398. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

299. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 

301. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/677) 

302. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

303. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

26 
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304. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

306. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de İnanç Vakfı'na verilen arsa 
ve özel bir şirket tarafından yapılan Teknik Liseye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/835) (1) 

307. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

308. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

309. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruftu'nuri, "görev verme sözleşmesi'' 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

310. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

311. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

312. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sijzlü soru 
önergesi (6/688) 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

315. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

318. — 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) 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 

321. — 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) 
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322.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

323. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

324. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

325. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

326. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

327. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

331. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye iktisadî Teşekküllerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

332. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu il Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

333. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

334. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın", Emlak Bankası Ataşehir Konut 
İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

336. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

337. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

338. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) * 

340. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

341. — 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) 
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342. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

344. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri ti Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

345. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'Ie-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) . 

346. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun1 Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

347. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüş
mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle
rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

350. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi
ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya ka
mu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 

353. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

354. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

355. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

356. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

357.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağ-
Iayancerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

359. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

360. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) 
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361. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

362. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

363. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

364. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

365. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

366. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsaların 
özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev 
yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

368. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

369. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

370. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/769) 

371. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

372. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Ka
nununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

373. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Çanak
kale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

374. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

375. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun fa
izlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

376. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

377. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 
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378. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatandaşla
rımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

379. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak Ban
kasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/778) 

380. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun özelleşirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

381. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük hakları
na ilikin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

382. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere partizan
ca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

383. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp faciası
nın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

384. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarıhda hak
sızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

385. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin belde, 
beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

386. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

387. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) , 

388. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) , 

389. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerindeki 
telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

390. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihalesinde 
kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/806) 

391. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç fiyat 
politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

392.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı bü
rokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/808) 

393. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce An
talya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

394. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan sağ
lık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

395. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Bulgaristan'dan ülkemize gelen 42 ai
lenin Kâğıthane'den zorla tahliye edileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru , 
önergesi (6/826) 
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396. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli-Pertek-Ardıç Kö
yünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/827) 

397. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölümü 
ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

398. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

399. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

400. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bîr milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/831) 

401. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

402.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, nüfusu kalmadığı halde tüzel kişili
ği devam eden köylere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 
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7 
KANUM TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtımı tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarîiü : 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 Tasansı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. _ ' Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Ra
poru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 30S'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

10. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
11. — 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) 

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 16. — 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) 

17. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — 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) 

21. -— 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) 

22. — 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 23. — 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 24. — 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 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile,Romanya Hükümeti Arasında Yatırım

ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına îlİşkin 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 27.— 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) 

28. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Pro
tokolün 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 komis
yonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ye Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/43İ) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra-
porlan (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

34. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 35. — 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 36. — 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 37. —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) 
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X 38. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 39. — 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 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 41. — 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 42. — 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 43. — Türkiye 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 44. — 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 45. — 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 46. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ye Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

47. — 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 48. — 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) 

49, _ 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,1657 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) 

50. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.1İ.1992) 

36 
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51. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

52. — 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 53. — 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) 

54. — 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) 

55. — 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 tki 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 56. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

57. — 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) 

58. — 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 izmir Milletvekili Halil Çullıaoğlu'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) 

59. — 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) 

60. — 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) 

61. — 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) 
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62. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

63. —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 tan-
hi : 25.2.1992) 

64. — 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) 

65. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal tşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

66. — 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) 

67. — 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) 

68. — 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) 

69. _ 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) 

70. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

71.—Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

72. — 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) 

73. — 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) 

38 
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74. _ Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının-, 6136 Sayılı Ateş

li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

76. — 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) 

77. _ 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) 

78. — 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 îcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

80. — 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) 

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

82. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24;2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmâr ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

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

84. — 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) 

85. — 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) 

86. — 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) 
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87. — 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 : 2.1İ.1992) 

88. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5;11.1992) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzeîbahçe 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) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

97. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

98. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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99. — 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 tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

100. — Samsun Milletvekili îhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi îçtüzüğü 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 101. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969,1970, 1971, 1972,1973, 1974,1975, 1976, 
1977, 1978, 1979,, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (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) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

103. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 11.1.1993) 

104. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayjsı: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — 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) 

106. — 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) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — 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) 

109. — 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
fli : 26.1.1993) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ıma tarihi : 16.2.1993) 
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111. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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

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

114. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

116. — 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) 

117. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
AskerîTıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

119. _ 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 İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

120. — 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) 

121. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — 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 Hasan 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) < 
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123. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne îlişkin Kanunda Değişik

lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasınm 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) 

124. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 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, 1/231, 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) 

125.— 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) 

126. -— 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) 

127. — 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 : 2.4.1993) 

128 — 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) 

129 — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân Ka
nununun Ek'İO uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi -.6.4.1993) . . _ ., ' _ 

130 — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da-
ğıtma tarihi : 6.4.1993) ' . . , . . . ' o *ı • u u 

131 — 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) ^ _ 

X 132 — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) ^ 

X 133. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafımn Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tanhı : 
9 4 1993) 

' ' x 134 —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) 

\43 
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135. — Samsun Milletvekili Ilyas 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 136. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 137. — 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) 

138. — 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) 

139. — 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 İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

141. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) ' 

143. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

144. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) ~ 

X 145. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

146. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, ti Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde inceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

147. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında işbirliğine ilişkin Kara
deniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) 

_ "44i —; _ ..—.—_-. — _ i 
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148. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişteri komisyonları 
raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

* 149. _ Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 7269 
Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 351) (Da
ğıtma tarihi : 24.6.1993) 

150. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




