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IV. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — 162 sıra sayılı Kanun Tasarısının gündemdeki yeri ve 24.11.1993 Çar

şamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 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) 

, 2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S*. Sayısı : 71) 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

5.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/324) (S. Sayısı: 134) 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı•: 283) 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Tele
vizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili tste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. 
Sayısı : 356) 

8.— Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa-
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Sayfa 

rısı ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı : 348) 181:210 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 211 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 211 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Murgul Karadeniz Ba

kır İşletmelerinin doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği İddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/1797) 211:214 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Çorum İline doğalgaz gö
türülmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1837) 214:215 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Batman'da bir saldırı sonucu 
Öldürülen ve yaralanan milletvekillerine koruma verilip verilmediğine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1868) 215:216 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican, bazı milletvekillerinin yurt dışında yaptıkları te

maslara, 
Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan, yurt dışında bulunan işçilerin sorunlarına, 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal da, bazı üniversitelerdeki sıkıntılara, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve Şırnak Milletvekili 
Selim Sadak'ın, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın gündem dışı konuşmasında kendi
lerini kastettiğine, iltica talebinin gerçekle ilgisi bulunmadığına, halkı aleyhlerine tahrik etmek 
isteyen bir gazetenin kasıtlı olarak uydurduğu bir haber olduğuna ilişkin önergeleri ile, 

Lüksemburg'a gidecek olan : 
Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, 

Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Bayındırlık ve İs

kân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Almanya ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet ŞanaPın dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakam Necmettin Cevheri'nin, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa Komisyonu Başkanlığının, Genel Kurul gündeminde bulunan, Bazı Kanun ve Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (S. Sayısı 221 ve 221'e 1 inci Ek) ile, 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 Tarihli ve 3867 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporunun (S. Sayısı: 326) Komisyona geri 
verilmesine ilişkin tezkereleri ve, 

Adalet Komisyonu Başkanlığının, Komisyona, 1.9.1993 Tarihinde havale edilmiş olan Hü
seyin Taşkın Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresine 
ekli idam dosyasının 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 1 inci 
maddesi gereğince Başbakanlığa iade edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına ilişkin 
tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün (6/560), 
İstanbul Milletvekili Feyzi tşbaşaran'ın (6/564), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine su

nuldu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. 

Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ İlçesinde cesedi 
bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla bir Meclis 
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araştırması açılmasına ilişkin önergesi okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngö
rülmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Gaziantep Milletvekili Mehmet özkaya'nm, Adalet Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Rusya Federasyonu Federal Meclis seçimlerini gözlemci olarak izlemek üzere, TBMM'de 
grubu bulunan siyasî partilerin birer temsilcisinden oluşacak bir Parlamento Heyetinin Rusya 
Federasyonunu ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın : 
5442 Sayılı tiler tdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi (2/591), 
Bölge Parlamentolarının Kurulması (2/663), 
Olağanüstü Halin Devam Edip Etmemesi Konusunda Referandum Yapılması (2/654), 

Hakkındaki Kanun Tekliflerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü Sağlı-
kevi'ne (6/348), 

istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçelerinde bazı 
köylerin sağlık ocağı ihtiyacına (6/485), 

ilişkin'sorularına Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu; 
İstanbul Milletvekili Halil Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpekçi Spor Sa

lonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara (6/513), 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ayakkabıcılık işkolundaki sağlıksız çalışma 

koşullarına (6/586), 

İlişkin sorularına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay; 
Cevap verdiler; 

(6/348), (6/513), ve (6/586) numaralı soruların sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini 
açıkladılar. 

(6/232), (6/355), (6/526), (6/419), (6/420), (6/422), (6/543), (6/466), (6/469), (6/489), 
(6/566), (6/497), (6/579), (6/503), (6/504), (6/505), (6/508), (6/510) numaralı sorular, soru 
sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/361), (6/365), (6/366), (6/367), (6/368), 
(6/374), (6/376), (6/377), (6/525), (6/415), (6/421), (6/450), (6/484), (6/491), (6/507), (6/511), 
(6/512) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/349), (6/425), (6/498), (6/499), (6/500), (6/501), (6/514), (6/515), (6/516), (6/517), 
(6/519), (6/520), (6/521), (6/522), (6/531) numaralı sorular soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmüş sorusu bulunduğundan; 

(6/530), (6/448), (6/461), (6/488), (6/490), (6/492), (6/580), (6/523), (6/532), (6/533) nu
maralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus ol
mak üzere; 

(6/493) numaralı soru, soru sahibi izinli bulunduğundan; 
(6/502) numaralı soru, soru sahibi görevli bulunduğundan; 
Ertelendi. 
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(6/417), (6/444), (6/446), (6/449), (6/451), (6/452), (6/454), (6/456), (6/457), (6/458), 
(6/459), (6/483), (6/581) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından düştü. 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki ahlakî çö
küntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/7) üzerinde bir süre görüşüldü. 

24 Kasım 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.05'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim özdis Abbas Inceayan 
Adana Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), Kadir Bozkurt (Sinop) 

,— e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Genel Kurulda hazır bulunan sayın üyelerin, adı okununca, şatonda bulundukları husu

sunu yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, günün önemine binaen (ki, sayın milletvekilleri yakından bili

yor ve takip ediyorlar; bugün öğretmenler Günüdür) Başkanlık olarak tüm öğretmenlerimize 
hayırlı günler temenni ediyoruz. 

"Men allemeni harfen; fakat, sayyarani abda." 
Hz. Ali'nin sözünü zikrederek, öğretmenlerimize başarılar diliyorum; "günleri, gönülle-

rindeki gibi olsun" diyorum ve "öğretmenler Günü" ile ilgili olarak üç arkadaşıma gündem 
' dışı söz vereceğim. 

Belki uygulamada ilk defadır; yani aynı gün, aynı konuda üç arkadaşa gündem dışı söz 
verme ilk defadır; ama, günün önemine binaen böyle takdir ettim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, öğretmenler Gününe ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — tik olarak, "Öğretmenler Günü" dolayısıyla Uşak Milletvekili Sayın Ural 
Köklü'ye söz veriyorum. 

Sayın Köklü, üç arkadaşım da "Öğretmenler Günü" üzerinde konuşacaklar, umuyorum 
sürenizi iyi kullanırsınız. 

Buyurun. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günün önemi itibariyle "Öğ
retmenler Günü"nün kutlanması hakkında şahsım adına gündem dışı söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Beş dakika içerisinde "Öğretmenler Günü"nün önemi hakkında bazı konulara değinme
ye çalışacağım; ama, ilk önce, son iki-üç yıl içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde öldü
rülen öğretmenlerimiz hakkında, gerçekten düşündürücü bir durumda olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Son iki-üç yıl içerisinde Güneydoğu Anadoluda 90 öğretmenimiz öldürülmüştür. 
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1993 yılı içerisinde 45 öğretmenimiz öldürülmüştür, öğretmenlerin öldürülmesi durumu karşı
sında, öldürmeye yönelen terör hareketinin, öğretmenlere yönelen katliamla, hangi amaçlara 
hizmet ettiği bir kere daha hepimizce malumdur. Dünyanın hiçbir yerinde, gerçekten, eğitim 
ve öğretimin ustaları olan öğretmenlere -terör örgütleri de dahil olmak üzere- bu tür bir saldı
rının eşine, emsaline rastlanmamıştır. 

Durum böyle olunca; Güneydoğu Anadoluda elbetteki Türkiye Cumhuriyeti Devleti eği
tim ve öğretimden vazgeçecek değildir. Eğitim ve öğretimi devam ettirebilmek için, orada ger
çekten yurt sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle görev yapmaya çalışan öğretmenlerimizin can güven
liğini korumak da bugün için devletimizin başta gelen görevlerindendir. Eğitimimizden geri 
kalmayacağımıza göre, en kısa zamanda, kapalı bulunan 3 700 okulumuzda okula devam ede
meyen 100-150 bin çocuğumuza eğitim hizmetinin devlet tarafından aktarılabilmesi için -Millî 
Eğitim Bakanımızın da söylediği gibi, daha önceleri de önerdiğimiz gibi- şehir merkezlerinde 
yatılı bölge okullarının en kısa zamanda hayata geçirilmesinde çok büyük fayda vardır, aciliyet 
vardır. Çünkü, eğitimden vazgeçmemiz hiçbir zaman için mümkün değildir. 

Bu konunun önemini vurguladıktan sonra, bu bölgede ölen öğretmen arkadaşlarımızın 
yurt sevgileri ve görev anlayışları önünde hepimiz saygıyla eğiliyoruz, ölen arkadaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm öğretmen arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. 

Günün önemine geçiyorum. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmakla kalmayıp, 
hepimizin bildiği gibi, 24 Kasım 1920'de ikinci savaşı, eğitim seferberliğini başlatmış ve millet 
mekteplerini açmıştır. 24 Kasım, Atatürk'ün millet mekteplerinde "Başöğretmenlik" unvanı
nı aldığı gündür. Bu güne atfen, 12 Eylül 1980'den sonra akla gelmiş olan, öğretmene değer 
vermek amacıyla diyelim, öğretmenlerimizin toplum içerisindeki saygınlıklarını kazandırmak 
amacıyla diyelim, başlatılmış olan "öğretmenler Günü"nü aşağı yukarı sekiz-dokuz yıldır kut
luyoruz. Bu tarih konusunda belki yanılabilirim. ^ 

Bu günün amacı kısaca şudur : Bugün, öğretmenimize layık olduğu değeri verelim de
mektir. öğretmenlerimize saygınlık kazandıralım, öğretmenlerimizin kendi kendilerine kazan
mak istedikleri saygınlıklarına engel olmayalım, katkıda bulunalım anlamında bir gündür. Ger
çekten, Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde öğretmenlerimize gerekli olan değeri verdiğimiz 
zamanlar mevcuttur. Bir "Başöğretmenlik" unvanını almayı en büyük bir değer bilen Atatür-
kümüzüri öğretmenlere vermiş olduğu değeri hepimiz biliyoruz. Çünkü, ikinci savaşı başlata
cak olan bu kumandanımız, arkasından gelen takipçilerinin öğretmenler olduğunu burada vur
gulamaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin temellerini geliştirecek, yeni nesilleri Türkiye Cum
huriyetine kazandıracak, toplumu daha çağdaş, daha laik bir seviyeye ulaştıracak olan öğret
menlerimize, Türkiye Cumhuriyetinin ilk dönemlerinde gerçekten layıkıyla değer verilmiştir. 
Bunların örnekleri çoktur; Menemen'de Kubilay olayı bunun bir örneğidir. 

öğretmenlerimiz, daha düne kadar -biz çok iyi biliyoruz- toplumda çok büyük saygınlık 
içerisinde yaşıyorlardı ve eğitimimizdeki aksaklıklar bu boyutlara varmamıştı; ama her geçen 
gün, eğitimimizin ustaları olan öğretmenlerimizin, yetiştirildiği okulların birer birer kapatıl
maları ve buna verilen önemin kavranılmaması dolayısıyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Buyurun. 
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URAL KÖKLÜ (Devamla) — ... öğretmene verilen önemin kavranılmaması ve sonunda 
12 Eylül neticesinde, Atatürkçü, laik anlayışlı öğretmenlerimize yapılan birtakım haksız dav
ranışlar sonucunda, öğretmenlerimiz gerçekten çok büyük mağduriyetlere uğramışlardır. Bu
gün Türkiye'nin her köşesinde görev yapan bu öğretmenlerimizin -dünyanın hiçbir yerinde gö
rülmeyen örneği- sendikasız bırakılması, gerçekten bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
hepimizin bîr ayıbıdır. (ANAP ve RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar!..) 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — O tarafa söyle onu. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Onun için, öğretmenlerimizin meslek örgütlerinin ve sendi

kal kuruluşlarının önündeki engellerin kaldırılması ve bunların yasal güvenceye kavuşturul
ması yolundaki görevlerimizi bir an Önce yapmamızın büyük yararı olacağına inanıyorum, öğ
retmenlerimiz buna layıktır. Bütün ekonomik ve sosyal sorumluluklarını yüklendiğimiz Kıb
rıs'ta dahi bugün öğretmenlerimizin toplusözleşmeli, grevli sendikal hakları vardır. 

öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için gereken önemin de bir an önce verilmesinde fayda 
vardır, öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için öğretmen üniversitesinin bir an önce geliştirilme
sinde ve hayata geçirilmesinde fayda vardır. 

Bu, bir meslektir, öğretmenlik mesleği, aşkla, şevkle yapılan bir meslektir, öğretmenlik 
mesleğini seçecek olan kişilerin çok büyük itinayla seçilmelerinde çok büyük fayda vardır. 

Zamanımın darlığından dolayı bu konulara detaylı olarak giremiyorum. Hepimizi yetişti
ren birer öğretmenimiz vardır ve bu toplumun güvencesi, motoru, bu öğretmenlerimizdir. Bu 
öğretmenlerimiz, bu toplumun en kültürlü, en ilerici, en demokrat, en yurtsever insanlarıdır. 
Onun için, öğretmenlerimizin layık olduğu bu yaşam tarzına bir an önce kavuşması için, hepi
miz üzerimize düşen görevi yapmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Köklü, lütfen bağlayınız, 10 dakika oldu. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Ancak, bunu yaptıktan sonra, 24 Kasım günlerinin kutlanmasının çok büyük bir anlamı 

ve manası olacağına inanıyorum. 
Beni dinlediğiniz için, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—- Sayın Köklü teşekkür ediyorum. 
2. — Sivas Mille/vekili Azimet Köylüoğlu'nun, öğretmenler Gününe ilişkin gündem dışı 

konuşması • ' • - . . ' 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, yine "öğretmenler Günü" dolayısıyla, ikinci gün
dem dışı konuşmayı yapmak üzere Sayın Azimet Köylüoğlu'na söz veriyorum. 

Sayın Köylüoğlu, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün "24 Ka
sım Öğretmenler Günü" nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Günün mana ve ehem
miyetini belirtmeden, Türk millî eğitiminin ve öğretmenlerinin sorunlarını izah etmeden önce, 
Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;.bugün Türk millî eğitiminde hedefimiz, kavgacı de
ğil, barışçı; yıkıcı değil, yapıcı; bölücü değil, birleştirici; taklitçi değil, üretici; transferci değil 
yaratıcı; tembel değil, çalışkan; korkak değil, cesur; ürkek değil, atılgan bir nesil yetiştirmek 
istiyoruz. Sadece geçmişiyle övünen değil, geçmişten ders alarak geleceğe yönelen; "çağın gerisin-
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deyiz" diyen değil, çağı yakalamak, hatta aşmak için çaba harcayan; öğrendikleriyle yetinen 
değil, sürekli kendisini yenileyen; nefret eden değil, seven; kafası bilgi ve yüreği sevgi dolu bir 
nesil yetiştirmek istiyoruz. Bütün bunlar ise, öğretmenlerle mümkündür. Bunun kavgasını ve 
mücadelesini yapacak olanlar da öğretmenlerdir. Fakat, bugün ülkemizde eğitimin durumu, 
eğitim ustaları olan öğretmenlerin durumu çok kötüdür. Eğitim işini yapacak olan öğretmen
ler büyük bir geçim sıkıntısı içindedirler, öğretmenler ikinci bir iş yapmakla karşı karşıya bu
lunuyorlar. 

Türkiye'nin öğretmenleri, İsveçli öğretmenlerin 1/10'u, Amerikalı öğretmenlerin 1/8,5'i, 
Güney Koreli öğretmenlerin 1/2'si, Suudi Arabistanlı öğretmenlerin 1/4'ü kadar ücret almak
tadırlar. Bu ücret, bir sefalet ücretidir, bir yoksulluk ücretidir. Türkiye'nin öğretmenleri için 
yoksulluk bir alınyazısı değildir. Bunu öğretmenlerimiz hak etmemişlerdir. Çalışan ve emekli 
olan tüm öğretmenlerin yetersiz olan ücretlerinin artırılması, Meclisimiz için bir görevdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle, şu anda 600 bin öğretmenimizin sorunları
na satırbaşlarıyla değinip, konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Zorunlu eğitimin, kademeli olarak sekiz yıla çıkarılmasını; klasik liseler yerine, meslek 
liselerinin ve çok amaçlı liselerin açılmasını; yabancı dil ağırlıklı liselerin sayısının artırılması
nı istiyoruz. 

Doğuda kapalı olan okulların açılmasını istiyoruz. Ders kitaplarının içerik ve nitelik açı
sından çağdaş bir duruma getirilmesini istiyoruz. 

Meslekî teknik öğretim okul ve kurumlarının atölye ve laboratuvarlarındaki teçhizatların 
yeni teknolojiye göre değiştirilmesini istiyoruz. 

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde, ulaşım şartlarının güç olduğu bölgelerde, pansiyonlu 
okul ve yatılı bölge okullarının yapılmasını istiyoruz. 

Okullarda barış, demokrasi ve silahsızlanma derslerinin okutulmasını istiyoruz. 
öğretmen yetiştiren okulların yeniden, tekrar açılmasını istiyoruz. * 
Güneydoğuda görev yapan öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. 

„ Öğretmen ve ailelerinin sağlık sorunlarının çözülebilmesi için Millî Eğitim dispanserleri
nin biraz daha iyi bir hale getirilmesini istiyoruz. 

Öğretmenlerin ve yöneticilerin hizmetiçi yetiştirilmesi amacıyla bir Millî Eğitim Akade
misinin kurulması için gerekli yasal çalışmanın yapılmasını istiyoruz. 

öğretmenlerin maaşlarından kesilen paralarla kurulan ÎLKSAN'ın yönetiminin öğretmen
lere verilmesini talep ediyoruz. 

Eğitimin demokratikleştirilmesini, öğretmenlerin durumlarının her yönüyle iyileştirilme
si için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. 

Emekli öğretmenlerin içinde bulundukları ekonomik durumun düzeltilmesini istiyoruz. 
i Tüm öğretmenlerle, Millî Eğitim Bakanlığında çalışan personele sosyal imkânlar sağlaya

cak bir TÖYOK yasasının çıkarılmasını bekliyoruz. 
Öğretmenlere, kendi yöneticilerini kendileri seçmeleri için demokratik bir hak verilmesini 

istiyoruz. 
Tüm öğretmenlere, grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakların verilmesini istiyoruz. Öğret

menlere konut yardımı yapılıncaya kadar kira desteğinin yapılmasını istiyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün köyde mezarı olan tek aydın öğretmendir. Tür
kiye'yi çağa ve yarınlara taşıyacak olan tek mimar da, yine öğretmenlerdir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Yarım dakikada bitireceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, benim sehavetimle bağdaşmaz, onun için ben size iki da
kika daha süre veriyorum. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Çağa ve gerçeğe ulaşmanın yolu ise, akıl ve bilim
dir. Akıl ve bilim yolunda da aydınlatacak olan tek ışık. öğretmenlerdir. 

Selam olsun Türkiye'nin aydınlık geleceğine, selam olsun Türkiye'nin eğitim ordusu öğ
retmenlerine. "24 Kasım öğretmenler Günü" kutlu olsun. 

Bu duygularla Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlı
yor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, teşekkür ediyoruz efendim. 
3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, öğretmenler Gününe ilişkin gündem 

dışı konuşması 

BAŞKAN — "Öğretmenler Günü" ile ilgili gündem dışı konuşmak üzere Sayın Dikici, 
buyurun efendim. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, 
"24 Kasım Öğretmenler Günü"dür. "Öğretmenler Günü"nün, 485 790 öğretmenimize, 
13 564 845 öğrencimize,ve Yüce Milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 

1987 yılından bugüne kadar görevi başında şehit olan 70 öğretmenimize Allah'tan rahmet 
niyaz ediyorum. Eşlerine, çocuklarına, yakınlarına, millî eğitim camiasına ve Yüce Milletimize 
baş sağlığı diliyorum ve Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

öğretmen, öğrencilerine insan sevgisini, vatan aşkını, bayrak sevgisini, millî birlik ve bü
tünlük anlayışını geçmişi ve geleceğiyle gurur duymayı aşılayan ve nitelikli bireyler yetiştiren, 
insana bu yönde şekil veren -deyim yerindeyse- bir mimardır. 

öğretmen, millî kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımanın teminatıdır. Öğretmen, bilgi 
çağını yakalamanın, ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgi toplumunu meydana getirmenin itici gücü
dür. öğretmen, toplumların dünüdür, bugünüdür, yarınlarıdır, öğretmen, bir milletin dün ol
duğu gibi, bugün de, yarın da emanet edeceği çocuklarını ve gençlerini yetiştirmek için meyda
na getirdiği eğitim sisteminin temelidir. Öğretmen, çağı yakalamada, ülkemizin ihtiyaç duydu
ğu insan gücümüzü yetiştiren bir mimardır, öğretmen, çağdaşlaşmanın önderidir, itici gücü
dür, öğretmenler, milletimizin taze dimağlarına millî ve manevî değerlerimizi aşılayan, millî 
ve manevî değerlerimizi sevdiren, benimseten bireyler olup, kültür değerlerimizi gelecek ku
şaklara taşımanın teminatıdırlar. 

öğretmen, manevî, insanî, ahlakî ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, gelişti
ren, koruyan ve bu değerleri yavrularımıza benimseten kültür önderidir, öğretmen, milletimi
zin bir ferdi olmaktan gurur duyan ve bu ülkeye hizmeti en büyük erdem sayan bir rehberdir. 
öğretmen, insan haklarına, ahlâk kurallarına, bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görü
şüne sahip olan erdemli insandır, öğretmen, barışçı, yapıcı, birleştirici, üretici, çalışkan, ce
sur, hoşgörülü, yüreği sevgi dolu, onurlu, bilgili, becerikli, kişilik ve karakter sahibidir. 
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Gelişmenin ilk şartı, çağımızın gereklerini zamanında uygulamaktır. Artan ihtiyaçlarla ço
ğalan problemler ve giderek daha karmaşık hale gelen topluma uyum sağlamanın yolu, fertleri 
daha iyi yetiştirmektir. Büyük millet olmanın, büyük düşünmenin ilk şartı, çok iyi eğitilmiş 
bir nüfusla mümkündür. Çok iyi eğitilmiş bir millet de, çok iyi eğitilmiş öğretmenlerle müm
kündür. 

öyleyse, öğretmen, eğitim sisteminin hem bir parçası hem de yöneticisidir. Bir toplumda 
insanların eğitimi, toplumdaki öğretmenlerin yetişmiştik düzeylerine bağlıdır. Eğitim, genel ma
nasıyla, davranış değişikliğidir. Bu değişiklik, toplumun arzu ettiği bir değişikliktir. Bu davra
nış değişikliğini kişiye, eğitim başlangıcına kadar, ailesi, yakın çevresi verir. Zorunlu eğitim ça
ğıyla, bu davranış değişikliğini, öğretmeni, çevresi ve ailesi verir. 

Eğitim sistemlerinin asıl unsuru öğrencilerdir; her şey öğrenci içindir, öğrencilerin çok iyi 
yetişmeleri için, eğitim sisteminin, çalışarak başarıya ulaşmasında temel unsur ise, öğretmen
dir. En ideal programları yapsanız, en iyi altyapıyı kursanız bile öğretmene yeterli nitelikleri 
veremezseniz veya kendisini mesleğine vermesine mani çok çeşitli kaygıları varsa, söz konusu 
sistemle başarılı olmak imkânsızdır. Bu bakımdan, eğitim sisteminde başarılı olmanın birinci 
şartı, iyi bir öğretmen yetiştirme sisteminin kurulmasıdır, tşte bu durumda, öğretmenin nitelik 
problemi karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli öğretmen yetiştirmeyi temel öğretim sorunumuz olarak 
görmekteyiz. Çünkü öğretmenler ve öğretmenlik mesleği yeterli güç ve niteliğe ulaşmadıkça... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun, 1 dakika daha süre veriyorum. 
HASAN DİKÎCt (Devamla) — ... eğitim sistemi ve en yüce eğitim amaçları bulunsa, öğ

retmenlere çok daha iyi ekonomik imkânlar da sağlansa/bunlar gerçekleşemez. Oysa, güçlü 
bir meslek mensubu olarak nitelikli öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim sisteminde bile her 
zaman başarılı olagelmiştir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı, öğretmen yetiştirme politikamızı yeniden temelden alarak, 
gözden geçirerek yenilemek mecburiyetindeyiz. Ülkemizde öğretmen yetiştirme meselesi, 
1948'lerden beri gündemdedir, öğretmen yetiştirme sistemimiz hâlâ tartışılmaktadır. 2000'Ii 
yıllara gireceğimiz şu günlerde artık bunun çözümü şarttır. 

1994 yılında, öğretmenlerimize, sorunları çözülmüş "öğretmenler Günü" temennilerim
le, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikici, teşekkür ediyorum. 
Biz de, gündem dışı konuşan arkadaşlarımıza katılarak, "öldürülen öğretmen değil, gül

dürülen öğretmen olur inşallah" diye temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sinop Milletvekili Cafer Sadık Keseroğlu'nun, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi (4/232) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergeleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonları üyesiyim. 
Daha verimli çalışabilmem için Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin ifasını saygılarımla arz ederim. 

Cafer Keseroğlu 
Sinop 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Kocaeli Milletvekili ismail Hakkı Amasyalının, Türkiye - AT Karma Parlamento 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/233) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

İsmail Hakkı Amasyalı 
Kocaeli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — 162 sıra sayılı Kanun Tasarısının gündemdeki yeri ve 24.11.1993 Çarşamba günkü 

birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oyla
rınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 109 Tarihi : 24.11.1993 
Danışma Kurulunun 24.11.1993 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıda önerinin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Ercan Karakaş Mustafa Ünaldı 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 
Hasan Basri Eler . 

CHP Grubu Temsilcisi 

öneri : 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 26 ncı 

sırasında yer alan 162 Sıra Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk.ve İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 
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13 üncü sırasına alınması ve Genel Kurulun 24.11.1993 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü so
ruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... öneri, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Buna göre, mutat olan sözlü soruların müzakeresini bugün yapmıyoruz. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Müzakerelere, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ele) 

BAŞKAN — 1 inci sırada bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat Kanu
nuyla ilgili tasarının müzakeresine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak- , 
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada bulunan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili 
Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığı yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) • • 

BAŞKAN — 55 inci sırada bulunan, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 

BAŞKAN — 21 inci sırada bulunan, tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134) 

BAŞKAN — 22 nci sırada bulunan, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu 
Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — 15 inci sırada bulunan, Doğu Anadolu Projesiyle ilgili tasarının müzakeresi
ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Tlırhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilîeri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada bulunan, özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkındaki Kanun Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı: 348) (1) 

BAŞKAN -— 11 inci sırada bulunan, Sosyal Sigortalar Kanunuyla ilgili kanun tasarısının 
müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Müzakeresine başlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bundan önceki müzakerelerimizde, tasarının maddelerine geçilme
si hususunun oylanmasında kalınmıştı. Bu kere, Sayın Emin KuPun karar yetersayısı aranma
sına mütedair talebi vardır. 

(1) 348 S. Sayılı Basmayazı 18.11.1993 tarihli 30 uncu Birleşim Tlıtanağına eklidir. 
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NİHAT MATKAP (Hatay) — Geçtik onu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazılı bir talep var efendim; onu ifade ediyorum. Şimdi, oylamaya geçerken 

karar yetersayısı arayacağım. 
Değerli milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Saat 16.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.06 

— - — — — — © — — — — — — 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Kadir Bozkurt (Sinop) 

— i , 0 — — — — ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 inci Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

8. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Thsarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı: 348) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, müzakereye konu gündemin 11 inci sırasında bulu
nan tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi hususu oyla
nırken karar yetersayısı aranması talebi gelmiş idi. Bundan önceki oturumda karar yetersayısı 
bulunamadığından birleşime ara verilmişti. Bu kere, oylarken karar yetersayısı arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanun İle 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak 
kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden 
kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna 
kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hakedilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider 
yazılamaz. 

Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 21.7.1953 tarih 
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ku
rum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. 

Yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle tespit, edilir. 
Kurum alacaklarının tahsilinde 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından 

doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yer 
tş Mahkemesi yetkilidir. 

Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacakların takip ve tahsilini durdurmaz. 
Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer alacakların ödenmemiş kısmı için ge

cikme zammı tahsil olunur. 
Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin 

üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği ta
rihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları hadisenin vukubulduğu tarihten itiba
ren bir yıla kadar ertelenebilir. 

Prim borcunun ertelendiği bu sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme 
zammı uygulanmaz. J • * 

Sigorta primlerini, mücbir sebep olmaksızın birinci fıkrada belirtilen süre içinde tahak
kuk ve tediye etmeyen Belediyeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ita amirleri, tahakkuk 
ve tediye ile görevli memurları, mesul muhasip ve saymanları; tüzelkişiliği haiz diğer işyerle
rinde ise, üst düzey yöneticileri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ve prim borçlarının iliş
kin olduğu devrede şirketin kurucu ortağı olanlar, Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müşte
reken ve müteselsilen sorumludurlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Par
tisi Grubu adına Sayın Ahmet Feyzi Inceöz söz istemişlerdir. Başka söz talebi olursa, müzake
relere devam ederken, onları da alırız. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kul, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakere edilen kanun tasarısının tümü üzerinde yap

tığımız konuşmada belirttiğimiz gibi, aslında bu tasarının müzakereye alınması, hem usul ba
kımından hem içerik bakımından tarafımızdan Anayasaya aykırı olarak görülmüştür. 

Bu kanun tasarısı, Yüce Meclise intikal ettikten sonra, 145 inci sırada yer almış ve Danış
ma Kurulunun 6 Temmuz 1993 tarihli kararıyla bugünkü sırasına getirilmiş; fakat, müzakere aşa-
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masında, Hükümet, 503 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkarmış -ki, bu kanun hük
münde kararname, müzakere ettiğimiz tasarıyla aynı konudadjr-î fakat, tasarıyı gündemden 
çekmemiştir. Bu, ciddî bir davranış olarak görülmemek gerekir. Bir hükümet, belli bir konu
da, kanun gücünde kararname çıkarırsa, o konuda verdiği kanun tasarısını Meclis gündemin
den çekmesi gerekir. 503 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında, Anavatan Partisi Gru
bunun Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru üzerine, kanun hükmünde kararname iptal edil
miştir. 

Şimdi, iptal gerekçesi Resmî Gazetede yayımlanmadan -ki, iptal taleplerimiz ve iddiaları
mızın içinde, yalnız usule değil, esasa müteallik olanları da varchr- kanun hükmünde kararna
meye eş mahiyette olan ve arz ettiğim gibi, kasten çekilmeyerek, gündemde bırakılan bu tasarı
nın dolayısıyla bu maddenin de müzakere edilme kabiliyeti yoktur. Buna rağmen, şu hususu 
arz etmek istiyorum : 

Şimdi, önümüzdeki 348 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inciimaddesi, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 80 inci maddesini tadil etmektedir. Şimdi, bu tadilat, hükümet tasarısı 
olarak, yani Hükümetin bir iradesi olarak huzurumuza gelmiştir} fakat, 503 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede 80 inci madde yoktur. Kanun Hükmünde Kararnameden -öğrendiğimize 
göre- Köşk'te, 80 inci madde çıkarılmıştır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun ver
diği izahat ve müracaat Cumhurbaşkanının ikaz ve uyarısı üzerine 503 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname düzenlenirken, şimdi huzurunuzda olan 80 inci madde Kanun Hükmünde Ka
rarnameden çıkarılmıştır. 

Hükümetin hangi iradesini müzakere etmek isteyeceğiz? Hükümet önceden bir irade bil
dirmiş, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin tadilini Meclis huzuruna getirmiş; fakat, sonra 
503 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkarırken, bu hükmün ortadan kaldırılması mahi
yetinde bir iradesi var; şimdi ise bakıyoruz, sonraki iradesini yok Saymış, eski iradesini huzu
runuza getirip müzakere ettirmek istiyor. 

Bu hususu takdirlerinize ve dikkatlerinize arz ediyorum. Bu, gayri ciddî bir tutumdur; çün
kü, esasen bu, sadece 7 bine yakın kadronun Meclisten geçirilmesi ye Sosyal Sigortalar Kuru
munun gayrimenkullerinin haraç mezat satılması kanun tasarısından ibarettir. Dolayısıyla, 80 
inci maddede ciddî bir tadilat varmış gibi gözüküyorsa da, aslında, bu, 143 maddelik kanunun 
içinden 80 inci maddesini bir tuğla çeker gibi çekerek 506 sayılı Kanunun ilgilendirdiği Sosyal 
Sigortalar Kurumunun durumunu düzeltmek mümkün değildir. Bu, her zaman ifade ettiğim 
gibi, sıradan bir salam politikasıdır. 143 maddelik bir kanunun içinden sadece bir maddesini 
alarak, 506 sayılı Kanunun sadece 80 inci maddesini alarak değiştirmekle, Sosyal Sigortalar 
Kurumu hakkında söylenen, basına yansıyan, fakat gerçeğinin ne olduğunu diğer maddelerin 
müzakeresinde arz edeceğim iflas, çökme gibi hususları düzeltmek asla mümkün değildir. 

Aslında, bu konuda Grubumuzun 506 sayılı Kanunla ilgili olarak verdiği değişiklik tekli
fi, yaklaşık birbuçuk yıldır Komisyonda bekletilmektedir. Hükümetin getirdiği bu konudaki 
tasarılar karşısında, Komisyon herhangi bir birleştirme işlemini de yapmamaktadır; çünkü, Sayın 
Bakan, bu birleştirme işlemlerine şiddetle karşı çıkmaktadır. Hatta, Komisyon o kadar birleş
tirme işlemi yapmamıştır ki, Sayın Bakanın hazırladığı tasarı Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nuna intikal ettiği gün, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekili Sayın Cemal Şahin'in, satır 
be satır, virgülüne kadar, kelime kelime, Sayın Bakanın sevk ettiği kanun tasarısıyla aynı olan 
teklifi dahi birleştirme işlemine tabi tutmamıştır; şu anda Komisyon gündeminde beklemektedir. 

— 184 — 



T.B.M.M. B : 32 24 . 11 . 1993 O : 2 

Komisyondaki bu birleştirme işleminden yoksunluk, aslında 506 sayılı Kanunun geneli üze
rindeki değişiklik ihtiyacını sürekli ertelemekte, böylece tek tek maddeler huzurumuza getirile
rek, sorunun köklü çözümü yerine, palyatif bir biçimde geçici çözümler aranması yoluna gidil
mektedir. 

Aslında, düzenlenecek olan, sadece 80 inci madde değildir, 79 uncu madde de düzenlen
meye muhtaç en önemli maddelerden biridir. Yani, primlerin tahakkuku ve bu tahakkuk sıra
sında yapılacak işlemler ve -tekliflerimize göre de- kaynaktan yapılacak tevkifatla ilgili 79 un
cu madde bir tarafa bırakılırken, sadece primlerin tahsiliyle ilgili olarak 80 inci madde üzerin
de değişiklikler getirilmiştir. > 

Getirilen değişiklikler kendi içerisinde dahi tutarlı değildir; çünkü, işverenin prim aslını 
ödeme yükümlülüğünün doğacağı tarihten maddede bahsedilmemektedir; gecikme zammının 
başlangıcı güven altına alınmamaktadır, gecikme zammının caydırıcılığı için bu zammın sigor
ta prim alacağı gibi addolunması hususuna madde metninde yer verilmemektedir; prim aslına 
uygulanan hükümlerin borç ödenene kadar uygulanacağı hususu madde metninde yer alma
maktadır. 

Bir de, maddeyle icra yetkisi konulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumunun, maddenin içine 
sokuşturulan bu icra yetkisi, genel olarak, burada kabul buyurulduğu anda, bu icra yetkisine 
bağlı olarak 1 000 tane icra memuru kadrosu, ek 1 inci maddede teklif edilmektedir. Eğer Türk
iye'de, her kurum, alacağını tahsil edememesi halinde veya alacağını ne sebeple tahsil edeme
diğinin, ne sebeple geciktirildiğinin iyice incelenmemesi halinde, sadece böyle tekliflerle, genel 
hukukun dışında, kendine özgü İcra mekanizmaları getirirse, böyle mekanizmalar, genel ada
let duygusunu, genel hukuk kavramını zedeler ve genelde Adalet Bakanlığının bağlı teşkilatı
nın yapması gereken icra işlemlerini, birtakım özel kurumlara terk etmiş olması sonucunu do
ğurur; bu ise, hukukumuz açısından fevkalade hazin bir tablodur. Dolayısıyla, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun alacaklarını tahsil etme bakımından beceriksizliği, vaki gecikmeleri, mevcut 
personelini çalıştıramaması, hatta iki yıllık savurganlığı, sadece 1 000 kişilik icra memuru kad
rosu düzenlemek ve icraya tahsil yetkesinin, böylesine tutarsız bir şekilde 80 inci maddeyle 506 
sayılı Kanuna sokulmak istenmesi, belirttiğim gibi, çok hazin bir tablo olarak karşımızdadır. 
Bu yol açıldığı zaman, icranın nerede başlayacağı, nerede duracağı, işlemlerin nasıl yapılacağı, 
halkla kurumları ve devleti barıştırmak istediğini sürekli söyleyen ve ilan eden Bakanın, vatan
daşla devleti nasıl kavga ettireceği, düşünülmesi gereken bir gerçek olarak karşımızdadır. 

Değerli milletvekilleri, bunun dışında, malî ve cezaî sorumluluk bakımından 80 inci mad
denin son fıkrası olarak düzenlenen husus da, maalesef, birçok eksikliklerle maluldür. Bu ma
luliyet, verdiğimiz önergelerle giderilmek istenmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Kul, toparlar mısınız efendim lütfen? 
EMİN KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Madde üzerinde verdiğimiz birinci önergemiz, Sayın Bakanın mantığı çerçevesinde düzelt

melerdir; ikinci önergemiz de, hukuken olması lazım gelen çerçevedeki düzeltmeleri içermekte
dir. Görüşme sırası önergelere gelince, bu konuda maruzatımı arz edeceğim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
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Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Feyzi tnceöz'e söz veriyorum. 
Süreniz 10 dakikadır efendim; buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; önümüze getirilen kanun tasarısının 1 inci maddesi hakkında Grubum adına görüşle
rimi arz etmeden önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kanun tasarısının geneli hakkında konuşurken görüşlerimizi arz etmiştik. Bu cümleden 
olmak üzere, öncelikle bu değişikliğin,' 14 Eylül 1993 tarihli Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuyla 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki 503 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
yer almadığım belirtmek istiyorum. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle "Kuruma fiilen ödenmeyen prim tu
tarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı" hükme bağlan
maktadır. 

Bu düzenlemeyle, bugüne kadar sosyal sigorta primleri bakımından uygulanan ve uygula
mada istikrar kazanan, tahakkuk eden primlerin gider yazılması esasından vaz geçilerek, prim
lerin tahsil edildiğinde gider yazılması sisteminin getirilmesi istenmektedir. 

Sosyal sigorta primlerinin zamanında ödenmesi görüşünün her zaman savunucusu oluruz 
ve prim borçlarının tahsili için Kurumun üzerine düşen görevi yapması gereğini elbette savu
nuruz. Ne var ki, bu hükmün, amacı ne olursa olsun, isabetinden söz edilemez. Her şeyden 
önce, düzenleme, tamamen Özel sektöre dönüktür. Çünkü, bugün Kuruma 10 trilyona yakın 
borcu olan kamu sektörünün pek çoğu Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi kuruluşlar değildir. 
Dolayısıyla, getirilmek istenen hüküm tek yönlü çalışacak ve özel sektörü baskı altında tuta
cak bir nitelik taşımaktadır. Çünkü, Tahkim Yasasıyla, KİT'ler ve belediyeler zaten bu konuda 
rahattırlar. Diğer taraftan, vergilerin gider yazılmasında, tahakkuk sistemi uygulanmaktadır 
ve vergi tahsilatı, prim tahsilatına göre daha geniş vatandaş kitlesini ilgilendirmektedir. Bu ne
denle, ayrıcalık yaratmanın gereği yoktur. 

Ayrıca, tahakkuk sisteminin fiilî ödeme esasına geçilmesi de uygulamada ve özellikle ta
hakkuk ve tahsil dönemlerinin farklı olması halinde, önemli sorunlara yol açacak bir hüküm 
olarak gözükmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu primini geç ödeyenlere yüksek oranda faiz 
ve gecikme zammı uygulandığı bilinmektedir. O günkü malî durumu sebebiyle bu yükü taşı
mayı kabullenen bir işletmeye bir de gider yazdırmama müeyyidesinin getirilmesini hiç de adil 
görmemekteyiz. Unutulmamalıdır ki, prim tahsilatıyla gider yazma keyfiyeti birbirinden fark
lıdır ve esasen bu kanunda tahsilatı hızlandırmak için de çok önemli tedbirler ve müeyyideler 
getirilmiştir. 

öte yandan, işletmelerin kazancının tespitinde, gelirlerin ve giderlerin hangi aşamada ge
lir ya da gider yazılacağı hususu vergi mevzuatımızın konusudur. Bilindiği üzere, mevcut siste
mimizde ticarî kazancın tespitinde hâsılat bakımından olduğu gibi, giderler yönünden de ta
hakkuk esası geçerlidir. Gerek bilanço esasına gerek işletme hesabı esasına göre hâsılat, yani 
kazanç, o yıl tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları, giderler ise, tediye olunan ve 
borçlanılan meblağları ifade eder. Diğer bir deyişle, işletme için kesin borç niteliğini almış ol
mak kaydıyla, ödenmemiş olsa bile, yapılan harcamalar gider yazılabilir. 

Giderler, vergi alacağını doğuran olayın bir unsurudur. Giderin yapılmasını gerektiren olayın 
eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması, giderin o yıl hesaplarına intikal ettirilmesi için yeterlidir. 
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Danıştay'ın da, sigorta primi işveren hissesinin borç olarak tahakkuk etmesini gider kaydı için 
yeterli gören pek çok kararı bulunmaktadır. 

Gelirler için durum aynı esasa dayandırılmıştır. Bilindiği üzere, uygulamada açık olarak 
kesilen faturalar, fatura bedelinin ödendiğini gösteren makbuz tarihine göre değil, faturanın 
taşıdığı tarih itibariyle gelir olarak kaydedilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda yapılan açıklamalardan görüleceği üzere, 
vergi sistemimiz tamamen değiştirilip, tahsil esasına dönülmedikçe, sadece bazı harcamaların 
tahsil esasına dayındırılması, sistemi dejenere eden haksız bir uygulama olacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, süresi içinde Kuruma ödenmeyen prim ve diğer alacakla
rın tahsilinde, 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtildikten sonra, bu kanunun 
uygulanmasında Sosyal Sigortalar Kurumuna, Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuru
luşlarıyla, mercilere verilen yetkilerin tanınması istenmektedir. Diğer bir deyişle, bu değişiklik
le Kurum, prim alacakları için, icra dairelerinin, vergi dairelerinin ve icra ve vergi memurları
nın yetkilerine sahip olacak, dolayısıyla, Kurum tarafından çıkarılan tebligatlar, icra tebligatı 
hükmünde olacak, hatta Kurum memurları doğrudan doğruya haciz ve satış kararı verebilecek 
ve uygulayabileceklerdir. 

Her kurum, icra memurunu ihdas ederse, bunun gidişatı nereye varır ve nerede durduru
lur? Hukukî yönden de çok sakıncalı bir ortama gidildiği kanısındayız. Böylesi bir uygulama, 
aslında icra kurumlarına da ağır bir hakaret olmuyor mu? 

Görüldüğü üzere bu hüküm, sadece özel kesimde bulunan işverenler bakımından uygula
ma alanı bulacaktır. Bilindiği gibi, Kurumun prim ve diğer alacaklarının en büyük bölümü, 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyelerdedir; yani, asıl borçlular kamu kuruluşlarıdır. 

Kamu sektörünün borçları için cebrî icra yolu kanunen tıkalı olduğundan, bu hüküm ka
mu kuruluşları açısından etkisiz kalacak ve bütünüyle özel sektöre dönük bir özellik taşıya
caktır. tşte burada, Tahkim Yasasının ele alınması gereğini tekrar vurguluyorum. 

Aynı maddede yapılan diğer bir değişiklikle, Kuruma borçlu kuruluşların yönetici kade
melerinin sorumluluğu genişletilmiş, profesyonel yöneticilerin yanında, genel müdür, kurulu
şun yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, prim borçlarının ilişkin olduğu dönemdeki kurucu 
ortaklarının şahsî ve müteselsil sorumluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme de, prim borçları do
layısıyla, şirketin yönetim kademesindeki görevlileri, hatta sermayedarları baskı altında tut
mayı öngörmektedir. 

Burada, hiç suçu olmayan -tasarıda belirtildiği gibi- memura kadar varan bir müteselsil 
sorumluluk da var. Bunun yanlış bir şey olduğu kanaatindeyiz. Zaten, Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonunda görüşürken, bu konudaki görüşlerimi de arz etmiştim. Burada, sorumluluğun 
özellikle ita amirleri ve şirketin üst düzey yöneticileri seviyesinde kalması konusundaki ısrarı
mı yine sürdürüyorum. Ciddî, fakat malî sıkıntı içinde bulunan şirket yönetimlerini ürkütücü 
ve sermayedarı yatırımdan vazgeçirici nitelikteki böyle bir düzenlemeyi, uygun ve yerinde gör
mek pek mümkün olmasa gerekir. 

özetle, kısa günü kurtarma kanunu olarak gördüğümüz bu kanun tasarısının 1 inci mad
desinin muhtevası hakkında böylesi endişelerimiz var. 
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Ayrıca, yine yangın, su baskını, deprem gibi tabiî afetlere uğrayanlar için getirilen üç aylık 
prim borçlarının ertelenmesi yerine, -bu insanlar zaten mağdur olmuşlar- bu konuda bir af 
getirilmesi yerinde olacaktır. O dönemin üç veya altı aylık primlerinin ödenmemesi konusunda 
bir teklifim de olacaktır. 

Sözlerimi burada bitirirken, tekrar, Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi var mı? Yok. 
Değerli milletvekilleri, maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır; önce geliş sıralarına göre 

okutacağım, sonra aykırılı derecesine göre işlem yapacağım. 
Buyurun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer verilen 17.7.1964 
tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili dü
zenlemede yer verilen değişikliklerden beşinci fıkranın çıkarılmasını, dördüncü ve onbirinci fık
raların aşağıda belirlenen şekillerde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Emin Kul Cavit Kavak 
İstanbul İstanbul 

Sabri öztürk Halit Dumankaya N 

İstanbul İstanbul 
Ahmet Kabil Yusuf Pamuk 

Rize İstanbul 
Melike Tugay Haşefe 

İstanbul 

Madde 80. — (4 üncü fıkra) "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 9, 12, 2İ ile 27, 36, 101 ve 103 üncü maddeleri, Kurum alacakları hakkında da uygu
lanır." 

(Onbirinci fıkra) "Sigorta primleri birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk et
tirmeyen ve tediye etmeyen belediyelerde belediye başkanları, kamu ve özel kurum ve kuruluş
larının tahakkuk ve tediye ile görevli mesul muhasip, sayman ve görevlileriyle tüzelkişiliği haiz 
diğer işverenlerin genel müdür, yönetici ve yetkilileri, Kuruma karşı, işverenleriyle birlikte müş
tereken ve müteselsiîen sorumludur." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilerek düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Emin Kul Şadan Tuzcu 
İstanbul İstanbul 
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Salih Ergün 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Primlerin ve gecikme zamlarının ödenmesiyle sorumluluk 
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak ka

zançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kes
meye ve kendilerine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna ka
dar Kuruma Ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) bendi gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarih
ten başlayarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen gecikme zammı 
oranları uygulanır. 79 uncu maddeye göre Kurumca hesaplanacak kazançlara ait gecikme zamları, 
işverenin prim aslını ödeme yükümlülüğünün doğması gereken tarihte başlar. Tebligat buna 
göre yapılır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Cari yıl sonunda ödenmiş kadar, ödenmemiş olan 
gecikme zamları, müteakip yılın başından itibaren doğmasına neden olan sigorta prim alacağı 
gibi addolunur ve bu alacak tebliğ edilmeksizin tahukkuk eder. Tahakkuk eden bu miktar ala
cağı üzerinden hesaplandıkları prim aslına uygulanan hükümler borç ödenene kadar uygulanır. 

Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanmasında Kurum yet
kilidir. 

Dava ve icra takibi açılmış olması halinde dahi, ödenmemiş prim ve gecikme zammı ala
caklarına yukarıdaki hükümlerin uygulanması suretiyle prim ve gecikme zamları ve Kurum 
alacakları tahsil olunur. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulanmasında gi
der yazılmaz. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin üç 
ay içinde talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçlarıyla afetin meydana geldiği tarihten 
itibaren tahukkuk edecek üç aylık prim borçları hadisenin vuku bulduğu tarihten itibaren bir 
yıla kadar ertelenebilir. 

Prim borcunun ertelendiği süre zamanaşımından sayılmaz ve ertelenen kısmına gecikme 
zammı uygulanmaz. 
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Sigorta primlerini, birinci fıkrada belirtilen süre içinde tahakkuk ettirmeyen ve tediyesini 
yaptırmayan belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ita amirleri, tahakkuk ve tediyeyle 
ilgili görevli memurları, mesul muhasip ve saymanları; tüzelkişiliği haiz diğer işyerlerinde ise, 
genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri ve prim borçlarının ilişkin olduğu devrede işyerinin 
sahibi veya kurucu ortağı ve ortağı olanlar, kuruma karış işverenleriyle birlikte müştereken ve 
müteselsilen, primler, gecikme zammı ve faizler borcu tutarları da dikkate alınmak suretiyle 
cezaî ve malî olarak sorumludurlar. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadık Avundukluoğlu Ali Eser 
Kırıkkale Samsun 

Cemal özbilen Cafer Keseroğlu 
Kırklareli Ahmet Sayın S i n°P 

Burdur 
Son Fıkra : "Sigorta primlerini haldi sebepleri olmaksızın birinci fıkrada belirtilen süre 

içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile 
görevli kamu görevlileri, mesul muhasip sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin üst dü
zeydeki yönetici veya yetkilileri kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumludur." 

Eklenecek fıkra : "Bu kanunun ek 24 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar 
tarafından süresi içinde kuruma ödenmeyen sosyal yardım zamları için bu madde hükümleri 
uygulanır." 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi aykırılıklarına göre işlem yapacağım. 
1 inci aykırı önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilerek düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
tstanbul 

ve arkadaşları 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Primlerin ve gecikme zamlarının ödenmesiyle sorumluluk 
Madde 80. — tşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak ka

zançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kes
meye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar 
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kuruma ödemeye mecburdur. 77 nci maddenin (a) bendi gereğince hak edilen ve fakat öden
memiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hükümler uy
gulanır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarih
ten başlayarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zam
mı oranları uygulanır. 79 uncu maddeye göre kurumca hesaplanacak kazançlara ait gecikme 
zamları, işverenin prim aslını ödeme yükümlülüğünün doğması gereken tarihten başlar. Tebli
gat buna göre yapılır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Cari yıl sonuna kadar ödenmemiş olan gecikme, 
zamları, müteakip yılın başından itibaren doğmasına neden olan sigorta prim alacağı gibi ad
dolunur ve bu alacak tebliğ edilmeksizin tahakkuk eder. Tahakkuk eden bu alacağa üzerinden 
hesaplandıkları prim aslına uygulanan hükümler borç ödenene kadar uygulanır. 

Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasında Kurum yetkilidir. 

Dava ve icra takibi açılmış olması halinde dahi ödenmemiş prim ve gecikme zammı ala
caklarına yukarıdaki hükümlerin uygulanması suretiyle prim ve gecikme zamları ve kurum ala
cakları tahsil olunur. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider 
yazılamaz. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin üç 
ay içinde talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten 
itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları hadisenin vuku bulduğu tarihten itibaren bir 
yıla kadar ertelenebilir. 

Prim borcunun ertelendiği süre zamanaşımından sayıtmaz ve ertelenen kısmına gecikme 
zammı uygulanmaz. 

Sigorta primlerini, birinci fıkrada belirtilen süre içinde tahakkuk ettirmeyen ve tediyesini 
yaptırmayan belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşların ita amirleri, tahakkuk ve tediye ile 
ilgili görevli memurları, mesul muhasip ve saymanları; tüzelkişiliği haiz diğer işyerlerinde ise, 
genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri ve prim borçlarının ilişkin olduğu devrede işyerinin 
sahibi veya kurucu ortağı ve ortağı olanlar, kuruma karşı işverenleriyle birlikte müştereken ve 
müteselsilen, primler, gecikme zammı ve faizler borcu tutarları da dikkate alınmak suretiyle 
cezaî ve malî olarak sorumludurlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, değişiklik teklifini dinlediniz; katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkanım, 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Sayın Kul, konuşmak istiyor musunuz?.. 
Buyurun efendim. 
EMtN KUL (istanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemiz, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi üze
rindeki değişiklik tasarısının mantığından yürüyerek, bu değişiklik tasarısındaki eksiklikleri 
tamamlamak üzere verilmiştir; dolayısıyla, önergemiz, Sayın Bakanın geliştirdiği mantığı işle
yen bir önerge mahiyetindedir. 

Ne sebeple katılmadığını anlamak mümkün değildir, örneğin, 79 uncu maddeye atıf ya
pılması eksikliği giderilmiş, işverenin prim aslını ödeme yükümlülüğünün doğması gereken ta
rih belirlenmiş -ki, önümüzdeki 80 inci maddede bu önemli husus yoktur- ve tebligat yapılma
sı öngörülmüştür. 

Sayın Bakanın getirdiği tasarıda, icraya verme yetkisi ve icra memurları eliyle tahsilat yapma 
öngörülürken, bu borcun tebliği konusunda hiçbir açıklık söz konusu değildir; yani, tebliğe 
lüzum kalmadan icraî takibat yapılabilecektir. Oysaki, maddeye, tebligatın nasıl yapılacağının 
da, neye göre yapılacağının da yazılması ve maddede yer alması gerekir. 

Gecikme zamlarının prim alacağı gibi addolunması hususu, getirilen 80 inci madde deği
şikliğinde yer almamıştır. Bunlara, prim aslına uygulanan hükümlerin, borç ödenene kadar 
uygulanması lazım geleceği hususu da yine getirilen madde metninde yer almamıştır. 

Maddenin son fıkrasıyla ilgili değişiklik teklifimizde de yine Sayın Bakanın mantığından 
hareket edilmiştir. Getirilen tasarıdaki 80 inci maddenin son fıkrasında, sigorta primlerinin 
mücbir sebeplerle ödenmemesi halinden bahsediliyor. Mevcut 506 sayılı Kanunun 80 inci mad
desinin son fıkrasında da, haklı bir sebep olmaksızın ödememeden bahsediliyor. Haklı bir se
bep, mücbir sebebe çevrilmiş. 

Biz, verdiğimiz değişiklik teklifinde, "haklı sebep", "mücbir sebep" gibi tartışmaya açık 
olan ifadelerin yerine "sigorta primlerini, maddenin birinci fıkrasındaki hükümler çerçevesin
de ödemeyenler" diye belirledik. 

Haklı veya mücbir sebep olup olmaması, sürekli tartışma konusu olacak bir husustur. Do
layısıyla, bu tartışmaya meydan verilmemesi için, primi, madde hükmüne göre ödemeyenlere 
yapılacak işlemin, yani müteselsil sorumluluğun ne olacağının açıklanması gerekir. 

Kaldı ki, müteselsil sorumluluk konusunda yapılan tariflerde eksiklik vardır. Çünkü, bah
sedilirken, kurucu ortakdan bahsedilmiş; ama, ortaktan bahsedilmemiş. Bunun yanında, işye
ri sahibinden bahsedilmemiş. Yani, bir işyeri, bir kuruluş şeklinde olmayabilir; bir özel kişinin 
olabilir. Bunun sorumluluğundan bahsedilmemiş ve yine sorumluluk olarak, "müteselsilen 
sorumludur" denmiş. Neden müteselsilen sorumludur, buna açıklık getirilmemiş. "Gecikme 
zammı ve faiz borcu tutarları kadar müteselsilen..." Bunlar dikkate alınarak, "müteselsilen 
sorumludur" denmesi lazım. 

Kaldı ki, müteselsilen sorumlu olmak, malî açıdan mıdır, cezaî açıdan mıdır? Bu da belli 
değildir. Müteselsilen sorumluluk, hem malî açıdan hem cezaî açıdan olması lazım gelir, bu 
mantık akışı içinde. Çünkü, ödenmeyen Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinin bir kısmı, işve
renin, işçi adına ödeyeceği hisseye aittir; ama bir kısmı da, doğrudan doğruya işçinin kendi 
maaşından kesilerek ödenmesi gereken sigorta prim hissesidir. Dolayısıyla, işveren, kendi öde
yeceği prim açısından malî bakımdan sorumlu olur, belki cezaî bakımdan sorumlu olmayabi
lir; ama, bir kişinin, işçinin maaşından kestiği primi Sosyal Sigortalara ödememesi demek, bir 
nevi o primi zimmetine geçirmesi demektir; belki, düşük faizli bir kredi olarak işletme serma
yesine katması demektir. Kendisinin ödemediği primden sorumluluğu başkadır; fakat, işçinin 
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ödemekle yükümlü olduğu ve işçinin maaşından keserek Sosyal Sigortalar Kurumuna verme
diği kısmından sorumlu olmak başkadır. Dolayısıyla, buradaki açıklık, cezaî ve malî olarak 
düzeltilmiştir. Verdiğimiz önerge bundan ibarettir. 

Kabul buyurulmasını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, oylamanın yarısını da geçtik!.. Çok arzu ediliyorsa bundan sonra 

gene fırsatlar vardır. 
... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

ve arkadaşları 

Son fıkra : "Sigorta primlerini, haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre 
içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile 
görevli kamu görevlileri, mesul muhasip, sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin üst dü
zeydeki yönetici veya yetkilileri, Kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsi-
len sorumludur." 

Eklenecek fıkra : "Bu Kanunun ek 24 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar 
tarafından süresi içinde Kuruma ödenmeyen sosyal yardım zamları için bu madde hükümleri 
uygulanır." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Efendim, pren

sip olarak katılıyoruz; çoğunluğumuz olmadığı için de katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadı, önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayımız 

maalesef yoktur. Bundan sonra da... 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Plan ve Bütçe Komisyonu dağıldı, ara verelim. Komisyon
dan gelecek arkadaşlarla toplanabiliriz. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Saat 17.45'te yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.19 

— ' O 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.45 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Abbas tnceayan (Bolu), Kadir Bozkurt (Sinop) 

— — © •" " 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

8. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı: 348) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Değerli milletvekilleri, değişiklik önergesinin oylanması öncesinde karar yetersayısı tale

binde bulunulmuş, oylama esnasında karar yetersayısı aranmış; fakat, karar yetersayısı bulu
namamıştı. Bu kerre yeniden oylayacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 

Sayın Avundukluoğlu ve arkadaşlarının vermiş oldukları değişiklik önergesinin oylama
sında kalmıştık. (SHP sıralarından "Zil çalmıyor Sayın Başkan..." sesleri) 

Zilimiz çalıyor efendim. Vakıa, bugün öğretmenler günüdür; ama, zil yok ki sallayayım(!) 
Buradaki zilin düğmesine bastım, bozuk değilse çalıyordun (SHP sıralarından "Çalmı

yor Sayın Başkan" sesleri) 
Bir kerre daha, aşk ile, şevk ile, şöyle bir basayım; çahyordur inşallah... 

SALÎH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, zil bozuksa tamir ettirelim. 
BAŞKAN — Sayın Sümer, bu zil, zatı alinizin İdare Amirliği zamanından kalma; haberi

niz olsun!.. 
SALÎH SÜMER (Diyarbakır) — Benim zamanımda çalıyordu Sayın Başkan... (Gülüşmeler) 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

80 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili düzenlemede yer verilen değişikliklerden beşinci 
fıkranın çıkarılmasını, dördüncü ve onbirinci fıkraların aşağıda belirtilen şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Emun Kul 
tstanbul 

ve arkadaşları 

Madde 80. — (Dördüncü Fıkra)' '6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nununa, 12, 21 ile 27, 36, 101 ve 103 üncü maddeleri, kurum alacakları hakkında da uygulanır." 

Onbirinci fıkra : "Sigorta primlerini, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk 
ettirmeyen ve tediye etmeyen belediyelerde belediye başkanları, kamu ve özel kurum ve kuru
luşların tahakkuk ve tediye ile görevli mesul muhasip, sayman ve görevlileri ile tüzelkişiliği haiz 
diğer işverenlerin genel müdür, yönetici veya yetkilileri kuruma karşı işverenleriyle birlikte müş
tereken ve müteselsilen sorumludur." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (tstanbul) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadırlar. 
önerge sahibi Sayın Kul söz talebinde bulunmuştur, 
Buyurun Sayın Kul. 

- EMİN KUL (tstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, bu önerge, biraz önce kabul edilen önergenin, Bakanın mantığını aşarak, 

Grubumuzun mantığını taşıyan şeklini ifade etmektedir. Biraz önce, Hükümet tasarısında ge
tirilen müteselsil ve müşterek sorumluluk, maalesef, mevcut kanunda yer alan şeklinden daha 
fazla hafifletilerek ve nasıl bir sorumluluk olduğu belirlenmeksizin, Genel Kurulca kabul edildi. 

Burada, iki fıkra üzerinde duruyoruz. Tasarının dördüncü fıkrası, özel icra mekanizması 
getiriyor ve ekli cetvellere baktığınız zaman, 1 000 icra memurunun istihdamını öngörüyor, 
kadro ihdasını öngörüyor. 

Ülkemizde icra mekanizması -daha önce arz ettiğim gibi- genel olarak, esasen hukuku
muzda yer alan şekliyle çalışmaktadır. Ayrıca, alacağını tahsil etmekte şu veya bu sebeple sı
kıntı çeken, -kendi ihmali sebebiyle de Sosyal Sigortalar Kurumu için şiddetle söz konusudur-
alacağını tahsil edemeyen her kurumun icra mekanizması kurması ve icra memurluğu ihdas 
etmesi gibi bir yolun açılması, genel hukuk kurallarıyla ve adalet duygularıyla çelişen bir hu
sustur. 
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Kaldı ki, mevcut tasanda, tebligat yapılmaksızın icra yoluna başvurulması hususu da var
dır. Dolayısıyla, icrayla ilgili dördüncü fıkrayı düzeltmediğimiz sürece, Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine atıf yaparak, genel olarak böyle bir yetki
nin kullanılması hususunu maddeye derç etmediğimiz sürece, özel icra mekanizmasını ihdas 
etmiş ve kanun tasarısının arkasındaki cetvellerde yer alan 1 00G icra memurunun istihdamını 
da, bir nevi, kabul etmiş olacağız. Bir taraftan, Kurumun maddî açıdan aktüer dengesinin bo
zuk olduğu ifade edilmekte, diğer taraftan, 7 bine yakın -1 000 tanesi icra memuru kadrosu 
olmak üzere- kadro ihdası öngörülmektedir. 

Bu derin çelişkiyi de göz önünde tutarak, dördüncü fıkranın teklif ettiğimiz şekliyle dü
zeltilmesi, 6183 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine atıf yapılarak, uygulamanın bu şekilde yapı
lacağının -genel ifadesiyle- mevcut düzenlemede yer alması, çok daha uygun ve yerinde bir tedbir 
olacaktır. 

Onbirinci fıkradaki değişikliğimize gelince : Onbirinci fıkrada, yine, kimlerin, nasıl ve ne 
şekilde sorumlu tutulacağı, yani müteselsilen ve müştereken nasıl sorumlu tutulacağı hususu, 
mevcut yasadaki ifadesinden biraz daha genişletilerek, biraz daha izah edilerek ele alınmıştır. 

Biraz önce Sayın Bakan, getirdiği tasarının onbirinci fıkrasıyla ilgili savunmasını yapma
dan, tasarının çok daha ağır şeklini fevkalade hafifleten bir önergenin kabul edildiğini ifade 
etti. Bu önergenin kabulü, bence aslında sadece, sosyal yardım zamlarının da müteselsil ve müş
terek sorumluluğa girmesini istihdaf ediyordu; ama, başına getirilen cümleler ilave edildiğin
de, Sayın Bakanın varmak istediği hedefin tamamen ortadan kalkmış olduğu müşahede edildi. 
Şimdi, onbirinci fıkranın, 80 inci maddeye teklif ettiğimiz şekliyle derci eğer öngörülürse, sa
nırım çok daha isabetli bir düzenlemeye yer vermiş olacağız. 

tcra mekanizmasının tasarıdaki bu haliyle çalışması, vatandaşla devletin yeniden kavga 
ettirilmesi ve ihtilafların, yersiz yere, sürekli genişletilmesi demek olacaktır. 

Bu hususu bilgilerinize arz eder, önergemizin kabulünü istirham eder; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Sayın Kul, özellikle de süreler konusundaki hassasiyetinize teşekkür ederim efendim. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Emin Kul ve arkadaşlarının değişiklik önergesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; ancak, bu 
arada, Sayın Avundukluoğlu ve arkadaşlarının bir değişiklik önergesi Yüce Kurul tarafından 
kabul edilmişti. Bu sebeple, kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte 1 inci maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, değişiklik önergesiyle birlikte ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇÎCt MADDE 79. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde sözü edilen yönetmelik yürür
lüğe girinceye kadar açılmış olan icra takipleri önceki hükümlere göre sonuçlandırılır. 

Bu yönetmelik en geç 1 yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur." 
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BAŞKAN — Maddeyi müzakereye açıyorum. 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (tstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; getirilmek istenen değişiklik, 4792 sayılı Kanunla ilgili 

bir değişikliktir. 4792 sayılı Kanun, Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşuyla ilgili bir kanundur. 
Bu Kurumun kuruluşuyla ilgili 4792 sayılı Kanunun -daha önce de arz ettiğim gibi, 506 

sayılı Kanunda da görüldüğü gibi- sadece bir iki maddesini değiştirmekle Sosyal Sigortalar Ku
rumunun karmaşık sorunlarına çözüm bulma imkânı yoktur. Bu hususu tekrar vurgulamak 
için söz aldım. 

Burada, belli bir ödeme miktarının 10 misli artırılması suretiyle, Kurumun yetkitendiril-
mesi konusunda bir teklif getiriliyor. 4792 sayılı Kanunun tümü ele alınmadan, değiştirilme
den, tek başına bunun değiştirilmesi neyi ifade edecek?! Hiçbir şey ifade etmeyecek. Ancak, 
amaç, herhangi bir kanunî düzenleme yapmak veya bir eksikliği gidermek değildir. 

Dikkat ederseniz, elimizdeki tasanda, 506 sayılı ve 4792 sayılı Kanunlar vardır, 190 sayılı 
Genel Kadro Usulü Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname vardır ve Gayrimenkul Kira
ları Hakkındaki Kanun vardır. Yani, tasarıyı, dört beş kanun üzerindeki bir iki maddelik deği
şiklikler bir araya getirilerek içinden çıkılmaz ve anlaşılmaz bir tasarı haline getirmenin, aslın
da, Sosyal Sigortalar Kurumunun gayrimenkullerinin satılmasını sağlamak ve yaklaşık 7 bin 
kadroyu elde etmekten başka hiçbir amacı yoktur. Yoksa, getirilen bu değişikliğin aleyhinde 
değiliz. Değişiklik zarurîdir, yapılmalıdır; ama, 4792 sayılı Kanunun bir tek maddesinin, hele 
hele, böyle usulî bir maddesinin değiştirilmesiyle işleyecek veya düzelecek hiçbir şey bulunma
maktadır. 

Tekrar bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Şahsı adına Sayın İbrahim Kumaş, buyurun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) —• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 uncu Dönemin 

iki yılı bitti; ama, maalesef, üzülerek ifade edeyim, bu Meclise 1 maddelik, 2 maddelik, 5 mad
delik kanunlar geliyor. Kanunlar bir bütünlük arz eder; bu bütünlüğü bozarsanız, bu işin için
den çıkılmaz hale gelinir. 

5.6.1993 tarihinde bir kanun çıkarmışız. Bu kanunun uygulanma süresi bugün bitmiş, ye
niden bir kanun çıkarma zarureti var; çünkü, birtakım insanlar mağdur olmuştur. Nitekim, 
bugün bu konuyla ilgili bir seçmenim geldi ve mağdur olduklarını, yeni bir kanun çıkarılması 
için tekrar müracaat edeceklerini söyledi. 

Bundan bir yıl önce de, ben "bu Meclis doğru dürüst çalışmalıdır" diye ifade etmiştim. 
Bu Meclis çalışmıyor. Sadece genel başkanlar geldiği için burada çoğunluk sağlanıyor; yani, 
bir iddia neticesi bu tasarı çıkarılacak. 

HALÎL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Senin Genel Başkanın nerede? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Benim Genel Başkanım çalışıyor. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Sen ayıp ediyorsun ama... İkide bir Meclise 

hakaret ediyorsun... Sadece sen geliyorsun, oturuyorsun. 
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İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Ben hiç ayıp etmiyorum, doğrusunu konuşuyorum 
burada. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — önce kendi Genel Başkanını getir. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bu Meclis, icranın gölgesine sıkıştırılmıştır, tıkıştırıl-

mıştır. Bu Meclis çalışıyor mu? Kim inanıyor bu Meclisten bir şey çıkacağına? 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Neyse, onu geçelim... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Hayır, geçmeyelim, konuşalım; şu Mecliste her şeyi ko

nuşalım. Bu Mecliste konuşulmayan hiçbir şey olmamalı, burada her şey konuşulmalı. Ben buna 
üzülüyorum, siz de üzülüyorsunuz; kuliste konuştuğumuzda, üzüldüğünüzü söylemediniz mi? 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya)—Madde üzerinde konuş. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Asıl söyleyeceğim bunlar kardeşim; ben başka ne söy

leyeceğim?! Şu Meclisi doğru dürüst çalıştırırsak, kanun da çıkar, her şey çıkar... Grup baş-
kanvekillerinizi ön sıralara oturtmuşsunuz -özür dilerim- onların eli kalkarsa, arkadaki eller 
de kalkıyor... öyle olmuyor mu?.. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Ayıp oluyor... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Vallahi hiç ayıp olmuyor. 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, biraz da konuya gelir misiniz efendim... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Konunun içindeyim, dışında değilim. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
Tabiî, konu, Çalışma Bakanlığıyla ilgili olduğu için, sayın üye çalışma... 
Buyurun Sayın Kumaş. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Kumaş, ne konuşacaktın?! 
HALİL İBRAHtM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Unuttu!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) -r- Hiçbir şeyi unutmadım. 
İfade ettiğim gibi, kanunlar bütünlük içinde olmalıdır diyoruz. Bir maddelik kanunla, iki 

maddelik kanunla, bu ülke yönetilmez. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Yalnız, bu kanun 9 maddedir!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bu tasarıyı doğru dürüst gözden geçirmeliyiz; eksikle

rini tamamlamalı, yanlışlarını tashih etmeliyiz. Ülke gerçeklerine uygun hale getirmeliyiz. 
Geçen yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında konuş

tum ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili yanlışlıklardan beş tane madde saydım. 
Sayın Bakanım da o gün, "bu beş madde de doğrudur Sayın Kumaş" dedi. "Bu beş yanlışlık 
düzeltildiğinde, Çalışma Bakanlığı zarar etmez, Sosyal Sigortalar Kurumu zarar etmez" dedim. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Biz de, düzeltelim diye uğraşıyoruz. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Düzeltemiyorsanız vazgeçin. 
Çok teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, teşekkür ediyorum. 
Başka kişisel söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunduğu 

şekliyle kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Genel Müdürlük Kuruluşu 

Madde 3. — Genel Müdürlük Kuruluşu, Genel Müdür ve beş Genel Müdür Yardımcısı 
ile merkez ve taşra teşkilatından oluşur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları ve şahısları adına söz talebi var mı efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş değişiklik önergesi de bulunmamaktadır. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı 
maddesine, aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Kurum taşra teşkilatında Bölge Müdürlükleri emrinde teftiş, kontrol ve denetleme yetki
sini haiz sigorta müfettişi ve sigorta müfettiş yardımcıları istihdam eder. 

Sigorta müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; 

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, İşletme ve İktisadî ve tdarî Bilimler Fakültelerinden 
veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi yurt dışındaki dört yıl süreli fa
külte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 

b) Açılacak yarışma ve yeterlilik sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak, 
şarttır. l 

Sigorta müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışmak veolumlu sicil almak kaydıyla açı
lacak yeterlilik sınavında başarı gösterenler sigorta müfettişi unvanını alırlar. 

Bu sınavda başarısız olan sigorta müfettiş yardımcıları, yeniden yeterlilik sınavına alın
mazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanların sigor
ta müfettiş yardımcılığı görevleri son verilir ve Kurumda durumlarına uygun başka kadrolara 
atanırlar. 

Sigorta müfettişliği ve sigorta müfettiş yardımcılığıyla ilgili usul ve esaslar ile bunların eği
time tabi tutulması, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, madde üzerinde, Sayın Kul, Anavatan Partisi Grubu 
adına ve Sayın Ahmet Feyzi tnceöz, Refah Partisi Grubu adına söz istemişlerdir. 

Grupları adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
Şimdi, ANAP Grubu adına Sayın Emin Kul'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (istanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, tasarının 4 üncü maddesindeki bu düzenlemeyle, 4792 sayılı Kanunun 6 

ncı maddesine bazı fıkralar eklenmesi öngörülmektedir; ama, burada, bir cümle içine sıkıştı
rılmış olan ve gözden kaçırılan bir husus söz konusudur. 
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Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kurum taşra teşkilatında Bölge Müdür
lükleri emrinde..." ifadesi kullanılmaktadır. Oysaki, Kurumda, bölge müdürlükleri uygulama
sı yoktur. Bölge müdürlükleri, çok yakın bir tarihte, gene, Kurum Yönetim Kurulunun, Ku
rum Genel Müdürlüğünün istemleriyle ve gene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tak
dir ve tensipleriyle kaldırılmıştır. Bölge müdürlüklerinin, bürokratik bir mekanizma olarak gö
rülmesi suretiyle, çok yakın bir geçmişte kaldırılmasından sonra, şimdi, bölge müdürlükleri
nin tekrar ihdası istenmektedir. 

Bölge müdürlüklerinin ihdasına da gerek yoktur; çünkü, esasen, her ilde sigorta müdür
lüğümüz mevcuttur ve sigorta müdürlüklerimiz, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü
nün bağlı teşkilatı olarak gerekli işlemleri yapmakta ve yürütmektedirler. 

Pek yakın bir geçmişte kaldırılan ve idarî bir mekanizma olan bölge müdürlükleri, bu bi
rinci fıkranın cümlesi içindeki atıf nedeniyle tekrar yeni bir idarî mekanizma olarak yer alacak 
ve kanun tasarısının ekinde görülen cetvellerde müşahede edileceği gibi, bu maddenin de bu 
şekilde kabulünden sonra, ekli cetvellerde yer alan bölge müdürleri ve bölge müdür yardımcı
ları kadroları da, âdeta, bir nevi, peşinen kabul ve ihdas edilmiş olacaktır. 

Arz ettiğim gibi, bir taraftan Kurumun malî müzayaka içinde olduğu söylenmektedir, bir 
taraftan da, yeni bürokratik mekanizmalar ihdas ve icat edilmektedir. Oysaki, Kurumun bir 
bilgiişlem merkezi vardır. Yani, bu çağda, bilgiişlem çağında, artık, yeni yeni kadrolar ihdas 
ederek Kurum işlemlerini iakip etmek yerine, bilgiişlem merkezinin -ki, çok yeterli ve dona
nımlı bir merkezdir- takviye edilerek çalıştırılması, Kurumun yürütmek istediği bürokratik iş
lemlerin yerine getirilmesinde çok daha etkili bir çare olarak karşımızdadır. 

Kurumun malî müzayaka içinde olduğuna ilişkin, gerek Sayın Bakanın basında yer alan 
ifadeleri gerekse değerli Genel Müdürün televizyonda yer alan ifadeleri, buradan tespit ve ilan 
ediyorum ki, gerçek dışıdır. 

Kurum, 1991 yılında aktüer dengesi sağlam olarak teslim edilmiştir; ama, son iki yıl için
de aktüer dengesindeki bozukluk iddiaları, hem Hükümetçe getirilen prim affının, prim tahsi
li ve alacakları üzerinde yaptığı olumsuz etkiden hem de yirmibeş yıl gibi bir sürede emeklilik 
işleminin kabul edilmesinden doğmuştur. Bunun dışında, ilgisizlik, alakasızlık ve sevk ve ida
redeki beceriksizlik ve hatta mevcut yönetimdeki işçi hareketinintemsilindeki eksiklik, Kuru
mun aktüer dengesini ve sevk ve idaresini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Değerli milletvekilleri, iş kazası, hastalık, analık ve yaşlılık sigortası olarak, Kurumun fa
aliyette bulunduğu sigorta kolları vardır. Bu sigorta kollarındaki gelir ve gider dengelerini, 1992 
yılı sonu rakamlarıyla, fevkalade çarpıcı bir şekilde huzurunuza getiriyorum. 

Her yerde, Kurumun çökmek üzere olduğunu, hatta bu konuda gizli raporlar olduğunu 
söyleyenler, Kurumun her yıl yayınlanması gereken istatistiklerini, maalesef iki yıldır yayınla-
mamaktalar ve gizli tutmaktalar. Her kurumda şeffaflık istenirken, hatta politikada ve her yerde 
şeffaflık istenirken, malî gücü ve bütçesi 80 trilyon lirayı bulan bir Kurumun, iki yıldır, hiçbir 
istatistiği, yayınlanıp kamuoyuna açıklanmamıştır. Halbuki, 1991 yılına kadar, Kurumun bü
tün istatistikleri, her yıl, bütün verileriyle yayınlanır ve ilgili bakanlıklara, işçi kuruluşlarına, 
ilgili müdürlüklere, milletvekillerine dağıtılırdı; ama, iki yıldır, Kurumun gelir ve giderleri, ça
lıştırdığı personel sayısı ve yapısı hakkında hiçbir istatistik söz konusu değildir. 
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Bakınız, Kurum, gelirlerini, işçilerce ve işçiler adına işverenlerce ödenen primlerden sağlı
yor. Aktif sigortalılardan, emeklilik sigortasına yüzde 20, hastalık sigortasına yüzde 11, analık 
sigortasına yüzde 1, iş kazaları sigortasına yüzde 1,5'tan 7'ye kadar varan primler kesiliyor. 
Dünyada, ücretlerinden en yüksek oranda prim kesilen çalışanlar Türkiye'de bulunuyor ve bunlar, 
Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçileridir. Sosyal Sigortalar Kurumunun malî kaynaklarını, pa
rasal katılımlı bu sigorta sistemi yoluyla, çalışanlar, yani işçiler sağlamaktadırlar. 

tş kazası sigortası kolunda 1992 yılı sonu itibariyle 2 trilyon 350 milyar lira gelir sağlan
mıştır; bu konudaki gider ise 1 trilyon 953 milyar liralık; 396 milyar 451 milyon liralık gelir 
fazlası vardır. 

Kurum, hastalık sigortasından 9 trilyon 898 milyon Türk Lirası gelir sağlamıştır; hastalık 
sigortası giderleri ise 8 trilyon 124 milyar liradır; dolayısıyla, hastalık sigortasında 1 trilyon 
774 milyar liralık gelir fazlalığı vardır. Hani, nerede açık olduğu?.. 

Yine 1992 yılı sonu itibariyle analık sigortasının gelirleri 869 milyar 844 milyon liradır; 
giderleri ise 227 milyar liradır; 642 milyar 794 milyon liralık gelir fazlası vardır. 

Yaşlılık sigortasının gelirleri 21 trilyon, giderleri ise 50 trilyon lira olarak gösterilmiştir; 
halbuki, bu gerçek dışıdır. Çünkü, 28 trilyon 772 milyar liralık açık, matematiksel olarak kâğıt 
üzerinde konulması lazım gelen karşılığı ihtiva eden açıktır. Dolayısıyla, gerçek, yani fiilî açık 
ne kadardır; daha sonraki maddeler üzerindeki izahlarımda yine bu hususu da anlatacağım. 

Görülüyor ki, 4 sigorta kolundan 3 tanesi, prim gelirleri itibariyle trilyonlarca, milyarlar
ca lira fazlalık vermektedir. Dolayısıyla, sigortanın aktüer dengesinin iflas ettiği hakkındaki 
iddialara biraz kuşkuyla bakmak, gerçekleri çok daha yakından görmek mecburiyetindeyiz. 
Gerçi, sigortanın aktüer dengesi geçmiş yıllara göre bozulmuştur; ama, bu kanunla elde edil
mek istenen husus, eğer aktüer denge açığına dayatılıyorsa, işte, aktüer dengenin gerçek ra
kamları huzurumuzda ve karşımızdadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bölge müdürlüklerinin ihdası suretiyle, acaba, gelirlerde mi 
bir artış sağlanacaktır; acaba, yaşlılık sigortasıyla ilgili gösterilen 28 trilyon liralık açık mı ka
patılmış olacaktır? tş kazası, hastalık ve analık sigortalarında 2,5-3 trilyona yaklaşan bir faz
lalık yarken, yoksa, bu fazlalıklardan dolayı elde kalan gelirler, binlerce kadronun ihdası için 
bir kaynak olarak mı kullanılacaktır? Bu ne biçim aktüer dengedeki bozukluktur ki, bir taraf
tan 7 bin kadro isteniyor; bir taraftan Kurumun iflasına dair gizli raporlar bulunuyor; diğer 
taraftan da Kurumun Genel Müdürü ve Kurumla ilgili olan Bakan bu paralelde beyanlarda 
bulunuyor ve kamuoyunu yanıltıyor? Bu hususları önemle dikkate almak mecburiyetindeyiz. 

4 üncü maddeyle yapılan değişiklik, maalesef yeni kadrotar ihdas etmek isteyen bir amaca 
paralel değişikliktir; yoksa, sadece sigorta müfettişi elde etmek, onları sağlamak ve çalıştır
mak ve bu yoldan, primle ilgili bürokratik işlemleri denetime tabi tutmak amacına yönelik de
ğildir. 

Bu hususu dikkate alarak, madde üzerinde verdiğimiz önergelerin işleme konmasını ve 
bu önergelerin kabulünü arz ediyor; teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Şahsım adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN —Sayın Yakın, kişisel söz talep ediyorsunuz; peki. 
Refah Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET FEYZt İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bu madde hakkında pek fazla olumsuz şeyler söylemeyeceğim; bazı noktalardaki en
dişelerimizi belirtmeden önce, olumlu gördüğüm konuları da aktarmak istiyorum. 

Yıllarca SSK camiasında çalışan birisi olarak ve de ayrıca işyeri hekimi olarak, uygulama
larda gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi de şuydu : Sigorta müfettişlerinin uzun bir süre hizme
te alınamamâsından yahut da -daha önceki uygulamalar nasıldı, bilemiyorum ama- elemanla
rının yaşlı olmasından dolayı bir şikâyet vardı. Bu konudaki sıkıntıyı bizzat yaşayan birisi ola
rak, böylesine, SSK camiasını rahatlatacak bir şeye olumlu baktığımızı belirtmek istiyorum. 
Sayısal olarak ve gençleştirme bakımından, böyle bir uygulama, elbette ki faydalı olacaktır. 
Yalnız, sigorta müfettişine değil de, sigorta müfettiş yardımcılarına, acemilik dönemlerinde bu 
işler yüklenirse -tabiî ki, endişelerimiz de bu konuda- bunların çok çok iyi eğitilmeleri gerekir; 
böyle bir eğitim verildikten sonra piyasaya çıkarılmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 

İktidarların, Kurumu, bir siyasî yatırım aracı olarak kullanmalarına fırsat verebilmesi açı
sından endişe taşıdığımız ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu daha göze çarp
makta. Bu konudaki endişeler, yapılagelen uygulamalardan doğmuştur. İleriki maddelerde bah
sedilen, 7 bini aşkın kadronun verilmesinde olsun, şu anda görüştüğümüz, sigorta müfettişliği 
ve yardımcılığı konusunda olsun, bu endişeleri taşıdığımızı belirtmek istiyorum. 

Tabiî, getirilen hükümler ve uygulanacak esaslar, elbette, kitap üzerinde yahut da yönet
melikler üzerinde çok üzgün olabilir; ama, bu konunun üzerinde gerçekten hassasiyetle durul
ması gerektiği hususunu tekrar vurguluyorum. Bu madde, Kurumu rahatlatacak bir maddedir. 
Bu endişelerimizin dışında -kendileri inşallah bu konuda açıklamalar da yaparlar- bu madde 
hakkındaki olumlu görüşlerimizi belirtiyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın İnceöz. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Şahsı adına ve 4 üncü maddeyle ilgili olmak üzere, buyurun Sayın Yakın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda kamuoyu, Sosyal 
Sigortalar Kurumuyla ilgili bu tasarı, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu durum
ları çözecekye insanlarımızı sosyal güvenlik huzura kavuşturacak diye bir beklenti içerisindey
ken, karşımıza çıkan bu kanun tasarısının iki özelliği var : Birincisi, sadece ve sadece kendisine 
bağlı olan birtakım emlaklaı in satılmasıyla geçici bir rahatlama temin edilecektir; ikincisi ise, 
yeni bir kadrolaşmaya gidilecektir. 

1991 yılından itibaren, Koalisyon Hükümetlerinin kurulmasından bu yana iki yıl geçmiş
tir. Tarafsız ve objektif olarak incelendiğinde, 1991 yılındaki erken seçimlerin yapılmasının ne
deni, ekonomide alınması gereken acil, ciddî, reformist tedbirlerdir. Halbuki, iki yıl geçmiş 
olmasına rağmen, maalesef, Koalisyon Hükümetleri, ekonomiyi düzeltici ve Türkiye'nin kar
şısında büyüyen, gittikçe devasa boyutlara gelen problemleri çözücü ciddî tedbirleri ve paketle
ri getirmemişlerdir. 
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Sosyal güvenlik sistemlerimiz, daha önce yapılan hatalar nedeniyle, beş kara delikten biri
si haline gelmiştir. Bugün, gerek Bağ-Kur'un gerekse Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bu
lunduğu durum, yüz ağartıcı değildir; bu kurumlar, iflasa doğru da hızla gitmektedirler. 

Kamuoyunun ve Meclisin, bu iki yıllık Hükümetten beklediği, Türkiye'deki sosyal güven
lik sistemlerini çağdaş seviyeye getirecek reform paketlerinin buraya getirilmesi ve onların gö-
rüşülmesidir. Fakat, bu olmamıştır; tersine, çıkarılan erken emeklilik kanunu, maalesef kam
bur üstüne kambur yüklemiştir. 

Eğer, siz, bu çıkacak kanunla -Sayın Başbakanımız da, Sayın Başbakan Yardımcımız da 
gruplarını burada tutabilmek için buradadırlar- sosyal güvenlik sistemlerimizi düzelteceğinizi 
ve halkın bizden beklediği sosyal güvenlik şemsiyesini oluşturacağınızı söylüyorsanız, hepimiz 
aldanırız. 

Sosyal sigortalar sisteminin -belki Bakanlıkta da yürütülen projeler çerçevesinde- yeni baştan 
gözden geçirilmesi ve reformist yaklaşımlara gidilmesi gerekmektedir. 

Bir taraftan personel alımlarını durduruyoruz, bir taraftan KİT'leri özelleştirmeye çalışı
yoruz; ama, bunun yanında da kanunun büyük bir özelliği olarak yeni kadrolar ve yeni masraf 
kapıları açıyoruz. Burada, özellikle sağlık sektörüne 7 415 yeni kadro verilmektedir. Halbuki, 
-altını çizerek söylüyorum- Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hizmetlerindeki başarısızlığı
nın nedeni kendi sisteminden kaynaklanmaktadır. Eğer siz, değil 7 500, 15 bin kadro de verse
niz orada, bugünkü durumu, yani, ne işçinin memnun olduğu ne patronun memnun olduğu 
ne de doktorun memnun olduğu bu sağlık düzenini değiştiremezsiniz. 

Bununla ilgili olarak, sağlık politikalarında atılması gereken adımlardan birisi de şudur : 
İşletmecilikte, sağlık hizmetini sunanlarla, sağlık hizmetlerini finanse edenlerin mutlaka bir
birlerinden ayrılması lazımdır. Türkiye'de, sağlık reformu uygulamasında ilk adımın atılabile
ceği ve özerkleştirmenin, yani kendi kendine hastane yönetiminin başlatılabileceği en uygun 
hastaneler de SSK hastaneleridir. 

Bugün, işçiler, SSK primlerini ödedikleri halde, maalesef, SSK hastanelerinden sağlık hiz
metini alamamaktadırlar; patronlarımız da öyle. Eğer, yeni kadrolar vermek yerine, bu hasta
neler, işletmecilik prensiplerine göre kendi kendine çalışan hastaneler hatine getirilse, daha doğru 
bir adım atılmış olur. Yani, kendi hükümet felsefenizle, yaptıklarınızla, Türkiye'nin ihtiyacıy
la, şu anda çıkarılması arzu edilen kanunlar, birbiriyle tezat teşkil etmektedir ve bu durum, 
ilerde kambur üstüne kambur yükleyecektir. Bu, yanlış bir yönlendirmedir. 

SSK'nın ihtiyaçlarının karşılanması, üç beş tane gayrimenkulun satılmasıyla mümkün de
ğildir. SSK'nın ve sosyal güvenlik sistemlerinin bir reforma ihtiyacı vardır. Bilhassa, sağlık hiz
metlerinin, Sosyal Sigortalar bünyesinde özerkleştirilmesi ve kendi kendini finanse etmesi şarttır. 
Yoksa, getirilen, sadece palyatif bir aspirin tedivisidir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yakın, teşekkür ediyorum efendim. 
4 üncü madde üzerinde şahısları adına başka söz talebi var mı? Sayın Hüseyin Erdal. 
Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4792 sayılı Sosyal Si

gortalar Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum... 
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BAŞKAN — Sayın Erdal, zabıtları düzeltmek açısından ifade ediyorum : 4 üncü madde 
olacak efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — 4 üncü madde üzerinde söz almış bulunuyorum Sayın 
Başkan, öyle söyledim; ama, ben maddeyi okudum, sonra 4 üncü maddeyi ayırdım. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu kanunla, yeni personel alınacak, müfettiş ve müfettiş yar
dımcıları alınacak, yeni bölge müdürlükleri kurulacak. Yani, gider artırıcı bir kanun maddesi 
üzerinde konuşuyoruz. Ancak, gönül isterdi ki, Türkiye'de yeni iş sahaları çoğalsın, sigortalı 
işçi sayısı artsın; işte, o zaman, o işçilerin sigorta primlerini almak için veya sigorta yaptırmak 
için müfettiş ve müfettiş yardımcıları alalım; ama, maalesef, bu Hükümet, neredeyse, iş saha
larını kapatıyor ve gider artırıcı yeni kadrolar açıyort.. inşallah, bu kadrolar vasıtasıyla, yeni 
işyerleri açma da akıllarına da gelir!.. 

Bendeniz tasarının bu maddesinin aleyhinde değilim; ancak, Sayın Bakan da dahil, Hü
kümetin, yeni işyerleri ihdas etmesini ve millete gelir artırıcı bazı imkânlar getirdikten sonra 
da, tabiî, sigorta primlerini toplayıp, sigortalı işçilerimizin hem sağlığını hem de hayatını ida
me ettirmesi için gerekli çalışmaları yapmasını temenni ediyorum. Ancak, aklımızda hep şu 
var : Acaba Sayın Bakan burada particilik yapacak mı? Bu, çok yaygın konuşuluyor. Temenni
miz, yapmamasıdır. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Yapmayacak, emin olun yapmayacak. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bu vesileyle, tasarının hayırlı olmasını temenni eder, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdal, teşekkür ediyorum. 
Evet, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; ancak, değişiklik önergeleri vardır. 

İçtüzük gereği, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık sırasına göre işleme ko
yacağım. 

Şimdi önergeleri okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Dinçer Mustafa Doğan 
Ankara Gaziantep 

Adnan Keskin tstemihan Talay 
Denizli İçel 

İrfan Gürpınar Hasan Basri Eler 
Kırklareli Edirne 

Zeki Nacitarhan Coşkun Gökalp 
Kars Kırşehir 

Atilla Hun Faik Altun 
Kars Antalya 
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Gerekçe : 
Kaçak sigortalılığın önlenmesi, kapsamının yaygınlaştırıltp sosyal güvenliğin tüm çalışan 

kesime yansıtılması, gelirlerin artırılıp yeterli finansman sağlanması için yeknesak, saygın, et
kin ve sürekli bir denetime gereksinim duyulmaktadır. Dünyadaki tüm çağdaş kuruluşlarda 
ve özellikle Türk hukuk sisteminde denetim merkezî örgütlenmeyle belli bir plana dayandırıla
rak belli amaçlar için yönlendirilmiştir. 

Sigorta müfettişleri Kurumun taşra örgütünde kadrolaştırılmış olduğundan, şimdiye dek 
dağınık, verimsiz, amaçtan uzak bir biçimde çalıştırılmışlardır. Yapılan bu değişiklikle merke
zî bir örgütün kurulması ve aynı zamanda Sigorta Teftiş Kurulu Başkanının görevleri maddede 
belirlenerek, Bakanlıkların Kurulması Hakkındaki 3046 sayılı Yasa ile Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının kurulmasına dair 3146 sayılı Yasada denetim birimlerinin kurulması yo
lundaki amir hükümlere uygunluk sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 4. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Kurum merkez teşkilatında kurulacak Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde teftiş, 
kontrol ve denetleme yetkisini haiz sigorta müfettişi ve sigorta müfettiş yardımcıları istihdam eder. 

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, sosyal sigortalar ile ilgili mevzuat hakkında çalışmalar 
yapmak, mevzuatın uygulanmasını denetlemek, mevzuatta öngörülen ve Genel Müdürlük ma
kamınca verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Sigorta müfettişi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; 

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinden 
veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli 
fakülte ve yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 

b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak şarttır. 
Sigorta müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açıla

cak yeterlilik sınavında başarı gösterenler sigorta müfettişi unvanını alırlar. 
Bu sınavda başarısız olan sigorta müfettiş yardımcıları, yeniden yeterlilik sınavına alın

mazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanların sigor
ta müfettiş yardımcılığı görevlerine son verilir ve Kurumda durumlarına uygun başka kadrola
ra atanırlar. 

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, sigorta müfej-tişliği ve sigorta müfettiş yardımcılığıyla 
ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme yöntemleri ve diğer hususlar 
bir yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına 

Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet-
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vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, 4 üncü maddesinin, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Hüsamettin örüç 
Bursa 

Sabri öztürk 
tstanbul 

"MADDE 4. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı 
maddesine, aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Sigortalarla ilgili mevzuat hakkında çalışmalar 
yapmak, mevzuatın uygulanmasını denetlemek ve mevzuatta öngörülen ve Genel Müdürlük 
makamına verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinden 
veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli 
fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 

b) Açılacak yarışma ve yeterlilik sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak, şarttır. 
Sigorta müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açı

lacak yeterlilik sınavında başarı gösterenler sigorta müfettişi unvanını alırlar. 
Bu sınavda başarısız olan sigorta müfettiş yardımcıları, yeniden yeterlilik sınavına alın

mazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanların sigor
ta müfettiş yardımcılığı görevlerine son verilir ve Kurumda durumlarına uygun başka kadrola
ra atanırlar. 

Sigorta Tfeftiş Kurulu Başkanlığı, sigorta müfettişliği ye sigorta müfettiş yardımcılığıyla 
ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme yöntemleri ve diğer hususlar 
bir yönetmelikle düzenlenir." 

Gerekçe : Kaçak sigortalılığın önlenmesi, kapsamının yaygınlaştırılıp sosyal güvenliğin tüm 
çalışan kesime yansıtılması, gelirlerin artırılıp yeterli finansman sağlanması için, yeknesak, saygın, 
etkin ve sürekli bir denetime gereksinim duyulmaktadır. Dünyadaki tüm çağdaş kuruluşlarda 
ve özellikle Türk hukuk sisteminde denetim, merkezî örgütlenmeyle belli bir plana dayandırı
larak belli amaçlar için yönlendirilmiştir. Sigorta müfettişleri, Kurumun taşra örgütünde kad-
rolaştırılmış olduğundan, şimdiye dek dağınık, verimsiz, amaçtan uzak bir biçimde çalıştırıl
mıştır. Yapılan bu değişiklikle, merkezî bir örgütün kurulması ve aynı zamanda Sigorta Teftiş 
Kurulu Başkanının görevleri maddede belirlenerek, Bakanlıkların Kurulması Hakkında 3046 
sayılı Yasa ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasına ait 3146 sayılı Yasada de
netim birimlerinin kurulması yolundaki amir hükümlere uygunluk sağlanması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 4 üncü maddesi ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı maddesine ek
lenmek istenen Birinci Fıkranın aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kül Salih Ergün 
İstanbul İstanbul 

Şadan Tuzcu İmren Aykut 
İstanbul İstanbul 

Temel Gündoğdu Halil İbrahim Özsoy 
İstanbul Afyon 

Gürhan Çelebican Mustafa Balcılar 
İstanbul Eskişehir 

Süleyman Hatinoğlu Selçuk Maruflu 
Artvin İstanbul 

Madde 4. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı mad
desine aşağıda yer verilen fıkralar eklenmiştir. 

Kurum taşra teşkilatı müdürlükleri emrinde teftiş, kontrol, denetleme yetkisine haiz si
gorta müfettişi ve sigorta müfettiş yardımcıları istihdam eder. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 6570 
sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Kiraları 
Hakkındaki Kanun ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin, Ekteki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Nihat Matkap 
Hatay 

Ali Dinçer 
Ankara 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Turhan Tayan 
Bursa 

Madde 4. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Kurum Merkez Teşkilatında kurulacak Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde teftiş, kont
rol ve denetleme yetkisine haiz sigorta müfettişi ve sigorta müfettiş yardımcıları istihdam eder. 

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar ile ilgili mevzuat hakkında çalışmalar 
yapmak, mevzuatın uygulanmasını denetlemek, mevzuatta öngörülen ve Genel Müdürlük ma
kamlarınca verilen işleri yapmakla görevlidir. 
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Sigorta Müfettişliği Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; 

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinden 
veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli 
fakülte ve yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 

b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak şarttır. 
Sigorta müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açıla

cak yeterlilik sınavında başarı gösterenler sigorta müfettişi unvanını alırlar. 
Bu sınavda başarısız olan Sigorta Müfettiş Yardımcılığı yeniden yeterlilik sınavına alın

mazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanların sigor
ta müfettiş yardımcılığı görevlerine son verilir ve kurumda durumlarına uygun başka kadrola
ra atanırlar. Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, sigorta müfettişliği ve sigorta müfettiş yardımcı
lığı ile ilgili usul ve esaslar, bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme yöntemleri ve diğer hu
suslar bir yönetmelikle düzenlenir." 

Sigorta müfettişlerinin görevleri şunlardır : 
a) İşveren nezdinde işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek. 
b) İlgililerden bilgi istemek ve toplamak. 
c) İşyerlerinde çalıştırılanlar ile işçi sağlığı ve işgüvenliğine aykırı durumları tespit etmekv 
Sigorta müfettişleri, işverenin, kuruma ve emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına 

göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının çalışma süresinin veya prime esas ka
zanç tutarlarının altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde sigorta primleri hesabı
na esas tutulacak kazançlar toplamı, sigorta müfettişi raporuna dayanılarak kurumca resen 
hesaplanır ve buna göre bulunacak sigorta primleri, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine gö
re tahsil olunur. 

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kul
lanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya 
kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak sigorta müfettişince saptanır. 

Kurumca resen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen prim borçlarına karşı işveren, tebliğ tari
hinden itibaren (15) gün içinde kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın 
reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde yetkili iş mahkemesine 
başvurabilir. Mahkemeye başvurması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. 

Sigorta müfettişleri bu görevleri yaparken mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, 
belediye başkanları, köy muhtarı ve kamu müesseseleri kendilerine kolaylık göstermeye ve yar
dımcı olmaya mecburdurlar. . • , 

Gerekçe : 
Kaçak sigortalılığın önlenmesi, kapsamın yaygınlaştırılıp sosyal güvenliğin tüm çalışan ke

sime yansıtılması, gelirlerin artırılıp yeterli finansman sağlanması için, yeknesak, saygın, etkin 
ve sürekli bir denetime gereksinim duyulmaktadır. Dünyadaki tüm çağdaş kuruluşlarda ve özel
likle Türk hukuk sisteminde denetim, merkezî örgütlenme ve belirli bir plana dayandırılarak 
belli amaçlar için yönlendirilmiştir. 
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Sigorta müfettişleri kurumun taşra örgütünde kadrolaştırılmış olduğundan şimdiye dek 
dağınık, verimsiz, amaçtan uzak bir biçimde çalıştırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle merkezî 
bir örgütün kurulması ve aynı zamanda sigorta müfettişlerinin görevleri maddede belirtilerek 
Bakanlıkların Kurulması Hakkında 3046 sayılı Yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın Kurulmasına Dair 3146 sayılı Yasada denetim birimlerinin kurulması yolundaki amir hü
kümlere uygunluk sağlanması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesiyle 4.5.1945 tarih ve 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı maddesine eklenmek istenilen fıkralar 
meyanında tasarıda düzenlenen birinci fıkradan sonra aşağıda yer verilen metnin ikinci fıkra 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Emin Kul 
İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Ahmet Kabil 
Rize 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

"Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Sosyal Sigortalar ile ilgili mevzuat hakkında çalışmalar 
yapmak, mevzuatın uygulanmasını denetlemek, mevzuatta öngörülen ve Genel Müdürlük ma
kamınca verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Gerekçe : 
Kaçak sigortalılığın önlenmesi, kapsamın yaygınlaştırılıp sosyal güvenliğin tüm çalışan ke

sime yansıtılması, gelirlerin artırılıp yeterli finansmanın sağlanması için yeknesak, saygın, et
kin ve sürekli bir denetime gereksinim duyulmaktadır. 

Dünyadaki tüm çağdaş kuruluşlarda ve özellikle Türk hukuk sisteminde denetim, merke
zî örgütlenmeyle belli bir plana dayandırılarak belli amaçlar için yönlendirilmiştir. 

Sigorta müfettişleri kurumun taşra örgütünde kadrolaştırılmış olduğundan şimdiye dek, 
dağınık, verimsiz, amaçtan uzak bir biçimde çalıştırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle merkezî 
bir örgütün kurulması ve aynı zamanda Sigorta Teftiş Kurulu Başkanının görevleri maddede 
belirlenerek Bakanlıkların Kurulması Hakkında 3046 sayılı Yasa ile Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığının Kurulmasını Dair 3146 sayılı Yasada denetim birimlerinin kurulması yolunda
ki amir hükümlere uygunluk sağlanması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Kısa ve son bir önergemiz var, okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesiyle, 4.5.1945 tarih 
ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı maddesine eklenmek istenen fıkralar 
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meyamnda, son fıkranın başına "Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı" tanımının ilave edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Emin Kul 
İstanbul 

Melike Turgay Haşefe 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Ahmet Kabir 
Rize 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Sabri öztürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddenin değiştirilmesiyle ilgili önergeleri geliş 
sırasına göre okuttum, aykırılığına göre işlem faslı başlayacaktır. Ancak, takdir edeceğiniz gi
bi, çalışma süremiz dolmak üzeredir, bu sebeple müzakereleri burada kesiyorum. 

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 25 Kasım 1993 günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.51 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Murgul Karadeniz Bakır İşletmeleri

nin doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1797) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

20.8.1993 tarihli Sabah Gazetesinde de yer aldığı gibi Zonguldak ilinin yarası kapatılıyor,. 
"kara elmas" diyarına diğer sanayi dalları getiriliyor. 

Başbakan olarak Zonguldak'taki kömür işletmelerinin zarar eden bir KİT olması nede
niyle, verdiğiniz talimatı ve bu projenizi desteklediğimi arz ederim. 

Sorularıma geçmeden önce milletvekili bulunduğum Artvin ilinin Murgul ilçesinde faali
yet gösteren Karadeniz Bakın İşletmelerinin tzabe Tbsisleri "kara elmas"tan çok daha tehlikeli 
olduğunu belirtmek isterim. Doğaya ve insan sağlığına verdiği zarar yanında yılda da en az 
600 milyar zarar eden bir kuruluştur. Bu tesisin Zonguldak projesine uygun hale getirilmesi 
için konuyu yüksek takdirlerinize sunuyor ve aşağıdaki sorulanmın cevaplandırılmasını arz 
ediyorum. 

1. Zonguldak*in kanayan yarası olan, kömür işletmelerini küçülterek başta tekstil olmak 
üzere diğer sanayi dallarını bu bölgeye taşıyorsunuz. 

Murgul Karadeniz Bakır îşletmelerinin sadece zarar eden bölümlerini (tzabe Tesislerini) 
tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Zonguldak örneğinde olduğu gibi KİT'lere ait bazı sanayi tesislerini bölgeye taşıma 
projeleriniz var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

3. a) Artvin ili orman bölgesi olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığının ders araç ge
reç ihtiyacını verilecek kredilerle bu bölgeden karşılamayı düşünür müsünüz? 

b) Güçlü atölyeleri bulunan K.B.t. ait bu tesisi kredi verilerek otomotiv yan sanayine 
dönüştürmeyi düşünür müsünüz? 

4. Orman köylüsüne sıfır faizli teşvik kredisi çalışmalarınız içinde Artvin ili de yer alı
yor mu? 

5. Sermayesinin büyük bir bölümünü Kamu Ortaklığı İdaresinin karşılayacağı ve Artvin 
halkının ortak olacağı, hisselerinin de % 75 kâr payı garantisi taşıyacağı orman ürünleri ile 
ilgili bir Anonim Şirket kurdurmayı düşünür müsünüz? 
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T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 23.10.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-2107/14867 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 20.10.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-3960/5230 sayılı yazısı. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ya

zılı soru önergesine kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilmiştir. 
önerge cevabı ile ilgili bilgilerin ekli olarak sunulduğunu arz ederim. 

Dr. Veysel Aiasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlunun Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

20.3.1993 tarihli Sabah Gazetesinde de yer aldığı gibi Zonguldak ilinin yarası kapatılıyor, 
"kara elmas" diyarına diğer sanayi dallan getiriliyor. 

Başbakan olarak Zonguldak'taki kömür işletmelerinin zarar eden bir KİT olması nede
niyle, verdiğiniz talimatı, ve projenizi desteklediğimi arz ederim. 

Sorularıma geçmeden önce Milletvekili bulunduğum Artvin ilinin Murgul ilçesinde faali
yet gösteren Karadeniz Bakır İşletmelerinin tzabe Tesisleri "kara elmas"tan çok daha tehlikeli 
olduğunu belirtmek isterim. Doğaya ve insan sağlığına verdiği zarar yanında yılda da en az 
600 milyar zarar eden bir kuruluştur. Bu tesisin Zonguldak projesine uygun hale getirilmesi 
için konuyu yüksek takdirlerinize sunuyor ve aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz 
ediyorum. 

Soru : ' . . - . ' 
Zonguldak'ın kanayan yarası olan, kömür işletmelerini küçülterek başta tekstil olmak üzere 

diğer sanayi dallarını bu bölgeye taşıyorsunuz. 
Murgul Karadeniz Bakır İşletmelerinin sadece zarar eden bölümlerini (tzabe Tesislerini) 

tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : 
K.B.l. Murgul Bakır İşletmesinde açık işletme metodu ile cevher üretimi yapılan 2 maden 

ocağı, biri halen atıl durumda bulunan 2 konsantratör tesisi ile blister bakır üretim tesisi ve 
sülfürik asit tesisi bulunmaktadır. 

Murgul'daki maden ocaklarında bugün için bakiye cevher rezervi ortalama % 1 Cu te-
nörlü 29 milyon tondur. Maden rezervleri bugünkü üretim temposu ile takriben 9 yıl sonra 
tükenecektir. 

Tüvenan cevher üretim kapasitesi, cevher işleme (konsantratör) tesislerinin kapasiteleri ile 
sınırlı olup, artırılması mümkün görülmemektedir. Bu bakımdan gerek miktar ve gerekse te
nor yönünden sınırlı bulunan cevher üretimleri ile işletmenin kârlı bir duruma geçirilmesi müm
kün değildir. Halen cari bakır fiyatları son yılların en düşük seviyesinde seyretmektedir. Hem 
tenor, hem fiyat hem de mevcut cevher rezervi yönünden ilave yatırımlar ekonomik olmayacaktır. 
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tzabe ve asit tesisleri 1993 Eylül ayında yıllık bakım ve revizyon maksadı ile durdurulmuş 
olup, halen bu tesislerde üretim yapılmamaktadır. 

Murgul izabe tesisinde tüketilen bakır konsantresinin daha ekonomik koşullarda Samsun 
izabesinde işlenmesi mümkündür. Ancak Murgul işletmesi dışında bölgede herhangi bir sana
yi kuruluşunun bulunmaması nedeniyle bölge halkınca bölgedeki işsizliğin çözümü olarak bu 
tesislerin çalıştırılması, yönünde istekler bulunmaktadır. 1989 yılı sonunda durdurulan ve 2,5 
yıl çalıştırılmayan tesisler belirtilen nedenlerle 1992 yılı Ağustos ayında yeniden devreye alın
mıştır. Murgul'da izabenin yanısıra, madencilik ağırlıklı bir üretim yapısı mevcuttur. Yapılan 
etüd ve araştırmalara göre, izabe tesisleri kapatıldığı takdirde yalnızca madencilik faaliyetinin 
dışındaki atölyeler başka bir amaç için kullanılabilecektir. 

Soru : 
Zonguldak örneğinde olduğu KİT'lere ait bazı sanayi tesislerinin bölgeye taşıma projele

riniz var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

Cevap : 
Henüz böyle bir proje bulunmamaktadır. Atölyelerin yeniden değerlendirme çalışmaları 

çerçevesinde gündeme gelecektir. 

Soru : 
Artvin ili orman bölgesi olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığının ders araç gereç ihti

yacını verilecek kredilerle bu bölgeden karşılamayı düşünür müsünüz? 

Cevap : 
Artvin ilindeki okul ve kurumların ders araç ve gereçleri, döner sermayeli kuruluş olan 

Artvin Endüstri Meslek Lisesine sipariş açılmak suretiyle karşılanmaktadır. 

Soru : 
Güçlü atölyeleri bulunan K.B.t. ait bu tesisi kredi verilerek otomotiv yan sanayine dönüş

türmeyi düşünür müsünüz? 

Cevap : 
Murgul tzabe ve Asit Tesislerinin bulunduğu yerde kurulu atölyelerin faaliyetleri henüz 

devam etmektedir. İleride mevcut atölyelerin boşa çıkmasının söz konusu olması halinde, bu 
atölyelerin ne şekilde değerlendirileceği yönünde ilgili mercilerce bir çalışma yapılacaktır. 

Soru : 
Orman köylüsüne sıfır faizli teşvik kredisi çalışmalarınız içinde Artvin İli de yer alıyor mu? 
Cevap : 
Orman Köylüsü için tahsis edilen sıfır faizli besicilik kredilerinden Artvin iline 16 milyar 

TL. tahsis edilmiş olup, bununla ilgili 78 köyde 320 ünite (aile) için iş programı yapılmıştır. 
Kredilerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi ile ilgili tespit ve ödeme çalışmalarına devam edilmektedir. 

Soru : 
Sermayesinin büyük bir bölümünü Kamu Ortaklığı İdaresinin karşılayacağı ve Artvin hal

kının ortak olacağı, hisselerinin de % 75 kâr payı garantisi taşıyacağı orman ürünleri ile ilgili 
bir Anonim Şirket kurdurmayı düşünür müsünüz? 
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Cevap : 
Böyle bir şirketin kurulabilmesi Kamu Ortaklığı Başkanlığınca değerlendirilerek sonucunda 

uygun görüldüğü takdirde gündeme gelebilir. 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Çorum İline doğalgaz götürülmesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Veysel Atasoy'un yazilı cevabı 
(7/1837) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Sorular : 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1993 yılı Mayıs ayı 

itibariyle kükürtdioksit (SO2) kirleticisinin en yüksek olduğu merkezlerden biri de Çorum ili
dir. 1993 yılı Mayıs ayı kükürtdioksit ortalamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre en 
çok artış gösteren iller arasında, % 179 ile Çorum ikinci sırayı işgal etmektedir. Yine aynı açık
lamaya göre, 1993 yılı Mayıs ayı partiküler madde (duman) ortalamalarının bir önceki yılın 
aym ayına göre en çok artış gösteren il merkezleri arasında Çorum, °/o 131 ile ilk sırada yer 
almaktadır. Görüldüğü üzere hava kirliliği Çorum ilimizin acil çözüm bekleyen problemidir. 

Bu gerçekler karşısında : 
1. Hava kirliliğini önleyici bir tedbir olarak Çorum iline doğalgaz götürmeyi düşünüyor 

musunuz? Götürülecekse çalışmalara ne zaman başlanıp Çorum ilimizin doğalgaza ne zaman 
kavuşacağı hususunu tarafıma iletir misiniz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 23.10.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-2110/14870 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlığın 20.10.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-3857/5126 sayılı yazınız. 
Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 

önergesine kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilmiştir. 
önerge cevabı ile ilgili bilgilerin ekli olarak sunulduğunu arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'in Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 
(7/1837) 

Soru : 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1993 yılı Mayıs ayı 

itibariyle kükürtdioksit (SO2) kirleticisinin en yüksek olduğu merkezlerden biri de Çorum ili
dir. 1993 yılı Mayıs ayı kükürtdioksit ortalamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre eri çok 
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artış gösteren iller arasında, % 179 ile Çorum ikinci sırayı işgal etmektedir. Yine aynı açıkla
maya göre, 1993 yılı Mayıs ayı partiküler madde (duman) ortalamalarının bir önceki yılın aynı 
ayına göre en çok artış gösteren il merkezleri arasında Çorum, % 131 ile ilk sırada yer almak
tadır. Görüldüğü üzere hava kirliliği Çorum ilimizin acil çözüm bekleyen problemidir. 

Bu gerçekler karşısında, 
•1. Hava kirliliğini önleyici bir tedbir olarak Çorum iline doğalgaz götürmeyi düşünüyor 

musunuz? Götürülecekse çalışmalara ne zaman başlanıp Çorum ilimizin dogalgaza ne zaman 
kavuşacağı hususunu tarafıma iletir misiniz? 

Cevap : 
Doğalgazın ülke çapında ekonomik olmak koşuluyla yaygınlaşması VI. Beş Yıllık Kalkın

ma Planı hedeflerinden birisidir. Bakanlığımız kuruluşlarından BOTAŞ'ca ithal edilmekte olan 
doğagazın tamamı tüketilmektedir. Bugün için mevcut anlaşmalar çerçevesinde Rusya Fede
rasyonundan alınabilecek azamî gaz miktarı yılda 6 milyar m1 tür. Boru hattı güzergâhında 
bulunan illerin ihtiyacı, sanayie verilen gaz ile elektrik santrallerine ayrılan gaz bu rakamın 
üzerindedir. Doğalgazın ithalata bağlı bir enerji kaynağı olması nedeniyle arz çeşitlendirilme
sine gidilmiştir. Bu çerçevede; Rusya Federasyonundan ilave gaz alımı ile Türkmenistan'dan 
alınabilecek gaz için görüşmeler yapılmaktadır. İlerde buralardan ilave gaz temini halinde, do
ğalgazın ülke çapında kullanımının yaygınlaştırılması mümkün olabilecek ve Çorum ili ile bir
likte boru güzergâhı üzerinde bulunan hava kirliliğinden muzdarip diğer illerimize de doğal
gaz verilebilecektir. 

3. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Batman'da bir saldırı sonucu öldürülen ve ya
ralanan milletvekillerine koruma verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1868) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 
1. 4 Eylül 1993 Cumartesi günü saat 17.50'de Batman'da vaki saldırı sonucu hayatını 

kaybeden Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ile aynı olayda yaralanan Batman Milletvekili 
Nizamettin Toğuç'un esnafı ziyareti sırasında güvenlikleri neden sağlanmamıştır? 

2. Yıllardan beri bölgeye her gidişlerinde koruma altında çalışmalarını yapan bu millet
vekillerine olay günü neden koruma verilmemiştir? 

3. Adı geçenlerin koruma istemediklerine dair basında çıkan yazılar dışında kendileri
nin koruma istemediklerine dair yazılı başvuruları var mıdır? 

4. Batman Valisinin saldırıya maruzkalan bu milletvekillerini 18 saat süre içinde arama
dığı ancak 18 saat sonra Bakanlarla beraber geldiği, Batman İt Emniyet müdürünün ise kendi
leriyle hiç ilgilenmediği iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bu Vali ve Emniyet Mü
dürü hakkında hükümetçe ne düşülmektedir? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01./304702 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/1868-5808/26957 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 gün ve 
B.02.0.KKG/106-3984/5254 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan ve Başbakanı
mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Bölgenin özelliği nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ziyaretlerinde gerekli 
güvenlik önlemleri alınmaktadır. Ancak, adı geçen Milletvekilleri Mehmet Sincar ve Nizamet-
tin Toğuç alınan güvenlik önlemlerini kabul etmeyerek gezi ve ilişkilerini sürdürdüklerinden 
maalesef malum olay meydana gelmiştir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

l'H — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12; arkadaşının, toplum
daki ahlakî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve. 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin.önergesi (8/7) 

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

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

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

5. — Çorum Milletvekili Muharrem §emsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla'Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

BAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

9. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir ilinin sorun
larım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) i 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci; içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11. —•' Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/24) 

12. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/25) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/9) 

14. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27) 

16. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı Konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmedi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ünety 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
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18. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

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

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

21. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

22. — Ankara Milletvekili. I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis' araştırması açılmasına ilişkin öricrgesi (10/34) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

24. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya: 

sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş §endiller ve-10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

26. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

» 
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27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin inergesi (10/37) 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 1Ü2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29< — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

30- — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin üuergesi (10/48) 

31. — Malatya, Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt lışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) ' 

32. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

34. —• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

35. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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36. — Sakarya Milleitveklillıi Cevaıt Aylh!an ve 24 arkadaşının, sanıayıileşme 
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın v98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Kocaeli Milletvekili - Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyat- . 
karındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

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

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin 
İli Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek.. amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/57) x 

40. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve İS arkadaşının, ilâç 
imalâtı ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102. 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/58) ' " ' • . ' " 

411. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyar,ınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) ' x 

42. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul 
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par
lamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın 
Emek Partisi 11 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) . • 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlem-
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leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri-
uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. —istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Ma
yıs 1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

46. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1.0/65) 

47. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili 
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/67) 

48. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin ta
raflı ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/68) 

49. —~ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

50. — Muş Milletvekili, Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda 
ve Özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98-inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

51. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koo*-
peratiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

52.İ —Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın 
Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 
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53. —İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini 
canlandırmak ve burada yaşayan insanların bayatlarını kolaylaştırmak için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
tli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

55. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 Arkadaşının, Kayseri Ka
palı Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti 
ve çözüm yollarının bulunmasa amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

56. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, or
manlarımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açdmasına ilişkin öenrgesi (10/79) 

57. — 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 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
U0/80) ( 

58. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkis
tan'daki insanhk dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Difâci ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken, önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-

* rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

60d — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 dönemin
deki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişiklin önergesi (10/85) 

61. .— Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 
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62. — (Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici v3 28 arkadaşının, yurt dışında 
bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problem
lerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi '(10/88) ' 

63. — 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 maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/91) 

64. — Manisa Milletvekili Tevfi'k Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugos
lavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen 
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

65. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşjitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) ' 

67. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis- edilen kadroların illere dağıtımı ve 'bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşürması açılmasına ilişkin Önergesi 
(10/95) 

6&i — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

69, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 
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70. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik 'kazalarının azal
tılması için • alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişlkin önergesi (10/98) , 

71. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca "bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

72. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir lli'nin (kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis arttırması açılmasına ilişkin önergesi 1(10/100) 

73. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet-
vekiilerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

74. — İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöplüğündelki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) . 

75. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9' arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

76i — Diyarbakır Milletvekilli Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişldin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ,(10/103) 

77. -̂ - Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü 
iddiasını araştırmak amacıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

78. —t Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve te
rör olayları konusunda Ans/yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci m ad deleni uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) • ,• 
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79. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl. Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

80. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 ta
rihinde Bayındırlık ve iskân. Bakanlığınca • yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasın ilişkin önergesi (10/105) 

81. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji lve poli-
tikalaıın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

84j — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlü ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

' .86. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) V 

87. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 
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88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın. 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

89̂  — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'tc 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin 
saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 1Ö3 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/120) ' 

90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili 
ihmal iddialarını araştırmak 'amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

91. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa-
anın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

92. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

93. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın Di
yadin İlçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/125) . 

94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/126) 

95. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

96. — DYP Grup Başkanyekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
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amacıyla Anayasanın 98 :'nci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

97. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kthnç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya 
biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/129) 

98. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

99. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

100. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgeriUa iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133) 

101. — Kars Milletvekili Atilla Hım ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukur
ca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

102. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da'meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunaJbilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması 'açılmasına ilişkin önergesi. 010/135) 

103. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, istanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan 1GDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve VI arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırarak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13.7) 
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105. •—' Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu ididiala»nnı araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

106J — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları vç malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa'kavuş
turmak' amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

107.; — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılmç ve 10 arkadaşının, Hakkâri-Yük-
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak apacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

108. -— Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınöva Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

109. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırmaLSi açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

110. — Van Milletvekili Renizi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) ' 

İH1. -4 Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

112. -— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 Arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
"103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

113. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla 
İddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 
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DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

114. —'Yozgat Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

115. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi' (10/147) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köıyünde güvenlik güçlerince gerçökleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi ('10/148) 

117.— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meyda
na gelen ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak 
ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

118. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E.'K ve Savunma Sanayii. Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

119. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 
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*1. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin,, Karaman îli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*2| — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara, ilişkin Maliye ve Gümrük Ba-, 
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

. *3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma-, 
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

*5a — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

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

*9, — 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) 

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

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/366) 

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

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

*14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan siözlü sora önergesi (6/374) 

*15. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü önergesi (6/376) 

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

*17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) • 

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

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

*20. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırıl masına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

• 21. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrmş'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

— 17 — 32 inci Birleşim 
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*23. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

. *24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-, 
zani'ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/422) , 

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

26. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen, araziye ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

, *27. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhami Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

*28. —-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlü'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

*29. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

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

31. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı. iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/469) '. ;• 

*32. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkir. Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

:|:33. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4S8) ' 

*34. i—-Trabzon Milletvekili Kemalettin G.öktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk"•Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

*35. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nün İstanbul 'balosu için müteahhitlere bilet sattığı. iddialarına ilişirin' Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) -
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36. — Aydın Milletvekili .Cengiz Altmkaya'nm, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları Ödernelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye seVkedildikleri şeklinde basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarma ilişkin Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanında*!! sözlü soru önergesi (6/492) 

*39. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'm, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» 'başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

40. —İs tanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nm, basında yeralan «Neriman:Ha
nımın Ruhu Derriirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) , 

41. —. istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlılk Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) " " 

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

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

'44. —• İstanbul Milletvekili Gürhan Çeİebican'ın, Sarıyer-Rurneli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Döfcülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü çatış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergemi (6/502) 

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

*47. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 
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*48. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine» ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

*49. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette 'bulunan «İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na ilişkin Sağ
lık Balkanından sözlü soru önergesi (6/505) 

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

51. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'teTürkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

52. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Baka-' 
nından sözlü soru önergesi (6/508) . • • 

,53. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı id'dü'a edilen <bk 'beyanına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/510) 

5Aı •— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

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

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

57. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddir^sına ilişkin.Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) < 

59Ü — istan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir-
İlklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) ' 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/519) '. , . , 
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61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

62ı— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK. Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

*64. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) 

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

*67. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

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

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

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

71i —: Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

73. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

74. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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*75. — Tokat Milletvekili Ahmet'Feyzi înceöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi 
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü' 
soru önergesi (6/589) (1) 

76. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, lÖ.10.İ992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince' yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553). 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

78. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım", 1992'de Diyarba
kır Kulp . İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

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

80.; — A-ydın Milletvekili Cengiz AUınkaya'nm, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

81. —Aydın Milletvekili Cengiz AUınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylarav ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

82. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

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

84. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/715)»(1) 
.'•' 85. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sofu önergesi (6/562) • , , 

< - • i 

86,— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

(1) îçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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87; — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

88. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgının, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

89. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakarımdan sözlü som "önergesi (6/569) , 

90. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) 

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

92. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AÎDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

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

94. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1) 

95.j — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/574) . ' 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

98. — İstanbul Milletvekili. Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (İ) • , 

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

— 23 — 



6 • 

SÖZLÜ SORULAR • 

100. — tstanbul Milletvekili 'Hal.it Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

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

102. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

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

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

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

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

107. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku-< 
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

108. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

109. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

110. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

111.; —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) ' 

112. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 
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113. — Bolu Milletvekili Abbas İnceyan'm, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

114. —- Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden 
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

115. — Siirt Milletvekili Zübcyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin baz,ı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve. Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

116. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

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

118. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

119.; — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî işler Dairesi Başkanlığımn yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

• 120. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/597) 

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

122. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağı'liı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçafkları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

123. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorfoorduna ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/599) 

124. — Tunceli Milletvekili .Kamer Gençlin, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye İişklin Başbakandan sözlü som önergesi (6/736) (1) 

125. — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 
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126. '— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

127,;— İstaribul Mlilletvekili Halit Dumankaya'nın, .istanbul'un çevresel'sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz-
mei tazminatı ödenmcsiine ilişkin Maliye ve Gümrüik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

Î29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına iîişlkih Başbakanda/n sözlü soru önergesi (6/604) 

130. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/605) 

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

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

133; — İstaribul Milletvekili Bülent Akaroali'nm, belediyelerin <iöğa*lgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) . ••', 

134. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, imam Hatip Liseleri ve bu liselerden 
mezun olanlara ilişkin 'Barbakandan sözlü sora önergesi (6/791) (1) 

135Ü — İstaribul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Sımak olaylarında vatandaşfe.*-
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi ı(6/607) , 

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

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili, iddialara ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/795) (1) 
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139. — İsitanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

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

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

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

143j — 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) 

144. — İstanbul iMJıUetvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia-
îarına ilişikin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan iha-
lere ilişikin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

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

147. — 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) 

148. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nıın, Harern-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz'ıü soru 
önergesi (6/614) 

149. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) , ' 

150. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca 
satın alınan makam arabalar.ma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

151? — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 
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152. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

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

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

155. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

156. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun^ yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

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

158. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

159i —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

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

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

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

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

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

165. — 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) 
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166. — 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) 

'167J — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

168. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

170. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

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

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

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

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

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

176. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/63S) 

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

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

179. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 
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180. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'dâ seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) ' ' /• 

181. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf-Ertckin'hı, Simav'a ne jzaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) ı -

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

İ83.; — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) -

184. — Kütahya, Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'dc ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri! Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646)' : 

185. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan . öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

186. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakıh'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) . ; 

187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tıınç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

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

189. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim • Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

190. — Giresun Milletvekili Rasirri Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) • 

191 i — Elazığ Milletvekili Ahmet' Cemil Tıınç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

192. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru,önergesi (6/652) 

193. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için 
Çay - Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/653) 
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194. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

195. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün ban
kalara ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 

196. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) 

197. —T- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ıh, Nevşehir'e' yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına .ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

,(6/821) (1) . 

198. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

199.; — İstanbul Milletvekili Elaatin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik. Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

200. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

201. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

202. —Kütahya. Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

203. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662). 

ı 204. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) . 

205. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad-
' yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) * ' ' 
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206. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

207̂  —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet ilçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

208. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667), 

209. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

210. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sora önergesi (6/669) 

211. —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). 

212. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) ' , ' > 

213. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

214. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

215. —Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/673) 

216. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçrnen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

217. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

218. — Konya Milletvekili Mehmet Kcçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 
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219. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) • 

220. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

221. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan i m E«n- hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözl'ü soru önergesi (6/678) 

222. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin' 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/679) 

223i — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına iliş'kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/681) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir yakınının sahte evrakla'kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora öneregesi '(6/682) 

225. — Bolu Milletvekili Ab'bas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergemi (6/836) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleş
mesi» imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

227. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

228. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/686) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı-iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bitlis-Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

231.4 — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'mn, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

232. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

233. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kartal-Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

234. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 
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235. — İstanbul Milletvekili Hali t Duraankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktoriar hakkındaki iddialara ilişiklin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

236. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Qenel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) • , 

238. — İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün Mr doktora" kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet' Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

239.Ü •—• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

240. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Ms/liye ve Güm-
rülk Balkanından sözlü soru önergesi (6/698) 

241. •— Ordu Milletvekili Şükrü yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

242. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

243. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk "etmele
rimde etken oİMi nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi .(6/701). 

244. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) . • , • 

245. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

246. — İstanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'nın, bir yakınına Emİakbahk ta
rafından kredi açılıp açıllmadığına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

247* — İstanbul .Milletvekili Halit Dumankaya'nm, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

248. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'm, Belediye iktisadî Teşekküllerine iliş-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

249. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu il Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

250. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamaların
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

251. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 
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252. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

254. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zamfm başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

255. —-Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (I) 

256. — Kahramanmaraş, Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

257. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

258. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişlcin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/739) 

259. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit Kö
mürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

260. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

26İ3 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarınım asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

262. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) , 

263. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

264. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

265. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda1 gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 
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267. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

268. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil, Yard,ım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

269. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

270. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751) ' 

271: — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

272. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

273. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754). 

274. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

275. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

276. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/757) 

277. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) , 

278. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) 

279. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

280. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

281. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağ
lı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 
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282. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/763) 

283. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/764) 

284. •— İstanbul Milletvekili Haht Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

285. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

286. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş-, 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

287. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

288. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmad,ığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769) 

289. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'da 
ki hava limanlan ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) -

290. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

291. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

292. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

293. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

294. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847)' (1) 

295. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) l 

296. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yı
lında esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınma
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/775) 
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297.—istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,1 Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777), 

299. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

300. —; Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.Kİ'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

301. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Malana ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) ' 

302.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/784) 

304. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlulularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

/ ' ' ' " • • • . 

305. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

306. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

307. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru'önergesi (6/788) 

308. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) ; 

309. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

310.—Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

311. — Karaman' Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim eleman
larınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi-
(6/884) (1) ' • . " • ' 
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312. —„Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/806) 

'314. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

315..— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü sorou önergesi (6/808) 

316. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

317. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, MGK'nun YÖK ve üniversitelerde res
mî görüş doğrultusunda yayın yapılmasını öngören bir genelge yayınladığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

318. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

319. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ar
dıç Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) • ' 

320. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

321. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinqğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İdindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

322. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara İlişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilüşkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

324. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
numdan Amasya ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 
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325. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

326. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

327. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) ! 

328. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

329. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlıı'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere" yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

330. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

331. —_ Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmâz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

332. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

333. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

334. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

335. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

336. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/^1) (1) 
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337. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

338. — 'Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) • 

339. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

340. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Uşak ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

341. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

342. — istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

343. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

344. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

345. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

346. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir.milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulana ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

347. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesd (6/832) 

348. •—• Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 
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349. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

350. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (İ) 

351. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

352. — İstanbul Milletvekili Saılih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ardahan ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

353. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi/(6/928) (1) 

354. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) / 

355. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

356. — istanbul Milletvekili Mehmet Oavit .Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonundan Mardin İlindeki belediyelere yapılam yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

ı 357. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

358. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ^skân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

.359. —• Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nundan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

360. — Ankara Milbtvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan 
Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/935) (1) • 
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361. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

362. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Çanakkale İlindeki, belediyelere-yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

363. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/938) (1) 

364. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İsTcân Bakanından sözlü som önergesi (6/939) (1) 

365. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

366. — Biledik Milletvekili Mdhmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

367. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som . önergesi 
(6/852) 

368. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişıdn Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

369. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış clduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) ' • 

370. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sağ
lık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

372. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857) 
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373. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) • 

374. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manusa-Saruhanlı'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

375. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

376. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorunlara 
ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/861) ' ^ 

377..— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di klici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

378. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfa'h bir partiliye 
Vakıf bank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) , • 

379. __ Bilecik Milletvekili Mehmet Seyen'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

380. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve 
iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

381. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

382. Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

383. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) • 

384. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden,alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru,önergesi (6/869) 

385. — istanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Nahçıvan özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

386. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 
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387. — Bilecik: Milletvekili Mehmet Seven'in, 'bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

388. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî ih
racatçılar haik'krnda bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

389. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri 'tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/874) 

390. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) ' 

391. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

392. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) . 

393. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

394. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

395. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

396. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

397. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

398j — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met binası ihtiyacına ilişk;n Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

399. __ istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanm-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 
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400. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) ı 

401. __ İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

402. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

403. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayınr 

dirlik ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

404 — Adıyarhan Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

405. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

406. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) ••' 

407. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

408. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, istanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

409. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin' İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/908) 

410. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanadâ'da yaşayan bir Dışiş
leri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/909) 

411. ~ İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tarafın
dan yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/910) 
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412 — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

413. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'iri, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

414. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) • ' , ' , ' " 

415. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

416. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

417. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Baskil Lisesi Müdürü
nün görevden alınış nedenine ilişkin A4illî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/947) 

418. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) • 

419. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Bingöl karayolu şeker 
fabrikası ayırımında bir döner kavşak yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/949) 

420. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, bazı karayollarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü sora önergesi (6/950) 

421. —' Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Darende sınırları içinde bu
lunan sulama amaçlı Gökpınar projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/951) 

422. — 'Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal' Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952). 

423. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Sultan Suyu Barajı sulama 
kanallarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/953) 

424. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş-
'kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

425. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Adıyaman karayoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) „ 

426. — Malatya Milletvekili. Gazi Barut'un, Malatya Çat Barajına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
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1. '— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202/1/76, 1/108) (S. Sayısı : 5.9 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun. Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütiçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 581e 1 inoi Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Daiir 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/Î60) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

. 4. — • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji 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 Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 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 Tu
rizm/Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları -(1/137, 1/181, 1/52/1/62, 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ite Adalet ve Plan ve Bütçe 'komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi •: 16.10.1992) 

7. —Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı' : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamidi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın1100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekiüeri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili îstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

X 11. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5:1993) 

12. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik 'Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı,: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

15. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun "Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve .10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da-
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı • 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) -

X 18. — 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) 

19. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

20.; — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ye İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi: 28.9,1992) 

21. — İnsan Plakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : .6.2.1992) 

23. — 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 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma.ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılîkh Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) , 

X 28. —• Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) 

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

X 30. —'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

33. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri' komis-

.yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın-
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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X 35.- — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak îçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kamın 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,(1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 36. —J-Iizmet llişKisme İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
.3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra-' 
portı (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 37. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1 /421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 38. — Uluslararası Demliryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 39. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye, Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun. Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1*993) 

X 40. —- 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 komisyon
ları raporları (İ/423) (S. Sayısı : 294). (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas> 
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ye Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve. Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (î/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 
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X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 45. — 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 46. —-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) ' ' 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/453) 

, (S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

48,, — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

50. •— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grııo 
Başkanvçkili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

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

52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin - A/,11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi: ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

53. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 
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X 54. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik: Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

55.; — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı.: 82) (Dağıtma, tarihi 
14.5.1992) 

56. — Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 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 Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun tki Madde
sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 57. —• Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ye Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) ı 

58. -— Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarhi: 30.6.1992) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlü ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet, ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

. ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

60. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

61. — Tanıtma Fonu Teşkili ile T 1.7.1939 Tarihli ve 3670' Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline 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 Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

62. — 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 
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Büyük Millet Metlisi Hesaplanın İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1.1992) , 

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

64. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25..2.1992) 

65. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

66. — Tababet ve ^ııabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 

. İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

67. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'iri, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı,: 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31,7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S,; Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) -

69. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı'Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

70. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
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nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S.. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin • Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 

ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun; 4.1.1961 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) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

73. ~-~ Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) "' . ' •-

74. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)v 

75.-7 Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) • 

76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78; — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve .18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun' 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) . 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Adalet Komisyonu Rapom (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

81. —- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak-
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Rapom (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih, ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi 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) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık,- İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S, Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) . ' 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Rapom (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 

.5.10.1992) 

85. — Taşınmaz Mil Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (3. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türle Ceza Kanu-
nurrun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992) 

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

88. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge-
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reğince Cumhunbaşıkamnca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geni Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) i(S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

89. — Gülhane Askerî Tıp Akadem'isi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma -tarihi •: 5.11.1992) 

90. -— Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.İli. 1992) 

91. — İçel Milletvekili Fevzi Arıct'nın, 18.1.1984 Tariihlü ve 2972 Sayılı Ma
hallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hafckında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa' ve. İçişlerli Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma 'tarihi : 5.11.1992) 

92. — Türikiye Emekli Subaylar, Emeldi Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip. Gajziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekilli Cemal Şahih'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla M utman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Flakkında 
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) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alman Elek--
rik Bedelleri 'Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

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

97. — Sımak Milletvekili Maihmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi: 19. İ 1.1992) 

. — .58 — ' ' 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

98. _ 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirdim >sine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezfkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pa'buççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun' Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 'Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) ' 

101. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi i'le Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
doruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Rapora (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 102. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244,1/245, 1/246, 1/247,. 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı- : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 160:2 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

104. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) ^ -

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
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ve Sosyali İşler ve Plan ve iBültçe tooımisyonlları (rapoıüıan (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi: 26.1.1993) ' 

106. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 .Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi' ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (IS. Sayısı:' 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

107. — Şırnafc Milletvekili Mahmut Ahnaik'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

108. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Tddifii ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) -

109. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı .Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

110. — Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek'Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi: 26.1,1993) 

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

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

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

114. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı • Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S, Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 
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116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
ilaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanım Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hak*kında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne 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) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) ' • 

119. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili've İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayıyy : 
303) (Dağıtma tarihi :. 4>3,1993) , 

120. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121.— İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kan un. Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği- / 
siklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan. Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3:4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri . Komisyonu Raporu (2/627, 
2/5.85) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123.: — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982. Maİî Yılları Kcsinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, İ/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 
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124. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 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. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) ./.« * 

125. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri. Komisyo
nu Raporu'(1/35.2) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun. Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma-ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

129. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvin!i'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncıı Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

130. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis-

• yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi ; 6.4.1993) 
X 131. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon-
^ lan raporları '(lfa92) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 132. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertaraf inin Kontrolüne 
ilişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9,4.1993) • 

X 133. — 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) 

134. — Samsun Milletvekili İlyas Âlktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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X 135. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330),(Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) . 

X 136. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

137. — Manisa Milietvdkili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Y/ir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi :- 13.4.1993) 

138. — Denizli M'illetvekili Nabi Sa'buncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi v». Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün Lv' inci Maddesine göre doğrudan doğ-' 
rüya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

139 .— 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması 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) 

140. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarih.i:3.5.1993) 

141. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528). 
(S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

142. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi TCuruluşlartnın Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağlıma 
tarihi : 18.5.1993) 

143.; — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (i/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

144. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde. 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 145. — Kültür, Eğilim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 
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146. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları, raporları (1/364) (S, Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

147. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, ,15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) ' • " 

148. — Yabancıların. Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

149. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) • -

150. — Konya.. Milletvekili Mehmet Keçeciler'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

151. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının Asgari Ücretten, 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 -inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi: 
9.11.1993) 

152. — Çorum Milletvekili Cemal Şa'hin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. -
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