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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III. - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Baş
bakanı Derviş Eroğlu ve KKTC milletvekillerine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" 
denilmesi. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Beyaz Rusya Cumhuriye
tine bir Parlamento heyetiyle birlikte yaptığı ziyarette edindiği izlenimlere iliş
kin gündem dışı konuşması 

2. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun.Bakırköy Hazır Giyim İş
letmelerinin özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmesine ve 
1 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen miting esnasında bir milletvekilinin güvenlik 
güçlerinin saldırısına uğramasına ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 1 Mayıs'ta Ankara'da dü
zenlenen mitingten sonra gelişen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı . 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 303 

1. — Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşü
ne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına* Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâ
let etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1353) 303 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çctin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Mogultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1354) 303 

3. — İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1355) 304 

4. — Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişle
ri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'ın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1356) . 304 

5. — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in dönü
şüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1357) -• • 3Q4 

6. — Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için belirlenen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1360) 305 

7. — İçel Milletvekili M. İsternihan Talay'in, (6/994) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/302) 305 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in (6/996) ve (6/1003) esas numa
ralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/300) 305 

9. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, (6/1005) esas numaralı söz
lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/303) 306 

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, (6/1007) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/301) 306 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, (10/38,43*44,46) esas nu
maralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/304) 306 

12. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, gündemde bulunan 232 S. Sa
yılı İçtüzük teklifinin komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1359) 306:307 

13. — İsrail Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun, TBMM Dışişleri Ko
misyonunu İsrail'e davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1358) 307:308 

308 V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 308 

1. — Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyelikleri için yapılacak seçimin gü-
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nü ile (9/21) ve (9/22) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündem
deki yeri, görüşme günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 308*309 

VI. - SEÇİMLER 309 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 309 

1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 309 

2. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe seçim 309 

3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe se
çim 309 

VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMA
SI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ^ 

A) ÖNGÖRÜŞMELER " 309 

1. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 arkadaşının, Kıbrıs'taki son 
gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 309 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sivas Milletvekili 
Abdullatif Şener ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kıbrıs'taki son duru
mun tespiti ve izlenecek politikaların tayini amacıyla genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/45) ^09 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs 
sorunu ile ilgili olarak meydana gelen son gelişmeler konusunda, genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/46) 310-341 

VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 341 

.1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin Partilerine sataşması nedeniyle konuşması s 341:342 

342:347 

2. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yıl-
maz'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü atfetmesi nedeniyle ko
nuşması 

IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 348 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 348 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesi Ye-
şilağaç Mahallesi Ilıman mevkiindeki arsaların Belediyeye devredilmesine iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/2100) 348:349 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Yelli Köyü
nü Sorgun Köyüne bağlayan yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2243) 349:350 
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3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Hacılar 
Örencik Köyü arazi yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm 
yazılı cevabı (7/2279) 350:351 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Hacılar Kö
yü camiinin onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazı
lı cevabı (7/2294) 351:352 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Hacılar Kö
yü yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 

• yazılı cevabı (7/2295) 352:353 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Yelli Köyü 
mezarlığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2304) 353.354 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Yelli Köyü 
yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/2305) 354:355 

8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Akbaş Köyü
nün hayvan sulama göleti ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2315) -.' 355:356 

9. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Özköyün iç
me suyu ve yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/2338) 356:357 

10. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Yapra-
cık Köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2355) 357:358 

•11.— Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Yapracık-Etimes-
gut bağlantı yolunun tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülba
ki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2356) 358:359 

12. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, 
Ereğli-Kuzuören Köyü su ve yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2569) 359:360 

13. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, 
Yıldırım Bölgesinin yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2576) 360:361 

14. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Pa
zar Bucağı-Saraçlar Köyünün yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2581) 361:362 

15. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanının oğluna aldığı ileri sürülen bir binaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2802) 362 
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16. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Beydili 
Köyünden çevre yoluna asfalt yol yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3001) 3 6 3 

17. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Belenö-
ren Köyüne asfalt, kanalizasyon ve cami yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3020) 364 

18. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çoğulu 
Köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3040) 355 

19. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Sobran 
Köyünün sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3081) 366 

20. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Sümer Holding A.Ş. 
İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
A.Aykon Doğan'm yazılı cevabı (7/3594) 367:368 

21. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Denizli'ye gönderilen 
Sümerbank'a ait makinelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/3639) 368:369 

22. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Kütahya Azot Fabrikasının Eski
şehir'e su sağlayan Porsuk Çayında kirlenmeye neden olduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
yazılı cevabı (7/3725) 369:370 

23. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine 
ait TANSAŞ Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe' nin yazılı cevabı (7/3889) 371:372 

24. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TANSAŞ mağazasında zimme
tine para geçirdiği iddia edilen bir görevliye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3890) 372:373 

25. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesin
ce kurulan ARİZKO şirketine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı cevabı (7/3892) 373:374 

26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, dövize endeksli yuva 
kredisi çeken vatandaşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon 
Doğan'm yazılı cevabı (7/3975) 374:376 

27. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir eski 
Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın Özel Kalem Müdürü hakkındaki id
dialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4051) • 376:377 
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28. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, PORTAŞ adlı şirkete 
Belediyeden kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4055) 378 

29. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Metropol İmar A.Ş.'ye 
Anasözleşmeye aykırı genel müdür ataması yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4056) 379 

30. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumu 
Kayseri Civarı Elektrik A.Ş.'deki hissesinin özelleştirilmesine yönelik çalış
malara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Aykon Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/4118) 379:380 

31. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe-dışı kay
naklarından Bilecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül-
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/4242) 380:381 

32. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Osmaneli'nde Kalkınma Ban
kasınca özel bir firmaya satılan fabrikaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı A. Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4278) 381:382 

33.'— Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Olağanüstü Hâl Bölge
sinde kullanılmak üzere ihdas edilen kadrolara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4290) 382:383 
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I . - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan, iktisadî ve sosyal sıkıntılara ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat ekili alanlarda görülen kımıl ve süne ile mü
cadeleye ilişkin gündem dışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin; 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Doğu Karadeniz Bölgesindeki çay üreticisinin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Nafiz Kurt, 

Cevap verdiler. 

Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs sorunuyla ilgili son geliş
meler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/46), Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandıı. 

Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, hayalî hiracat iddialarının üzerine gitme
yerek Devletin zarara uğratılmasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem, Maliye ve Gümrük eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
ile Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/22) okundu; Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, gö
rüşme gününün Danışma Kurulunca tespit edilerek Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmı
nın 132 nci sırasında yer alan (8/44) ile 134 üncü sırasında yer alan (8/45) ve 27.4.1994 tarihli Ge
len kâğıtlarda yayımlanan (8/46) esas numaralı, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında genel 
görüşme önergelerinin öngörüşmelerinin, Genel Kurulun 3.5.1994 Salı günkü birleşimde ve birlik
te, bütün işlerden önce yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu ve, 

Genel Kurulun, 28.4.1994 Perşembe günkü birleşiminde, gündemdeki yarım kalan işlerden, 
648 ve 648'e 1 inci Ek S. Sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının bitimine kadar çalışmalarını sürdürme
sine ve gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilmesine ilişkin SHP Grubu, 

Önerileri kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'in, milletvekilliğinden istifa önergesi okundu. Anayasa
nın 84 üncü maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liğinin düşmesinin kabul edilmediği açıklandı. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

45 inci sırasında bulunan 71, 
26 ncı sırasında bulunan 82, 
41 inci sırasında bulunan 139, 
42 inci sırasında bulunan 134, 
36 ncı sırasında bulunan 283, 

— 285 — 
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23 üncü sırasında bulunan 391, 
24 üncü sırasında bulunan 66, 
49 uncu sırasında bulunan 201, 

S. Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili komisyon raporuyla; kanun tasarı ve teklifleri 
ve ilgili komisyon raporlarının görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı 
Harçlar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/681) (S. 
Sayısı: 648 ve 648'e 1 inci Ek) görüşmelerine devam edildi; müzakereleri tamamlanan 17 nci mad
denin oylaması sırasında, istem üzerine yapılan yoklamalar sonucunda, Genel Kurulda toplantı 
yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 3 Mayıs 1994 Salı günü saat 15.00'te'toplanmak üzere. 
02.59'da birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

KâtipÜye 
Cengiz Üretmen 

Manisa 
Kâtip Üye 

• ® 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞİTLAR 

2 . 5 . 1 9 9 4 PAZARTESİ 

Teklifler 

T. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Teklifi (2/1089) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa • geliş tarihi : 
26.4.1994) 

2. — Adıyaman Milletvekili Cemal Kürkoğlu'nun; Nazım Hikmet'in Vatandaşlık Haklarının 
İadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1090) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.4.1994) 

3. •— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 14 Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1091) (Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994) 

© 
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3 . 5 . 1 9 9 4 SALI 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankaların kamu ban
kalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 27.4.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Denizcilik Müsteşarı Odasının tefrişat harcama
larına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4410) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Savunma Sanayii Müsteşarı Odasının tefrişat har
camalarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4411) (Başkanlığa geliş tari
hi : 27.4.1994) 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar Kaymakamına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4412) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1994) 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4413) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.4.1994) -

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat harcamalarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/4414) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.4.1994) 

6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat harcamalarina ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4415) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.4.1994) 

7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat harcamalarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4416) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.4.1994) 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4417) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 27.4.1994) 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4418) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 27.4.1994) 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı başkanlık odalarının tefri
şat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4419) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 27.4.1994) 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4420) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.4.1994) 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4421) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 27.4.1994) 
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13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4422) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel, müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4423) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 27.4.1994) " 

15. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4424) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Çalışma ve Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4425) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

17. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4426) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.4.1994) 

18. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4427) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

19. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4428) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.4.1994) 

20. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4429) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.4.1994) 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4430) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1994) 

22. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı başkanlık odalarının tefri
şat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4431) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 27.4.1994) 

23. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Gümrük Müsteşarı odasının tefrişat harcamala
rına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4432) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

24. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, genel müdür 
ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4433) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

25. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı müsteşar ve başkanlık oda
larının tefrişat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4434) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.4.1994) 
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26. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Köy Hizmetleri Genel Müdür odasının tefrişat 
harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4435) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1994) 

27. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Toplu Konut İdaresi Başkanı odasının tefrişat 
harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4436) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1994) 

28. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdür ve başkanlık 
odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Protokol ve Genel Müdürü odasının tefrişat har
camalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4438) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1994) 

30. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları
nın tefrişat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4439) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 27.4. İ 994) 

31. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı başkanlıkların oda tefrişat 
harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4440) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1994) 

32. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdür ve başkanlık 
odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4441) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

33. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdür ve başkanlık 
odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4442) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.4.1994) 

34. — Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen yeni kad
rolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4443) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TÜPRAŞ Genel Müdürünün istifasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4444) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan bankaların yurt dışı 
borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4445) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, zor durumda olan bankalarla ilgili olarak 
hazırlanan rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4446) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.4.1994) 

38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.K.B. Genel Müdürünün verdiği iddia edi
len bir beyana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4447) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.4.1994) 

39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, zor durumda olan banka yönetim kurulu 
üyelerinin şahsî servetlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4448) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.4.1994) 
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40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin taraflı yayınlar yaptığı iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4449) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1994) 

41. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kamu bankalarından usulsüz kredi verildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4450) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye'deki banka krizine Merkez Ban
kası ve hazine yöneticilerinin neden olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4451) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

43. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar vekiline ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4452) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

44. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Amerika seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/4453) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1994) 

45. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sporcuların vergiden muaf tutulacağı iddialarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

©' 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İnceayan (Bolu), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

; © .— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

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

(istanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs eski Başbakanı Derviş Eroğlu ve KKTC millet
vekillerine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi. 

BAŞKAN — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Başbakanı Sayın Eroğlu ve milletvekili 
Meclisimize şeref vermişlerdir; kendilerine "hoşgeldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç arkadaşıma gündem dışı söz verece
ğim. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Beyaz Rusya Cumhuriyetine bir Parlamento 
heyetiyle birlikte yaptığı ziyarette edindiği izlenimlere ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İlk sözü, Benerus gezisi intibalarıni Yüce Meclisimize sunmak üzere Sayın İb
rahim Özsoy 'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Özsoy. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekileri; 25-30 Nisan ta
rihleri arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Vefa Tanır' Başkanlığında yap
tığımız Benerus, yani Beyaz Rusya Cumhuriyeti ziyaretiyle ilgili izlenimleri sunmak üzere söz al
mış bulunuyorum. Bana gündem dışı söz verme lütfunda bulunan Sayın Başkana teşekkürlerimi su
nuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Benerus'a yapılan gezi iki yönüyle ilginçti; birincisi, Bağımsız Devlet
ler Topluluğu üyesi ve eski Sovyetler Birliği topraklarında siyasî bağımsızlık kazanmış küçük bir 
ülkeyi yakından tanımaktı; ikincisi ise, 26 Nisan 1986'da meydana gelen ve ülkemizi de yakından 
ilgilendiren Çernobil faciasıyla ilgili olmasıydı. . 
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Konuya geçmeden evvel bir hususu yüksek huzurlarınıza arz etmek istiyorum : Biliyorsunuz, 
1993'te bir gazetede, eski bakanlarımızdan Sayın Cahit Aral'ın bir beyanatı ve röportajı çıkmıştı. 
Onun üzerine partilerimiz harekete geçmiş, bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon, ça
lışmalarını bitirmiş, raporunu Genel Kurula sunmuş ve prosedürünü de tamamlayarak o zamanki 
hükümeti ve Bakanı aklamıştı. Gerek komisyon raporunda ifade edildiği gibi, gerekse Genel Ku
ruldaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, Sayın Bakanın bu beyanatı vermediği yolundaydı, nite
kim, Sayın Bakan, o gazete hakkında açtığı davayı kazanmış, yazı işleri genel müdürü ve röporta
jı yapan muhabir birer yıl hapse ve 10'ar milyon lira da para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme ka
rarı elimizdedir. O günleri iyi hatırlayacak olan sizler, bu konunun ne kadar çarpıtıldığını da bil
mektesiniz. O zamanın Sayın Sağlık Bakanı, Karadeniz bölgesine bir gezi düzenleyerek eline çay 
bardağını almış, radyasyonlu olduğunu iddia etmiş; öbür tarafta, kucağına aldığı yeni doğmuş bir 
bebeğin de radyasyondan mütevellit lösemi hastalığına yakalandığını iddia ederek, halkı âdeta pa
niğe sürüklemişti. Sırf, ülkede o günkü gündemi değiştirmek için bu olayı sorumsuzca, günlerce 
kullandığını, bakanlığı bünyesinde yeni yeni kurullar oluşturarak olmayan şeyleri ispata çalıştığı da 
malumunuzdur. Bu Sayın Bakana, kendi kurduğu kurulun olumsuz cevap vermesi bir yana, araş
tırma komisyonunun günlerce çalışarak verdiği cevaba bir de bağımsız mahkemelerce verilen ce
vap ilave edilmiştir. Sayın Bakanımız halen Hükümettedir; inşallah bunlardan ders alacaktır. 

Ziyaretimizin ilk gününden itibaren, yani 26 Nisandan 29 Nisana kadar, sekiz komisyonla kar
şılıklı ve başarılı görüşmeler devam etmiştir. Bu başarıda Sayın Heyet Başkanımızın rolünü de bu
rada takdirle anıyorum. 

Bu görüşmelerin belki de en ilginci, Çernobil Komisyonu ile yapılan görüşme olmuştur. İl
ginçliği, ziyaretin, 26 Nisan 1994'e, Çernobil faciasının sekizinci seneyi devriyesine rastlamasın
dan ileri gelmektedir. Parlamentolarında Çernobil Komisyonu bulunan Beyaz Rusya Cumhuriyeti, 
bu felaketten belki de en fazla zarar gören ve etkilenen ülkelerden biridir. Şimdi vereceğim bazı ra
kamlar, bu felaketin Benerus'taki boyutları hakkında sizlere belki gerekli bilgiyi verecektir. • 

Benerus, 10 milyon nüfuslu, Ukrayna, Rusya ve Polonya arasında küçük bir cumhuriyettir. İş
te, bu cumhuriyetin topraklarının yüzde 23'ü radyasyonla kademeli olarak kirlenmiş; birinci bö
lümdeki arazi tarıma ve yerleşime ebediyen kapatılmış, ikinci bölümdeki arazinin radyasyondan te
mizlenmesi için 300 .yıl, üçüncü bölümdeki arazi için ise 30 yıl gerektiği ifade edilmiş, dördüncü 
bölümdeki arazi için kontrollü olarak tarım yapılabileceği işaret edilmiş, beşinci bölge de -ki Po-
lezya ırmağı kenarındaki ovayı kapsamaktadır- tarıma ve yerleşime kontrollü olarak açılmıştır. 10 
milyonluk nüfusun 2 milyon 100 bini radyasyona maruz kalmıştır. Beşinci bölgede 1 milyon 870 
bin kişi yaşıyormuş; bunun 500 bini çocuk olmak üzere, 700 bin kişi taşınmış. Toprak olarak da, 
40 bin kilometrekarelik bölüm radyasyonla kirlenmiş, radyasyonla kirlenen bu kısım giriş ve çıkış
lara yasaklanmış durumdadır. 

Cumhuriyet hükümeti -özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum- her yıl bütçesinin yüzde 
16'sını bu konuya ayırmış. Şimdiye kadar Rusya'dan -ki, Sovyetler Birliği ile beraberken- 6,5 mil
yon ruble yardım alabilmiş. Diğer ülkelerden herhangi bir maddî yardım almadıklarını ifade etti
ler. Bu paralar, hastaların tedavisinde ve bu faciada ölenlerin ailelerine tazminat olarak ödenmeye 
devam ediyormuş. 

Bu konuda bir de Japonlara zarar tespiti yaptırmışlar. Yapılan sekiz senelik zarar tespitinde, 
tüm zararın 480 milyar dolar civarında olduğu ortaya çıkmıştır. Bu zararın 174 milyar doları Rus
ya'ya, 139 milyar doları Ukrayna'ya ve 171 milyar dolan da bu küçük cumhuriyete aittir. Coğrafî 
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olarak çok yakınında olan Ukrayna Devleti sınırları içinde ve Kiev yakınlarında bulunan Çerno
bil 'deki reaktörlerden, Ermenistan ve Bulgaristan da dahil olmak üzere, bölgemizi tehdit eden da
ha 46 tane reaktör bulunduğu düşünülürse, bu konunun ne kadar önemli olduğu bir kere daha orta
ya çıkar. "Leningrad tipi" denen ve yirmi, otuz senelik eski bir teknolojiye sahip olan bu reaktör
lerin güvenliği ise sıfırdır. 

Benerus'ta bazı siyasilerce, 23 Haziranda yapılacak olan devlet başkanlığı seçimini Çernobil 
konusunun etkileyeceği ifade edilmektedir. 

Yaptığımız görüşmede komisyon üyeleri, çeşitli sorularımıza açık ve net cevaplar vermişler
dir. Örneğin, özellikle Çernobil olayının uluslararası platformlarda, uluslararası kuruluşlarda bir 
tazminat konusu yapılıp yapılmadığını sorduğumuzda, Komisyon Başkanı Sayın îvan Snolyar, ga
yet açık ve düşündürücü bir cevap vermiş, "Bizim hükümetimiz korkaktır. Bu konuları nasıl ulus
lararası platformlara taşıyabilirz. Ancak, Türkiye gibi siyasî ve ekonomik bağımsızlığı olan ülke
ler destek verirlerse, ileride uluslararası platformlarda bu konuda hakkımızı ararız" demiştir. 

Değerli milletvekili, 1986'da Çernobil'de bir insanlık suçu işlenmiştir. Bu facianın yaraları he
nüz sarılmamıştır. Nükleer silahlar yer yüzünden kalkmadıkça, güvenlik açısından sıfır olan bu 
nükleer santraller, Balkanlarda, Kafkasya'da faaliyetlerine devam ettikçe, ülkemiz de her an tehdit 
altındadır. Bizim, orada da ifade ettiğimiz gibi, bu konuyu bir Türkiye ve Benerus olayı olarak de
ğerlendirmiyoruz. Bu olayı insanlık açısından ele alıp, uluslararası kuruluşlarda bunun mücadele
sinin yapılması taraftarıyız. Ülkelerin nükleer santrallere ihtiyacı olduğu bir ortamda ve çevre kir
lenmesinin ön plana çıktığı bir dünyada, bu konular daha çok tartışılacak ve üzerinde daha çok ça
lışılacaktır. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

2. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Bakırköy Hazır Giyim İşletmelerinin özelleş-
tirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmesine ve 1 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen mi
ting esnasında bir milletvekilinin güvenlik güçlerinin saldırısına uğramasına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci sözü, Bakırköy konfeksiyon Sanayi İşletmesi Fabrikalarının 
kapatılması hakkında Sayın Algan Hacaloğlu'na veriyorum 

Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükümetin 5. Ni
san kararlanyla kapatma kararı aldığı kamu fabrikalanndan Sümer Holding'e ait Bakırköy Hazır 
Giyim İşletmesine ilişkin gerçekleri Meclis kürsüsünde dile getirmek ve yol yakınken hatadan dö
nülmesine katkıda bulunmak amacıyla söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. " • ' ' . . 

Değerli arkadaşlanm, konuya geçmeden evvel, bir önemli husus üzerinde duygularımı dile ge
tirmeyi görev bilmekteyim. 1 Mayısta, İstanbul ve Ankara'da, polis teşkilatına sızmış olan parla
menter rejim ve sisteme ihanet içindeki bazı gafiller tarafından estirilmiş olan terörü, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak şiddetle kınıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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Milletvekili arkadaşımız Salman Kaya'ya yapılan toplu saldın, gerçekte, Parlamentomuza ve 
demokrasimize yöneliktir. 

Dün işçiyi, memuru copla dövenler, bugün kendilerine Parlamentoyu hedef seçmişlerdir. Bu 
olaylar, ülkemizde kontrgerillanın varlığını ve etkinliğini hâlâ korumakta olduğunun çok açık gös
tergesidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu olayların sorumluları hakkında yapılacak işlemleri, Sayın 
Başbakan'ın ve Sayın İçişleri Bakanının atacağı adımları çok yakından izleyeceğiz. Eğer onlar suç
lulardan hesap sormazsa, bilinmelidir ki, bu Parlamentonun onuruna ve saygınlığına duyarlı onur
lu üyeleri, kendilerine bu hesabı soracaklardır. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, sorunlar, güneydoğudaki terörle veya polisin, emekçilerle par
lamenterler üzerinde estirdiği terörle sınırlı kalmamaktadır. 

Sayın Başbakan ekonomide terörden söz etmektedir. Evet, gerçekten ekonomide de terör var
dır; ama, bu terörü, halen ekonomiye katma değer, döviz, üretim ve istihdam olanakları sağlayan 
bazı kamu işletmelerinin yıl sonuna kadar kapatılmaları konusunda aldıkları kararla, DYP-SHP 
Koalisyon Hükümeti yaratmaktadır. Ekonomideki bu terörü, ne yazık ki, Sayın Çiller ile, 5 Nisan 
paketi için ona sadakatle destek veren Sayın Karayalçın estirmektedir. Bu terör, akıl ve izana sığ
mayacak şekilde bugün birçok kamu tesisinde estirilmekte, Karabük'ten Petlas'a, Yanrhca'dan 
Beykoz'a, tersanelerden Tekel fabrikalarına kadar esmektedir. 

Cuma günü Sümer Holding'e bağlı Karabük hazır giyim tesisine, milletvekili arkadaşım Sa
yın Mehmet Sevigen ve CHP İstanbul örgütünden bazı arkadaşlarımla beraber gittik; konuyu ye
rinde inceledik. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümet sizi kandırıyor, size gerçekleri söylemiyor. Gidiniz, Bakır
köy hazır giyim tesislerini görünüz... Bu tesis halen Ortadoğu'nun en büyük ve en modern hazır gi
yim tesisidir. 140 yıllık bu tesis, 1986'da 450 milyon Japon Yeni karşılığında yeni teknolojiye, ye
ni üretim yapısına, yeni kapasiteye kavuşturularak 1986 yılında rahmetli Özal ve Sayın Tınaz Ti-
tiz'in katıldığı bir törenle ekonomimize kazandırılmıştır. Şu anda Türkiye'de bunun benzeri ve ya
kın nitelikte mükemmel bir hazır giyim tesisi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, üzerimdeki şu gömleği, cuma günü, o fabrikadan, gayet uygun ve ehven 
fiyatla satın aldım, hepinize de salık veriyorum. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Kaç liraya satın aldın? 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - 200 bin lira. 

Şu anda Türkiye'nin en kaliteli gömlekleri burada üretilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, halen bu tesisin, günde 5 bin gömlek, 1 500 pijama, 2 bin pantalon ve 5 
bin takım elbiseyi bir arada üretebilecek kapasitesi var ve bu düzeyde üretimde bulunmaktadır. Sü
mer Holdingin, özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olması, diğer benzeri 
KİT'lerde olduğu gibi, burada da, girişim ve ufuk kısırlığı motivasyon eksikliği yaratmış, piyasa
ları daraltmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Buna rağmen, 1993'te bu tesis, yaklaşık 25 milyon do
larlık ciro, 8 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Yani, Hükümet şimdi, üretime, ihracata ve istihda
ma en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, ülkemizin en modern konfeksiyon işletmesini, salt 
kamu tesisi diye kapatmak istemektedir. Bu kararda ne akıl ne mantık ne de ekonomik rasyonellik 
vardır. (CHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Bu, bir ekonomik cinayettir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına buradan sizi uyarıyorum, Sayın Çiller, Sayın Karayalçın 
lütfen gidiniz, bu tesisleri geziniz ve görünüz, inanıyorum ki, siz de o zaman gerçekleri görecek, 
eğer emeğe ve üretime karşı çok önyargılı değilseniz, kararınızdan vazgeçeceksiniz. 

Tesisin işletme zararı sadece 40 milyardır., 1 208 kişinin çalıştığı işletme, alınacak bazı önlem
lerle derhal kârlı duruma geçebilecek durumdadır. Kamu Ortaklığı İdaresi, 370 milyar lira zarardan 
söz etmektedir. Bunun 40 milyarı işletme zararı, 330 milyarı ise faiz giderlerinden Bakırköy işlet
melerine aktarılmasından düşen paydır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlamaya gayret edin. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, suçlu, ne Bakırköy Hazır Giyim Üretim Tesisidir ne de onun çalışanla
rıdır. Suçlu, Sümer Holdingi, yıllardır Kamu Ortaklığı İdaresinin yönetimi ve yönlendirmesi altın
da pahalı faiz piyasalarında işletme açıkları vermesine ve kötü yöneticiliğe yönlendirilmesine ne
den olan yöneticilerdir, Hükümetimizdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. " 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da kapatılmak istenilen tesislerde galiba bir oyun oynanmak is
teniyor. Bu tesisler 8 tanedir ve genellikle arazileri çok değerlidir. Eğer birileri bu tesislerin arazi
lerine göz dikmişlerse, bilsinler ki, İstanbul halkı ve sosyal demokratlar, onlara bu arazileri yedirt
meyecektir. (CHP sıralarından alkışlar) Olsa olsa, bu tesisler, bir başka uygun yere taşınır ve ara
zileri yeşil alan olarak toplumun kullanımına açılır. Ama o gün, bu gün değildir. Bugün, üretime 
ve ihracata ihtiyacımız var. O gün geldiği zaman onun önlemleri alınır, tesisler taşınır ve yeni yer
lerinde üretime geçerler. 

Sayın Başbakanım, size bir çift ilave sözüm var : Siz, sık sık bu toplumun anası ve bacısı ol
maktan söz ediyorsunuz. Bakırköy tesisinin kreşinde şu anda 200 yavur neşe içinde oynuyor, bes
leniyor, eğitiliyor. Eğer, siz, bu toplumun anasıysanız, bu tesisi kapatarak bu çocukları sokağa at
mayınız, onların dünyasını karartmayınız lütfen. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, ekonomik cinayet niteliğindeki bu kapatma kararına so
nuna kadar direneceğiz, her platformda karşı koyacağız. Sendikalarımızın bu işçilerimizin bu ko
nuda ortaya koyacakları her türlü demokratik ve hukukî eylemleriyle, sonuna kadar dayanışma 
içinde olacağız. Diliyoruz ki, Hükümetimiz basiretli bir karara döner, aklıselime döner ve bu ön
yargısından vazgeçer, kapatma kararlarını kaldırır. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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3. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 1 Mayısta Ankara'da düzenlenen mitingten 
sonra gelişen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, şimdi Celâl Kürkoğlu'na söz vereceğim. 

Parlamentomuz, üstün iradenin üstün müessesesidir; bu üstünlüğü korumak hepimizin görevi
dir. Bu görevi yaparken herkesin son derece dikkatli olması gerekir. Üyelerimizin yüceliğini koru
mak ise Başkanlığımıza düşer. 1 Mayıs olaylarını bütün boyutlarıyla kınıyoruz; Başkanlığımız, ge
reği ne ise, yapacaktır. 

Şimdi, Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Kürkoğlu'na 1 Mayısta cereyan eden olaylar konu
sunda söz veriyorum; buyurun. 

VELÎ AKSOY (İzmir) — Hangi boyutlarını kınıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Bütün boyutlarını; herkes adımını atarken dikkatli atacak. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Milletvekili dövülerek mi?.. 

CELAL KÜRKOGLU (Adıyaman) —Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; gündem dışı konuş
mama başlarken, önce, hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. 

Geçtiğimiz gün, yani kırksekiz saat önce yapılan 1 Mayıs toplantılarında çok ağır ve üzücü 
olaylar yaşadık. 1 Mayıs günü, Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın ortasında, 1 Mayıs mitingi 
sessiz bir şekilde, olaysız olarak dağılmaya başladıktan sonra -hiçbir olay ve tatsızlık olmadan grup 
dağılmaya başladıktan sonra- bir milletvekili arkadaşımız -yanında bulunan 5-6 milletvekili arka-' 
daşımız oradan ayrıldıktan sonra- emniyet ve güvenlik güçlerince ölesiye dövülmüştür. 

Bu olay yaşandıktan sonra, Ankara emniyet yetkilileri, Başbakan Yardımcımıza şu cevabı ver
mişlerdir : "Vatandaş polise taş atmıştır, atılan taşlardan birkaç tanesi de Ankara Milletvekili Sal
man Kaya'ya değmiştir." 

, Eğer olayı televizyon kuruluşları görüntülemeseydi, biz bu olayı da, tıpkı güneydoğuda yaşa
nan acı olaylar gibi, "emniyet güçlerinin yanlış bilgilendirmesi" diyerek bununla yetinecek ve o 
yanlış kanaatlerimize devam edecektik. 

1 Mayıs günü Ankara'da yaşanan olaylar, Türkiye için, Türkiye demokrasisi ve Parlementosu 
için kara bir lekedir. O gün orada savunmasız ve zavallı bir yurttaşımızın emriyet görevlilerince 
köprüden aşağıya atılması, olayı görüntülemek isteyen gazetecilerin dövülmesi, tartaklanması, ola
yı görüntülemek isteyen kameramanların elinden filmlerinin alınması ve bu olaya el koymak iste
yen, mâni olmak isteyen bir parlamenter arkadaşımızın ölesiye dövülmesi, bu Parlemento ve de
mokrasimiz için kara bir lekedir. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Kara leke daha önce sürüldü. 

ADNAN KESKİN (Denizli) - İktidara!.. SHP'yeL 

CELAL KÜRKOGLU (Devamla) — İnanıyorum ki, buradaki bütün arkadaşlarımız, iki gün
dür televizyonlarda gösterilen bu utanç verici tabloyu ilgiyle izlediler. Burada milletvekili arkada
şımız Salman Kaya dövülürken, kendisini sille, tekme tokat döven emniyet ve güvenlik güçlerine, 
emniyet görevlilerine cebinden kırmızı kaplı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının vermiş 
olduğu kimliği göstermiş; ama, o kimlik de o güvenlik görevlileri tarafından ayaklar altında ezil
miştir. 
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O ezilen kimlik, Salman Kaya'nın kimliği değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kimliğidir. 
Orada yaşanan acı olayları halkımız, bundan önce, Sivas olaylarında da yaşadı. Orada yaşanan acı 
olayları, memurların yürüyüşünde de yaşadık. Memurların yürüyüşünde, insanlarımız, yine 1 Ma
yısta olduğu gibi, emniyet güçleri arasına girmiş, emniyet güçleri kılığındaki bazı eşkıyalar tarafın
dan dövülmüş, tartaklanmış, hamile kadınlar saçlarından sürüklenmiştir. 

Arkadaşlarım, bu olayları yasaya yasaya üzerinde belki bağışıklık kazanmış olabiliriz; ama, 
dünyanın neresinde, hangi köşesinde böyle bir olay olsa yer yerinden oynar. Amerika'da bir zenci 
dövüldüğü zaman bütün Amerika halkı ayağa kalktı ve geçtiğimiz günlerde bunun mahkemesi so
nuçlandı; onu yapan emniyet görevlileri eczaya çarptırıldılar, 3 milyon dolar tutarında tazminat 
ödemeye mahkûm edildiler. 

Ben şimdi burada, bu Parlamentonun bir üyesi olarak, Sayın İçişleri Bakanından diliyorum ve 
bekliyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — İhale düzenini bozacaksın, fazla karıştırma! 

BAŞKAN — Size iki dakika daha süre verdim, lütfen bu süre içinde tamamlayın. 

CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — Ankara Emniyet Müdürünün görevden alınmasını yeter
li görmüyorum. O olaya adı karışan güvenlik görevlilerinin isim listesi bu Meclis kürsüsünden 
açıklanmalıdır; orada olaya adı karışan görevliler açığa alınmalıdır ve oradaki görevliler, savcılığa, 
mevcut olarak teslim edilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde... (ANAP ve CHP sıralarından gürültü
ler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Başbakan özür dilemelidir Parlamentodan. 

CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben şurada bir SHP'li olarak de
ğil, bir milletvekili olarak, Parlamentoya karşı yapılmış, yurttaşlarımıza karşı yıllardır yapılagelen 
ve parlamenterlerimize de yapılması artık olağan karşılanan bu olayda Hükümetten hassasiyet bek
liyorum. Ayrıca, bu kamu görevlilerinin en kısa zamanda açığa alınmalarını, savcılığa teslim edil
melerini bekliyorum. Bu yapılmazsa, kendisine çok saygı duyduğum, deneyimine çok saygı duy
duğum Sayın İçişleri Bakanımızın o makamda oturmaya hakkı olmadığını ilan ediyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar; gürültüler) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Karayalçm'a söyle onu, Karayalçın'a! 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Karayalçın ayrılsın!.. 

BAŞKAN — Sayın Matkap; 1 Mayıs olaylarını kınıyorum" derken, yani "1 Mayısın kutlan
masını kınıyorum" demedim, 1 Mayıs olayındaki şiddet hareketini ve bir milletvekiline yapılan ha
reketi kınıyorum" dedim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, benim bu konuda bir gündem dışı konuşma ta
lebim vardı; Pazartesi günü sabahleyin dilekçeyi makamınıza gönderdim, Başkan olarak, bu konu
da, maalesef bana söz verme gereğini duymadınız. Makamınıza dilekçemi yansıttığımda, bu konu
da söz isteyen hiçbir kişi yoktu. İçtüzükte size verilen yetki, sübjektif tercihlerle, konuşma.hakkm-
da sıra değiştirmeye müsait değildir. Maalesef, bu konuda objektif davranmadmız. Bana niçin söz 
vermediniz bu konuda? 
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BAŞKAN — Buyurun. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Buradan dinlemek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben sizi ayakta dinletmek istemiyorum; buyurun. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Dinlemek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı talep sayısı, bugün için 8'dir. Başkan isterse 
bunlardan 3'üne söz verebilir, ille 3'üne değil; ama, 3'üne söz verebilir. 

Şimdi, bu olay olmuş ve bir milletvekili dövülmüş. Bu milletvekili, bu grubun bir milletveki
lidir. Eğer o gruptan bir arkadaş söz talebinde bulunmasaydı, bu konuda başka söz isteyen arkadaş
lara sırasına göre söz verebilirdim; ama, grubundan bir milletvekili dövülmüş... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Yani, bir milletvekilinin dövülmesini siz, böyle algılıyorsanız, 
takdirini Parlamentomuza sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, "Ateş, düştüğü yeri yakar" diye bir atasözü vardır. O gruptan söz is
tendiğine göre, ona söz verdim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sizin demokrasi anlayışınız, parlamento anlayışınız bu ise, za
bıtlara tescil edilsin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; buyurun yerinize geçin; zabıtlara geçmiştir. 

Sayın Bakan, cevap vermek istiyorsunuz; buyurun. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bu kafayla daha 50 tane milletvekili dövdürürsünüz! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adı
yaman Milletvekili Sayın Celal KUrkoğlu'nun yaptığı gündem dışı konuşmada dile getirdiği, 1 Ma
yıs 1994 günü Ankara'da yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında meydana gelen olaylar ne
deniyle söz almış bulunuyorum. 

Biliyorsunuz, demokrasi tarihimizde 1 Mayıslar hep kanlı olmuştur; 1 Mayıslarda, gerçekten, 
hepimizin yüreğini dilhun eden hadiseler meydana gelmiştir. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Bakan, gelenek mi sürdürüyorsunuz, nedir bu böyle?! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sözümü tamamlayım Sayın Gürkan; 
ben sizi sabırla dinliyorum orada, hep nezaketle dinliyorum, her hareketinizi nezaketle izliyorum. 
Hatta, olayların içine girdiniz, size bir şey olmaması için gerekli talimatı da hep verdim. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, bu 1 Mayısta olay olmaması için günlerden beri, Bakanlık ola
rak, hazırlık içindeydik, âdeta uykularımız kaçıyordu. Neden; aman İstanbul'da bir hadise olmasın, 
Ankara'da bir hadise olmasın, Adana'da bir hadise olmasın, İzmir'de bir hadise olmasın... O ne
denle, teyakkuz içinde bulunmaları için, devamlı şekilde görevlileri uyarmış bulunmaktayız. 

Şimdi, Ankara'da bir olay meydana geldi; ama, Ankara'da, esasında izin aldılar. Kim; sendi
kalar : Türk-İş, DİSK ve Hak-İş. 

Kendilerine miting yeri gösterilmiştir; miting, Celal Bayar Bulvarında yapılmıştır. Mitingin is
mi "1 Mayıs Çalışanlar Birliği, Beraberliği ve Dayanışma Mitingi." Bu mitinge kimler iştirak et-
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mistir; tespitimize göre, Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e mensup sendikalar. Bunlar legal sendikalar. 
Kamu çalışanları da sendika platformunda katılmıştır. Bunun dışında, legal olmayanlar var : Tür
kiye Komünist Partisi ML Hareketi mensupları "Emeğin Bayrağı" pankartı altında, Türkiye Komü
nist Partisi "Kıvılcım", Dev-Genç Direniş Örgütü mensupları "Direniş Dergisi" pankartı altında, 
Türkiye Kürdistan Kurtuluş Örgütü mensupları "Birleşik Sosyalist Alternatif, "Genç Umut", 
"Genç Kurtuluş" pankartları altında, Dev-Yol Örgütü mensupları "Devrimci Gençlik", "Söz, yet
ki, karar, iktidar halka", "Hüseyin, Mahir, Ulaş kurtuluşa kadar savaş" pankartları altında, -bunlar, 
illegal örgütler- Dev-Sol Örgütü mensupları "Dev-Geç", "Özgür-Der", "Mücadele" pankartları al
tında, Türkiye Devrimci Komünist Partisi Örgütü mensupları "İş, ekmek, özgürlük", "Dağarcık" 
pankartları altında, Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği Örgütü mensupları "Alın teri" pankartı al
tında, Türkiye Komünist Partisi ML-TMLGPB Örgütü mensupları "Yeni Demokrat Gençlik" ve 
"Partizan Gençlik" pankartları altında, Direniş Hareketi Örgütü mensupları "Odak Dergisi" pan
kartı altında, anarşizmi ve terörizmi alenî savunan militanlar "Anarşist" pankartı altında, PKK 
mensupları "Yaşasın halkların kardeşliği" pankartı altında, Rızgari Örgütü mensupları "Rızgari" 
pankartı altında katılmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, biz bu mitingi sabırla takip ettik, güvenlik güçleri hep sabırla 
takip etti, buraya kadar; bunların olmasına rağmen. 

Şimdi sloganlara bakınız : "Vur gerilla vur, kürdistanı kur", "Kürdistan faşizme mezar ola
cak", "Faşist TC, kürdistandan defol", "Biji kürdistan", "Şerok Apo, biji Apo" -yani, masum insan
ların öldürülmesine sebep olan, oralarda masum kimseleri, çoluk çocuk demeden, beşikteki çocuk 
demeden öldürtme emri veren, korku salmak isteyen Apo'nun sloganı- "Gerilla vuruyor, kürdista
nı kuruyor", "Faşizme karşı tek yol devrim", "Hüseyin, Mahir, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş", "Tür
kiye Gumhuriyeti kürdistandan dışarı", "Kirli savaşa hayır" "Kurtuluş sosyalizmde", "Faşizmve 
ölüm, tek yol devrim", "Gitme kürdistana askere", "Dernekler yıkılsın, bayraklar yakılsın"... 

NECMİ HOŞ VER (Bolu)— Ne masum mitingmiş(!) 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - "Kürdistana azadi", "Hükümet istifa", 
"Tanja Amerika"... Bunun gibi daha çok slogan var. Bunların hepsini okumak suretiyle vaktinizi 
almak istemiyorum. 

HALİL DEMİR (Aksaray) — Sayın Bakanım, okuyun da, basın da duysun. 

H. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Milletvekilleri ne yapıyormuş orada?! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yalnız, buraya 
kadar -arkadaşım oradan seslendi, onlar da bulunmuşlardır orada- bütün bunlara rağmen miting, 
olaysız cereyan etmiştir; Ankara da böyle, İstanbul da böyle... 

Esasen DİSK, Türk-İş, Hak-İş yöneticilerine, burada, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum; 
çünkü, kendilerine daha evvel tembih edilmiştir, "İçinizde provokasyon olacaktır, dikkatli olun" de
nilmiştir ve miting esnasında gerçekten o arkadaşlarımız güvenlik güçlerine yardımcı olmuşlardır. 

Ancak, dağılma esnasında olaylar meydana gelmiştir. O olayların ilki... 

ABDULLAH KINALI (Hatay) — Olayı bile bile yapmışlardır... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Şimdi, bu sloganlardan sonra da mi
ting dağılmıştır. 
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Bazı milletvekillerimiz vardır orada. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - SHP'den mi?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kimler?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - CHP'ye mensup milletvekillerimiz 
var, DEP'li milletvekillerimiz var ve SHP'ye mensup milletvekillerimiz var orada. Olay, miting, 
onların da iştirakiyle cereyan etmiştir ve miting konuşmaları CHP otobüsünün üzerinden yapılmış
tır. Buraya kadar hepsi tamam da, ondan sonra, dağılma esnasında, 200 kişilik bir grup dağılmak 
istememiş; polis devamlı şekilde megafonla uyarmıştır; çünkü, yasak mıntıkaya geliniyor. Kızılay 
ve Sakarya'da tedbir alınmıştır; orada su panzeri de vardır, miting yerinde de su panzeri vardır; 
olay olduğu takdirde su sıkılması, defaatla, güvenlik güçlerine tembih edilmiştir. Köprü altında, o 
inşaatın olduğu yerde dağılmak istememişler ve ondan sonra o 200 kişiden bazıları, güvenlik güç
lerine taş atmaya başlamışlardır. Taşlar, güvenlik güçlerinin arabalarına isabet etmiştir; resimleri 
burada, kızıl bayrakların hepsinin resimleri de burada, yanımda... 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, taş atıldıktan sonra yine de, dağılmaları için uyarılmışlardır. Po
lislerin ellerinde, atılan taşlara karşı, kalkan vardır. Fakat, daha sonra gerçekten üzüldüğüm bir ha
dise cereyan etmiş, Sayın Salman Kaya arkadaşımız orada bir hadiseye karışmış. Tabiatıyla, mese
leyi üzüntüyle mütalaa ediyorum, hem de olayı kınıyorum. Kim yaparsa yapsın, bu olayın olma
ması icap ediyordu, fakat, bu arkadaşımızın da milletvekili olarak orada bulunmaması icap ettiğini 
ifade etmek istiyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar, CHP sıralarından "Ne alakası var?" 
sesleri) 

O olaylarda, 4 tane polis taşlarla yaralanmıştır; isterdim ki, yaralanan polisler de burada savu
nulsun. Sizin çıkardığınız yasalara göre görev yapan polisler de taşlanmıştır, onlar da yaralanmış 
ve hastaneye sevk edilmişlerdir; onlara taş atanları da kınamamız icap ediyor. 

Elbette, toplantı ve gösteri serbest, özgürce yapılsın, her şeye rağmen özgürce yapılsın; ama 
ondan sonra, toplantı dağılırken, görevini yapan güvenlik kuvvetlerine taş atılması da buradan kı
nansın değerli arkadaşlarım. 

Ben, Parlamentoya karşı titreyen bir insanım, Parlamento kapandıktan sonra da sizler gibi acı 
çeken bir insanım; onun için, Parlamentoyu el üstünde tutacağız. Bu nedenle, arkadaşlarımıza ya
pılan hadiseyi derhal soruşturma konusu yaptım; konu incelenmektedir. Ankara Emniyet Müdürü 
Orhan Taşanlar, tahkikat sonuçlanıncaya kadar görevinden alınmıştır ve aynı zamanda bu hadise
ye karışan üç dört polis de tespit edilmiş ve Bakanlık emrine alınmışlardır. 

Hadise nereden gelirse gelsin biz, meseleyi araştırıyoruz, her boyutuyla araştırıyoruz; hadise
yi Teftiş Kurulu araştırmaktadır. Bu araştırma sonunda mesele elbette aydınlanacak, ortaya çıka
caktır. 

Elimizde kasetler vardır; basının kasetleri vardır, polisin kasetleri vardır; bu kasetler de Teftiş 
Kuruluna verilmiştir. Hadise değerlendirilmektedir. Hukuk devletinin bir bakam olarak, başka ne 
yaparsınız ki!.. Bunları yaparsınız. Bizim yapacağımız budur değerli arkadaşlarım. 

Bu vesileyle, hepinize derin saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlarım. (DYP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın Gürkan, Sayın Bakan, konuşları arasında, oradan ayağa kalkıp bir şeyler söylediğiniz 
zaman, Sayın Bakanı dikkatle dinledim, "karıştırma, sonunu dinle" dedi, "siz olaylara karıştınız" 
demedi. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — "Olayların içindesiniz" dedi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — "Karıştırma, sonunu dinle" dedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Açıklığa kavuşturayım arkadaşlarım. 
"Olaylara karıştın" demedim. Zaten, olay nedeniyle soruşturması yapılan, tahkikatı yapılan arkada
şımız yok; fakat, ben mitingten bahsediyorum. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - "Olaylara karıştınız" 'dediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hayır, demedim. Ben hayatımda ya
lan söylemem. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — "Olaylara karıştınız" dedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, "demedim" diyor. Ben de demediğine... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Dedi Sayın Başkan, tutanaklar burada. 

BAŞKAN — Zabıtları getirteceğim efendim. Buyurun... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Zabıtları getirtin Sayın Başkan. 

Ayrıca bir şey daha var sayın Başkan: "Cumhuriyet Halk Partisi Otobüsü" derken, sanki o slo
ganlara Cumhuriyet Halk Partisi çanak tutmuş gibi, Sayın Bakan, kasıtlı, haksız, yersiz ve Sayın 
Başbakan Yardımcısına ilk defa verdiği "taşla yaralanmıştır" gibi hatalı bilgileri burada anlattı. 

Tutanakları getirtin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Saym Başkan, niye dinlemiyorsunuz arkadaşımızı? 

BAŞKAN — Size saygımdan dolayı, hepinizi dikkatle dinlerim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Dinlemiyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, "Olaylara karıştınız" demedi... 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Dedi... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Dedi... 

BAŞKAN - Demedi... 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Zabıtları getirtin... 

BAŞKAN — Zabıtları getirteceğim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Zabıtları getirtin; zabıtlarda var. 

BAŞKAN — "Demedim" diyor... 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Zabıtları getirtin... 

BAŞKAN — Zaptı getirtsem ne yapacak; "demedim" diyecek. 

İkincisi... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Zabıtları getirtin. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaadenizle... 

Sayın Bakan, "sloganlar CHP arabası üzerinden atıldı" da demedi; çünkü, ben... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ama o izlenimi yarattı. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Lütfen oturmaz mısınız... 

Ben, bu kelime ağzından çıkarken Sayın Baykal'a baktım, Sayın Baykal da öyle algıladı. Ya
ni, "normal konuşmalar oradan yapıldı" manasına söyledi. Sayın Baykal'ın herhangi bir hareketini 
görmedim ve cevap verme hakkını da kaydetmedim. 

Lütfen oturun... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Tutanakları getirtin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in dönüşüne kadar, Millî Eği
tim Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1353) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) Yüksek Denetleme Komitesinin toplantısına 
katılmak üzere, 26 Nisan 1994 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'in vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1354) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İKÖ Temas Grubu Toplantısına katılmak üzere, 26 Nisan 1994 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

* Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — İsviçre 'ye gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (311355) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kar Kürüme ve Püskürtme Makineleri Fuarına katılmak üzere, 27 Nisan 1994 tarihinde İsviç
re'ye gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Nurhan Tekinel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çe
tin 'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul-
tay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1356) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Nisan 1994 tarihinden itibaren Türkmenistan ve Özbekis
tan Cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm vekâlet etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in dönüşüne kadar, Sağlık 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1357) / 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

47 nci Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılmak üzere, 1 Mayıs 1994 tarihinde İsviçre'ye gidecek 
olan Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldı
rım Aktunâ'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş.olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN— Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için belirlenen 
milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1360) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Türkiye-At Karma Parlamento Komisyonunda boş 
bulunan bir üyelik için, İzmir Milletvekili Atilla Mutman aday gösterilmiştir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca aday gösterilen üyenin ismi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, (6/994) esas numaralı sözlü sorusunu geril aldı
ğına ilişkin önergesi (4/302) 

BAŞKAN — Sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 331 inci sırasında yer alan (6/994) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

İstemihan Talay 
' İçel 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in (6/996) ve (611003) esas numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/300) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 341 ve 347 nci sıralarında yer alan (6/996 ve 1003) esas 
numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru örengelerimi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. „ 

Mehmet Seven 
Bilecik 

BAŞKAN — Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
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9. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, (6/1005) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/303) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 349 uncu sırasında yer alan (6/1005) esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
• Bahattin Elçi 

Bayburt 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, (611007) esas numaralı sözlü sor usunu ger i aldığı
na ilişkin önergesi (41 301) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 351 inci sırasında yer alan (6/1007) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araş
tırma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/304) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.2.1993 tarih ve 218 sayılı kararla maden ocakları ve ener
ji tesislerindeki sorunları araştırmak üzere kurulun Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanlık ve 
üyeliğinden partideki görevimin yoğunluğu nedeniyle istifa ediyorum. 

İstifamın kabulünü saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, gündemde bulunan 232 S. Sayılı İçtüzük Teklifinin 
komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1359) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun, gündemin 85 inci sırasında bulunan 232 sıra sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzük değişiklik tekliflerinin, içtüzüğün 89 uncu maddesi uyarın
ca komisyona geri verilmesine dair rapor vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Anayasa Komisyonu Raporu 

2.5.1994 

Esas No. : 2/513, 2/341, 2/205, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510 
Karar No. : 12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu, 17.11.1993 tarihli toplantısında, Genel Kurul gündeminde bulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporunun (S.S. 232) Genel 
Kurulda bir an önce ve ivedilikle görüşülmesi hususunda gereğinin yapılabilmesi için istekte bulu
nulmasına karar verilmiş ve 18.11.1993 tarihli ve karar no: 3 sayılı raporumuzla bu karar Yüksek 
Başkanlığa bildirilmiştir. 

Daha sonra Başkanlığınızca; 

Ankara Milletvekili Tınaz Titiz ve 2 arkadaşının, İçtüzüğün 20 nci maddesinin değiştirilmesi, 
(2/672), 

Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un İçtüzüğün 73 üncü maddesine bir fıkra eklen
mesi (2/931), 

Tekirdağ Milletvekili Halil Başol ve 31 arkadaşının, İçtüzüğün bazı maddelerinin değiştiril
mesi (2/1008), 

Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, İçtüzüğün 20 nci maddesinin değiştirilmesi (2/1060), 

İstanbul .Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İçtüzüğün 50 ve 89 uncu maddelerinin değiştiril
mesi (2/1065), 

Hakkındaki teklifler Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Anayasa Komisyonu 28.4.1994 tarihli toplantısında; Genel Kurul gündeminin yoğunluğu kar
şısında yakın bir tarihte İçtüzük teklifinin görüşülmesinin olanaksız olduğunu göz önüne alarak, 
komisyonda bulunan diğer tekliflerin de dikkate alınmak suretiyle, günümüzün koşullarına uygun, 
Genel Kurulun daha verimli ve daha hızlı çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin de yapılabilmesi 
için İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca 232 sıra sayılı İçtüzük teklifinin komisyonumuza geri ve
rilmesinin istenmesini ve Anayasa Komisyonunun da sürekli çalışarak en kısa zamanda yeni rapo
runu hazırlamasını kararlaştırmıştır. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

Şerif Ercan 
(Edirne) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Teklifler İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyona geri verilmiştir. 

13. — İsrail Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun, TBMM Dışişleri Komisyonunu İsrail'e 
davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/1358) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oyları
nıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığından alınan 12 Nisan 1994 tarih ve DAGY 498-297 sayılı yazısıyla, İsrail 
Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunu İsra
il'e davet ettiği bildirilmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V.-ÖNERİLER 

Aj DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ, 

1. — Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyelikleri için yapılacak seçimin günü ile (9/21) ve 
(9/22) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme günü ve çalış
ma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 

No.: 135 ' Tarih: 2.5.1994 

Danışma Kurulunun 2.5.1994 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan EyüpAşık 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Ercan Karakaş Şevket Kazan 

Öneriler: 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 6 ncı madde
si gereğince Radyo ve Televizyon Üst Kurul üyelikleri için yapılacak seçimin Genel Kurulun 
10.5.1994 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Genel Kurulun 21.4.1994 tarihli 94 üncü Birleşiminde okunmuş bulunan (9/21) Esas Nu
maralı Meclis Soruşturması önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 
birinci sırasında; 28.4.1994 tarihli 97 nci Birleşiminde okunmuş bulunan (9/22) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması önergesinin, ikinci sırasında yer alması, 
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Her iki önergenin, Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı 
hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 17.5.1994 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüş
melerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1. —İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda açık bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen üye
lik için Eskişehir Milletvekili Sayın Muammer Fevzi Yalçın aday gösterilmiştir. 

Sayın Yalçın'ın adaylığını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — (10/4) numaralı Gümrük ve Toprak Mahsulleri Ofisi Depolarındaki Yolsuzluk
larla ilgili Araştırma Komisyonunda Doğru Yol Partisi Grubuna düşen üyelik için, Şanlıurfa Milr 
letvekili Abdurrezzak Yavuz aday gösterilmiştir. 

Sayın Yavuz'un adaylığını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. - • 0 

3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbükleri Komisyonunda Anavatan Partisi Grubuna düşen 
üyelik için İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya aday gösterilmiştir. 

Sayın Dumankaya'nın adaylığını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun açılışında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın eski 
Başkanı ve arkadaşları" diye takdim ederken, Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti milletvekil
leri burada idi; ben Kıbns milletvekilleri ve eski Başbakanımız olarak partileri ayırmadan selamla
dım ve "hoşgeldiniz" dedim. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 arkadaşının, Kıbrıs'taki son gelişmeler konusun
da genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in Kıbrıs'taki son durumun tespiti ve izlenecek politikaların ta
yini amacıyla, genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/45) 
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3. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs sorunu ile ilgili ola
rak meydana gelen son gelişmeler konusunda, genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/46) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 28.4.1994 günü, 97 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 132 
nci sıradaki İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 arkadaşının; 134 üncü sıradaki, Refah Partisi 
Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sivas Milletvekilleri Sayın Abdüllatif Şener ve Kocaeli Millet
vekili Sayın Şevket Kazan'ın; 138 inci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış ve 
10 arkadaşının, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak meydana gelen son gelişmeler konusunda, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergelerinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. . 

Önergeler geçen oturumda okunduğu için, İçtüzüğümüze göre doğrudan doğruya görüşmele
re geçiyorum. 

Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibi arkadaşlara söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kıbrıs davamıza Yüce Meclisin gösterdiği duyarlılık, aslında ulusumuzun Kıbrıs konusuna olan 
duyarlılığının bir göstergesidir. Yüce Mecİisirriizin Kıbrıs konusuna olan duyarlılığı ve desteği, 
Hükümetimiz için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için her zaman güç kaynağı olmuştur. Bugün
kü genel görüşme müzakeresinin bunun yeni bir örneğini oluşturacağına içtenlikle inanıyorum. 
Ben de Kıbrıs konusundaki gelişmeleri, Hükümetin bu konudaki görüşlerini sunmak için huzuru
nuzdayım. Hepinize içten saygılarımı sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs gibi, ulusal bir konuyu, şu ya da bu kişinin, ya da 
bu partinin konusuymuş gibi göstermenin, öyle bir izlenim vermenin, Kıbrıs konusuna da, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de, Kıbrıs Türk toplumuna da bir yararı yoktur. Geçmişte de, bugün de, 
zaman zaman eleştiriler yapılsa da, sonunda Kıbrıs hep ulusal bir konu olarak görülmüş ve öyle de
ğerlendirilmiştir. Ülkenin yararı da, Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunun çıkarı da bunu 
gerektirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, dış politikamızın temel hedefi, ülke çıkarlarının, yararlarının her şeyin 
önünde tutulması, korunması ve gözetilmesidir. Amacımız, bölgemizde uluslararası alanda hukuka 
saygıyla barış ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesidir. Bugüne kadar, yöntem farkları olsa da, 
tüm cumhuriyet hükümetleri, ilkeleri Atatürk tarafından belirlenen bu politikayı yürütmüşlerdir. 
Kıbrıs konusuna da aynı yaklaşımla bakmaktayız. Temel hedefimiz şudur : Kıbrıs Türk halkının, 
uluslararası anlaşmalara dayalı meşru hak ve çıkarlarım korumak, Türkiye'nin garantisiyle refah 
içinde geleceklerini güvence altına almak. Hükümetimiz, önce cumhuriyet hükümetleri gibi, Kıb
rıs konusundaki tarihî ve akdî sorumluluklarının bilinci içinde hareket etmektedir. Bu yaklaşımla 
biz, diğer hükümetlerde de olduğu gibi, bir çözümden yanayız; ancak, biz yaşayabilir, gerçekçi ve 
adil bir çözümden yanayız. 

Bu nasıl olacak; kesin politikamız, iki taraf arasında serbest ve eşit koşullarla yürütülecek mü
zakerelerle ancak böyle bir sonuca varılacağı yolundadır. Dışarıdan müdahalelerle, zorlamalarla 
çözüm olmaz, yeni ihtilaflar, Bosnalar yaratılmamahdır. Kaldı ki, bugün Kıbrıs'ta bu yapılmaya 
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çalışırken, aynı dünya ülkeleri Bosna'yı Kıbrıslaştırmak için bir çaba içindeler. Böyle bir çözüm, 
çözüm olmaz, buna kimse izin veremez, "evet" demez; siz de demezsiniz, biz de demeyiz. 

Ayrıca, çözüm ararken 1963-1974 yılları arasında yaşanan büyük ıstıraplar ve acılar bir yana 
bırakılarak ve unutalarak da bir çözüm sağlanamaz. ' 

Bir önemli ilke daha kabul edilmelidir: İki toplumun siyasî eşitliği kabul edilmeden çözüm ol
maz. Adadaki nüfusa bakılarak, nüfus farklarına göre bir çözüm düşünülmemelidir. Dili farklı, di
ni farklı, kültürü farklı iki toplumun siyasi eşitliğine dayanmayan bir çözüm, çözüm olmaz. Ayrı
ca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının geleceği, Türkiye Cumhuriyetinin güvencesi altına 
alınmadan da bir çözüm olamaz. Şurası unutulmamalıdır : Kıbrıs Türk Toplumu, onbir yıl -1963-
1974 yılları arasında- uluslararası toplumdan, garantörlerden, Birleşmiş Milletlerden duruma çare 
bulmasını istemiştir, beklemiştir. Bunun gerçekleşmediğini ve sorunların arttığını gördüğü zaman, 
Türkiye, uluslararası anlaşmaların kendine verdiği hakkı kullanarak, 1974 yılında müdahale etmiş
tir. 

Bazı gerçekleri herkesin görmesi gerekir : 1974'tcn bu yana Ada'da kan dökülmemiştir, 
Ada'ya huzur ve istikrar gelmiştir. Kıbrıs sorununa bir çözüm arama çabaları da, ancak bu zemin 
üzerinde ortaya çıkma olanağını bulmuştur. Her zaman gerçekçi ve kalıcı çözümden yana olduk. 
Sayın Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını savunan tutumunu, politikasını, başından 
beri destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu genel politika ve ilkelerden sonra, önergelerde de üze
rinde durulan, son gelişmeleri ve bununla ilgili görüşlerimi sizlere sunmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Kıbrıs Sorununa görüşmeler yoluyla çözüm arama çabaları 1968'den bu yana 
devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevi çerçevesinde sürdürül
müş olan müzakere sürecini, Türkiye, başından beri desteklemiştir. Genel Sekreterin bu çabaları 
son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, Kıbrıs so
rununa kapsamlı bir çözüm bulmak amacıyla, fikirler dizisi üzerinde, 1992 Haziran-Kasım döne
minde iki lider arasında Nevv York'ta yapılmış olan görüşmeleri ve varılan sonuçlan ya da sonuç-
suzlukları hepimiz biliyoruz, 

Kapsamlı çözüm arayışları bugüne kadar istenen sonucu vermemişse, bunun başlıca ve önem
li bir nedeni, Kıbrıs'taki iki halkın birbirine karşı güven duymamasıdır. İki taraf arasında derin gü
vensizlik ortamı vardır. Bu tarihî bir gerçektir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros 
Gali, 1992 Kasım ayında yayınladığı raporunda bu gerçeği teşhis ederek, bu durum devam ettiği 
sürece, yani iki toplum arasında güvensizlik devam ettiği sürece, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak 
için yapılan kapsamlı görüşmelerden bir sonuç beklenemeyeceğini açıklıkla belirtmiştir. 

Genel Sekreterin bu değerlendirmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi, bizim tarafımız
dan da paylaşılmış gerçekçi ve yerinde bir değerlendirmedir. Çünkü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti ve TürkiyerKıbrıs'taki iki halkın birbirlerine karşı güvensizlik duymalarının, Ada'da gerçek
çi ve yaşayabilir bir çözümü engelleyen temel etken olduğunu başından beri ısrarla savunagelmiş-
tir. Nitekim, geçmişte de, Kıbns Türk tarafı, Ada'da var olan güvensizlik ortamının giderilmesi ve 
kapsamlı çözüm yönünde ilerleme kaydcdilebilmesi için çeşitli iyi niyet önerilerinde bulunmuştur. 
Bunların bazılannı anımsamakta yarar görüyorum : 
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13 Nisan 1978, 3 Ağustos 1981, 17 Kasım 1983 ve 2 Ocak 1984'te, Maraş'ın kullanıma açıl
ması ve Lefkoşa Havaalanının iki toplumun yararına açılması konuları, diğer iyi niyet önerileriyle 
birlikte Kıbrıs Türk tarafınca önerilmiş, bu öneriler Türkiye tarafından desteklenmiştir. Aslında, 
Maraş, 1974 Harekâtından bu yana, çözüme katkı yapmak için, hep boş tutulmuştur. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti alanında olmakla birlikte, kullanıma açılmamıştır ve çeşitli hükümetler -1974'te 
harekâtı yapan hükümet dahil, burada grubu bulunan bütün partilerin bulunduğu hükümetler dahil-
hiçbir zaman Maraş bölgesini kullanıma yani Maraş bölgesini, Kuzey Kıbrıs Türk halkının kulla
nımına açmayı düşünmemişlerdir, bunu yapmamışlardır, uygulamamışlardır. Bu nedenle de Sayın 
Denktaş, asgari dokuz defa Maraş'ın kullanıma açılabilmesi için iyi niyet önerilerini Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine yapmıştır, diğer kurumlara yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş MilletlerGenel Sekreterinin bu teşhisi üzerine, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin ve Türkiye'nin de destek ve teşvikleriyle, Kıbrıs'ta, her şeyden önce iki ta
raf arasında karşılıklı güven ortamını yaratacak bir süreç 1993 Mayıs ayında başlatılmıştır. Bu sü
re çerçevesinde, Birleşmiş Milletler, Genel Sekreteri tarafından 1993 yılı Temmuz ayı başlarında, 
kamuoyuna da açıklanan güven artırıcı önlemler paketi ortaya konulmuştur. Genel Sekreter bu pa
keti kamuoyuna açıklarken, Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Klarides'in, bu paketi kabul ettiğini de 
açıkça söylemiştir. Hatırlanacağı üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o dönemde bir erken se
çim ortamına girmiştir. Bu nedenle, Sayın Denktaş, bu paket hakkındaki görüşünü, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetindeki seçimlerin sonrasına bırakmıştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde genel seçimler 12 Aralık 1993 tarihinde yapılmış ve Sa
yın Denktaş, yeni kurulan Koalisyon Hükümetiyle de istişare ettikten sonra, 20 Ocak 1994 tarihin
de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin geçen yıl Temmuz ayında açıkladığı ve Klerides'in de 
kabul ettiğini vurguladığı paketi, ilke olarak kabul ettiğini, Birleşmiş Milletlere yazılı olarak bildir
miştir. 

Sayın milletvekilleri, güven artırıcı önlemler paketi esas itibariyle üç unsurdan oluşuyor : Bi
rinci unsur; kapalı Maraş bölgesinin, Birleşmiş Milletler idaresi altında, iki tarafın kullanımına açıl
masıdır. İkinci unsur; halen ara bölgede bulunan Lefkoşa Uluslararası Havaalanının Birleşmiş Mil
letlerin yönetim ve işlevsel kontrolü altında işletmeye açılmasıdır. Üçüncü unsur ise; iki taraf ara
sında basın, spor ve kültür alanında temasların artırılması, uluslararası yardımların eşit paylaşılma
sı, elektrik üretiminin ve su kaynaklarının işbirliğiyle geliştirilmesini kapsamaktadır. 

Güven artırıcı önlemler paketi, Maraş'ın 1974'ten bu yana çit içinde kalan, kapalı duran ala
nının, Kıbrıs'taki iki toplum için bir temas ve işbirliği alanı olarak kullanmak amacıyla Birleşmiş 
Milletlere devredilmesine karşılık, Lefkoşa Uluslararası Havaalanının onarılarak, Birleşmiş Millet
ler idaresinde, Kıbrıs Türk tarafının dış seyahatlerinde ve dış ticaretinde kullanılabilecek bir hava
alanı şeklindeki bir denklem ve denge üzerinde kurulmuştur. 

Genel Sekreter, paketi uluslararası topluma sunarken, paketin bütün unsurlarının ve hükümle
rinin uygulamaya yansıtılacağını vurgulamış ve bunu çeşitli raporlarında tekrarlamıştır. Genel Sek
reter ayrıca, paketin uygulamasının her aşamasında taraflara eşit yararlar sağlayacağını da bir ge
nel ilke olarak ortaya koymuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs'taki iki liderin, paketi, ilke olarak kabul ettiklerini 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmelerinden sonra, paketin uygulamaya konulma şekli 
hakkında dolaylı görüşmeler, Şubat 1994'te Kıbrıs'ta başlamıştır. 
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İşte bütün sorun bundan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır; çünkü, bu görüşmeler sırasında, 
Birleşmiş Milletler yetkilileri, paketin uygulamasıyla ilgili görüşlerini ortaya koymuşlardır. Bu gö
rüşler daha sonra bir metin haline getirilmiştir. Uygulamaya ilişkin bu metinde, paketin temel un
sur ve hükümlerine nazaran, özlü değişiklikler olduğu, gerek Kıbrıs Türk tarafı, gerek bizim tara
fımızdan tespit edilmiştir. Bu değişikliklerin başlıcaları şunlardır : 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, taraflardan ilke olarak kabul etmelerini istediği oriji
nal paketle ilgili genel anlayış, uygulamanın her aşamasında taraflara eşit yarar sağlanacak olması 
yolunda idi. Oysa yeni metin, yapısı itibariyle, Maraş'ın Birleşmiş Milletlere devredilmesinden en 
erken 12 ay sonra, Kıbrıs Türk tarafının Lefkoşa Uluslararası Havaalanından yararlanmasını öngör
mektedir. Böylece, "eşit zamanda denge" ilkesi bozulmaktadır. Kıbrıs Türk tarafının uygulamada 
eşzamanlılığı sağlamak amacıyla, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı açılıncaya kadar, Ercan Havaala
nından geçici olarak, paketin amacına uygun biçimde •yararlandırılmaları isteği de Birleşmiş Mil
letler tarafından kabul görmemiştir. 

İkinci önemli değişiklik şudur: Paketin genel dengesi içinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin sağlayacağı temel yararlar, Lefkoşa Uluslararası Havaalanından kaynaklanacağı için, orijinal 
pakette, Kıbrıs Rum Havayollarının, Lefkoşa Uluslararası Havaalanını kullanması öngörülmemiş
ti. Bu düzenleme, paketin genel dengesine ve pakete hâkim genel felsefeye de uygundur. Nitekim, 
Genel Sekreter, paketi kamuoyuna açıklayan raporunda, bu düzenlemeyi, Klerides'in de kabul et
tiğini dünyaya duyurmuştu. Oysa, yeni metinde, Kıbrıs Rum Havayollarının da, Lefkoşa Havaala
nını kullanabileceği hükmü yer almıştır. 

Öte yandan, orijinal pakette, Türkiye'de kayıtlı havayollarının, Lefkoşa Uluslararası Havaala
nını kullanabileceği belirtilmişti. Sonradan ortaya konulan uygulama ilkelerinde ise, Lefkoşa Ulus
lararası Havaalanını kullanabilecek Türkiye'de kayıtlı havayollarının sayısına bir sınırlama getiril-. 
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, paketin içeriği ortaya çıktığı zaman, Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
ri ve onun, konuyla ilgili, Ada'ya gönderdiği Birleşmiş Milletler uzmanlar heyeti, Lefkoşa Ulusla
rarası Havaalanında iki ayrı uydu terminal inşa edileceğini ve böylece havaalanının biri Rum, biri 
Türk olmak üzere, iki ayrı gümrük kapısı olacağını açıklamışlardır. Halbuki, ortaya çıkan uygula
ma metninde, gümrük alma yetkisi, hem havaalanında, hem Maraş'ta, Birleşmiş Milletler yöneti
cilerine bırakılmaktadır. Ayrıca, havaalanında iki ayrı uydu terminal yapılması düşüncesinden de 
vazgeçilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yine bilindiği gibi, Maraş'ın çit içindeki kapalı alam cep şeklinde bir böl
gedir, elimde gösterdiğim, açık yeşille boyalı olan şu kısım. Buradaki Rum bölgesinden, Birleşmiş 
Milletler idaresine devredilecek Maraş'a gidebilmek için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölge
sinden geçmek gerekiyor ve Maraş'a girebilmek için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan 
bir bölgedeki yolu, yani şu gösterdiğim yolu kullanmaları gerekecektir. 

Paketin orijinal şeklinde, Maraş'a giriş için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinden ya
pılacak geçişlerin, serbest ve formalitesiz olması öngörülmüştür, Sayın Denktaş, bu ilkeleri kabul 
etmiş ve buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gerekli önlemleri alacağını, Birleşmiş Mil
letler yetkililerine yazılı olarak bildirilmiştir. Klerides, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bu yak
laşımını kabul.etmemiş, güyenlik gerekçesini ileri sürerek, Maraş'a giriş yolunun geçtiği Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinin askerden arındırılmasını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-
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ne ait yolun Birleşmiş Milletlerin kontrolüne verilmesini talep etmiştir. Birleşmiş Milletler yetkili
leri, Klerides'in bu talebini kabul etmişler ve uygulama metnine bu yönde bir hüküm koymuşlar
dır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin temsilcilerine, Kıbrıs 
Türk tarafının, pakete, Rumlar lehine sonradan getirilen değişiklikler hususunda öne sürdüğü iti
razları haklı gördüğünü ve Sayın Denktaş'ı desteklediğini açıkça bildirmiştir. Kıbrıs Türk tarafı, 
müzakerelerde esnek ve yapıcı bir yaklaşım göstermiştir. Birleşmiş Milletler Temsilcileri, Rum ta
rafının istediği unsurlara göre değişen paket üzerinde ısrar etmişlerdir. Pakete getirilen bu değişik
likler, aslında sadece teknik değil, özünde siyasal unsurlar da taşımaktadır. Bu itibarla, güven artı
rıcı önlemler paketinde güdülen amaçların dışına taşılmaktadır. 

Birleşmiş Milletler temsilcilerinin, Rum tarafının bu isteklerine eğilim göstermesi sonucu, mü
zakereler kesilme noktasına gelmiştir. Böylece, Kıbrıs'ta, barış yönünde önemli bir aşama, bugüne 
kadar kullanılamamıştır.,Bununla birlikte, güven artırıcı önlemler üzerinde sürdürülen görüşme sü
reci, Kıbrıs'la ilgili bazı gerçekleri bir kere daha açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır. O da şudur : 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, ortaya çıkmasında kendilerinin hiçbir tarihî sorumlu
luğu bulunmayan Kıbrıs konusunda ne kadar esnek ve yapıcı, çözüm için ne kadar azimli ve karar
lı olurlarsa olsunlar; Rum-Yunan tarafının amaçladığı ve 1974 öncesine dönülmesine yol açabile
cek bir çözüm kabul etmedikleri takdirde, her iki ülkenin uluslararası toplum tarafından çözümü 
engellemekle suçlanacakları anlaşılmaktadır. Tek istenen, 1974 öncesine ilke olarak dönecek bir 
çözümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve Türkiye'nin kabul etmesidir. 

Biz, bu durum karşısında, uluslararası topluma, haklı olan görüş ve tezlerimizi anlatmaya de
vam ediyoruz. Kıbrıs'ta zorlamalara gerek yoktur. Çünkü, 1974'ten bu yana Kıbrıs'ta huzur ve is
tikrar vardır, kan dökülmemektedir. Bunu, Türkiye sağlamıştır; oradaki Silahlı Kuvvetlerimiz 
1974'ten bu yana âdeta barış gücü görevini sürdürmektedirler. 

Bir konuya tekrar açıklık getirmek istiyorum : Kıbrıs'ta çözümü iki toplum kendi iradeleriyle 
bulacaklardır. Bu durum, güven artırıcı önlemler için de geçerlidir. Ortak zemini iki taraf oluştura
caktır. Biz bu yaklaşımı, Kıbrıs Türk tarafının bu görüşlerini, Birleşmiş Milletlerle birlikte, Ame
rika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, üçüncü çevrenin dikkatine sürekli getirmekteyiz. Bu 
amaçla, Sayın Denktaş'ın görüş ve değerlendirmelerini de her aşamada almaktayız, her aşamada 
karşılıklı görüş alışverişi içindeyiz. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletlere düşen görev, parametreleri 

. ve dengesi bozulan güven artırıcı önlemler paketine başlangıçtaki dengeyi yeniden kazandırmak
tır. Sayın Denktaş, bu konuda yapılacak çalışmalara da yapıcı desteğini vereceğini belirtmiştir. 

Sayın Başbakan ve ben, tüm dış temaslarımızda, bir yandan Türk tezlerini dile getirirken, öte 
yandan da Kıbrıs Türk tarafının şimdiye kadar uyguladığı yapıcı esnek tutumu sürekli anlatmakta
yız. Uluslararası toplum, Kıbrıs'ta bir çözümün, yalnızca Türk tarafının yapıcı tutumuyla sağlana
mayacağını bilmelidir. Kıbrıs Türk tarafı ve Yunanistan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
sunduğu güven artırıcı önlemler paketini benimsememiş ve desteklemekten kaçınmışlardır. Sorun 
buradan kaynaklanmaktadır. Rum tarafının Avrupa Birliğine üyelik için yaptığı müracaatı ileri bir 
aşamaya getirmek için uyguladığı taktik ve politika, Kıbrıs'ta güven bunalımının, sadece, daha da 
derinleşmesine yol açacaktır. Uluslararası toplum bunu görmezlikten gelemez. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Avrupa Birliğine yaptığı 
başvuruya 1995 yılı başında tekrar bakılacaktır. Öngörülen avi'ye göre, 1995 yılı başına gelindi-' 
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ğinde eğer çözüm olmamışsa, bundan hangi tarafın sorumlu olduğu ortaya konacaktır. Eğer Türki
ye veyahut da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bundan sorumluysa, o zaman, Güney Kıbrıs Cum
huriyetinin veyahut da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliğine tam üyeliği için muzeke-
relerin başlatılması süreci işletilecektir. Bir oyun ve bir taktik de budur. Eğer bu arada, yani 1994 
yılı sonundan önce, Güvenlik Konseyinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ya da onunla birlik
te Türkiye'yi suçlayan ya da sorumlu tutan bir karar çıkarsa, bunu esas alarak, Avrupa Birliği ile 
müzakerelerin başlatılmasını isteyeceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önce de bu kürsüden birçok kez Yüce Meclise arz et
tiğim gibi, Türkiye, her zaman, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının destekleyicisi ve savunucusu 
olacaktır. Her hükümette de bu böyle olmuştur. Zaman zaman ortaya tartışmalar, görüş ayrılıkları 
çıkmıştır; ama, sonuçta bu konu, bir ulusal dava olarak, tüm partilerin üzerinde birleştikleri bir il
ke olarak ortada durmaktadır. 

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının içine sindiremeyeceği hiçbir çözüme destek vermeyecektir. Kıb
rıs'ta yaşayamayacak ve gerçekçi olmayan bir çözüm ile bazı çevrelerin tepkisi arasında bir tercih 
yapmak durumunda bırakılırsak, bu haksız tepkileri göğüslemeye hazır ve kararlı olacağız. 

Biz, Kıbrıs'ta, taraflar arasında bir güven ortamının oluşmasına her zaman önem verdik; bun
dan sonra da bu yöndeki çabalara yardımcı olacağız; ancak, bu çerçevede, Kıbrıs Türk tarafının ya
rarlarını gözetmeyen ve mevcut dengeyi Kıbrıs Türk tarafı aleyhine çevirmeye çalışan çabaları des
teklememizin mümkün olmadığını, burada bir kez daha açıklıkla belirtmek istiyorum. 

Bu kürsüden şunu da bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum : Biz, 1963'te ortadan kalkan 
Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin şu veya bu şekilde yeniden oluşmasına destek veremeyiz. Çözüm, 
1974 sonrasının ve bugünün gerçekleri ışığında aranmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu fırsattan yararlanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin ekonomik ve sosyal alandaki gelişmesine katkıda bulunmaya devam ettiğimizi ifade etmek is
terim. Kuzey Kıbrıs'ta, bir taraftan karayolu, su, enerji gibi alanlarda altyapı projelerine destek 
olurken; öte yandan da ekonominin, ihracat, turizm, küçük sanayi ve eğitim sektörüne dayanan bü
yüme sürecini teşvik ediyoruz. Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda, Magosa-Dipkarpas Karayolu 
Projesinin başlatılacağını, elektrik santralının birinci ünitesinin işletmeye, açılacağını, su kaynakla
rı programında önemli aşamalar gerçekleştirileceğini, Akdeniz göletini takiben büyük kapasiteli 
gemi konağı göletinin de yakından tamamlanacağını belirtmek isterim. Böylece, Kuzey Kıbrıs'ta 
20 gölet tamamlanmış olacaktır. Özel sektöre, esnaf ve sanatkâra ve ihracat girişimlerine sağlamak
ta olduğumuz kredi kolaylıklarına devam etmekteyiz. 

Kuzey Kıbrıs'ın bir yükseköğrenim merkezi olma yolundaki çabalarını destekliyoruz. • 

Kuzey Kıbrıs'ın, gelişmekte olan bir ekonomi olarak, zaman zaman güçlüklerle karşılaştığı bir 
gerçektir. Son zamanlarda bütçe sıkışıklıkları olmuştur. Biz, bu konunun da üzerinde önemle duru
yoruz. Nitekim, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz, kısa bir süre önce Kıbrıs'a giderek, eko
nomik sorunları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile ele almıştır. Kuzey Kıbrıs ekono
misinin ivedi ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden geleni yapacağız. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. 

Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bütçe kalemlerini belirlemekte Türkiye 
Cumhuriyeti Lirasını kullanmayacağı şeklindeki bazı haberlere değinmek istiyorum. Bunların aslı 
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olmadığı yetkililerce ifade edilmiştir; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri, yaptıkları açıkla
malarla bunun doğru olmadığını açıklıkla belirtmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bunlardan sonra akla şu soru gelebilir: Madem ki 
Kıbrıs'ta 1974'ten sonra barış ve istikrar sağlanmıştır, O halde çözüme ne gerek var?.. Tüm yönle
riyle irdelendiğinde, ilk bakışta mantıklı gelen bu düşünce biçiminin pek de gerçekçi olmadığıor-
taya çıkacaktır. Bir kere, Maraş Bölgesi 1974'ten bu yana boş tutularak, bugünkü durumun çözüm 
olmayacağı mesajı, daha harekâtla birlikte bütün dünyaya verilmiştir. Ayrıca, 1974'ten bu yana 
Ada'daki sosyal ve ekonomik denge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine bozulmuştur. Rum 
yönetimi, Ada'nın meşru hükümeti olarak tanınmanın sağladığı avantaj, aldıkları dış yardım ve kat
kılarla ekonomik gelişmelerini hızlandırmışlar. Avrupa Birliğine tam üyelik için başvurmuşlardır. 
Buna karşılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yalnızca Türkiye'nin sağladığı katkı ve yardımlar
dan yararlanmaktadır. Bu durum, giderek, Ada'daki gelişmişlik farkını büyük boyutlara çıkarabi
lecektir. Yani, Rumların bir amacı da, bu yollarda, yani ekonomik yolla da Kıbrıs Türklerini azın
lık statüsüne sokarak, 1974 öncesi koşullarına dönmektir. Bu olmazsa, bugünkü çözümsüzlüğün 
sürmesini ve bunun sorumluluğunu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bırakmayı amaçlamakta
dırlar. Biz, bu oyunu bozmak istiyoruz. 

Ayrıca, gerçekçi olalım; istesek de istemesek de, Kıbrıs konusu, Avrupa Birliğinin, Birleşmiş 
Milletlerin yıllardır gündemindedir. Böylesine gündemde kalması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin de, Türkiye'nin de lehine değildir. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklıdır, Türkiye 
haklıdır; ancak, dış politikada, haklı olmak kadar haklı görünmek de önemlidir. İşte biz bunun için
dir ki, Kıbrıs konusunun çözümünü, iyi niyetle ve gerçekçi biçimde istiyoruz; ama bu, hiçbir za
man, her ne pahasına olursa olsun bir çözüm değildir. Bu çözüme, tek taraflı özveriyle ulaşılamaz. 
Bu çözüm, gerekirse karşılıklı özveriyi ve dengeyi gerektirir. Bunun kararını verecek olan da, esas 
itibariyle, Ada'da yaşayacak olan iki toplumdur. 

Bizim, "Kıbrıs'ta çözümsüzlük, çözümdür" şeklinde bir anlayışımız yoktur. Ancak, Ada'da, 
kalıcı, gerçekçi ve âdil bir çözümden yana olduğumuzu da tüm dünyaya anlatmaya devam etmeli
yiz. Türkiye'nin, yüzyılların ötesine giden zengin bir devlet deneyimi ve diplomasi birikimi vardır. 
Biz, bu deneyim ve birikimi yaratıcı bir biçimde yönlendirerek, bu haklı davayı hep birlikte anlat
maya devam edeceğiz; çünkü, haklıyız ve haklılığımızı anlatmak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Kıbrıs konusunu, biz, hiçbir zaman, Türkiye ile Amerika 
ya da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir konu olarak görmedik ve görmeyiz. Bu nedenle, Kıb
rıs konusunun, bu ülkelerle olan ilişkilerimizde belirleyici faktör olmasını kabul etmeyiz; burada, 
her zaman bu konuya karşı çıkarız; bundan önceki hükümetlerde olduğu gibi, bundan sonra da kar
şı çıkmaya devam ederiz. 

Sayın Başbakanın son Amerika gezisinde, Clinton'a Kıbrıs konusunda bir taahhütte bulundu
ğu ya da bunun, ilişkilerimizin ön koşulu olarak ortaya konulduğu şeklindeki haberler ve iddialar, 
tümüyle gerçek dışıdır. Benim elimde, o konuyla ilgili tutanaklar vardır, burada, yanımdadır. Ko
nu şöyle gündeme gelmiştir : Clinton, "Kıbrıs konusunun bir tıkanma noktasına geldiğini" söyle-

. mistir, Sayın Başbakan da, "bunun sorumlusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadığım; çün
kü, orijinal paketin değiştirildiğini, değişen pakete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin haklı olarak 
itiraz ettiğini, Türkiye'nin de bunu desteklediğini" söylemiştir. O arada, Amerika Birleşik Devlet-
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lerinin, Kıbrıs görevlisi Lamp, Sayın Denktaşla yaptığı görüşmelerde, "aslında dengenin bozuldu
ğunu" itiraf etmiştir. Sayın Başbakan da, Lamp'ın ortaya koyduğu bu çerçevede görüşmelere de
vam edilebileceğini söylemiştir/Zaten, daha sonra bir yayın organında yer alan bir haber üzerine -
ben, Clinton'un yaptığı bütün açıklamaları getirdim, orijinalleri yanımda- hiçbir şekilde, orada yer 
alan şekilde bir ifade kullanmamıştır. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Baş başa görüşmüşler. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - O haberlerin kaynağının, sonradan, 
Yunan basını olduğu açıklıkla görülmüştür. 

Baş başa olan görüşmede, Sayın Başbakan bana, "Kıbrıs konusunun gündeme gelmediğini" 
söylemiştir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Zabıtlar yok, zabıtlar... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

BAŞKAN - Lütfen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Kıbrıs, bizim için, gururla savunduğu
muz millî bir davadır; ne bir külfettir ne de ayağımızda bir bağdır. Kıbrıs Türk halkının kabul et
meyeceği ve milletimizin benimsemeyeceği bir çözüm, mümkün değildir; bunun aksi düşünüle
mez. 

Kıbrıs davamızda, siyasî partilerimizin, Yüce Meclisimizin ve milletimizin desteği, her za
man, en büyük güvencemizdir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Grubumuza mensup bazı milletvekili arkadaşlarımızın, son dönemde Kıbrıs meselesini, Rum 
tarafının geleneksel emelleri doğrultusunda ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde, sözde bir çözüm 
yoluna sokabilmek için artan zorlamalar ve bu zorlamalar karşısında DYP-SHP İktidarının sergile
diği tutum nedeniyle vermiş oldukları genel görüşme önergesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamak 
için söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Dışişleri Bakanını dinledik. Konuşmasının sonunda, 
Sayın Başbakanın, bugüne kadar hâlâ Türk kamuoyuna gerçek yönüyle yansımamış olan birtakım 
temaslarını veyahut da bunların kamuoyuna yansıyış tarzım tevil gayretiyle sarf ettiği sözler hariç, 
burada dile getirdiği hususlar, genelde bizim de bildiğimiz gerçekler ve paylaştığımız bazı görüş
lerden ibarettir. O halde, biz, bu önergeyi niçin verdik, bu genel görüşmeyi niçin istedik; bunu izah 
etmek için söz aldım. ° 

Aslında, Anavatan Partisi olarak, biz, isterdik ki, bu Hükümetin önce bir genel dış politika fel
sefesi olsun; yani, üzerinde düşünülüp taşınılmış belirlenmiş hedefleri, dış politikada bir eylem pla-
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nı olsun, o bütün içinde bir Kıbrıs politikası olsun ve biz, bu genel görüşme önergesini, o politika
yı bilerek, Hükümeti uyarmak, gözden kaçıyor olabilecek bazı önemli hususları Hükümetin dikka
tine getirmek için vermiş olalım. Ama, ne yazık ki, durum böyle değildir. Yani, biz, bu kadar mü
tevazı bir demokratik lüksten dahi mahrumuz; çünkü, bu Hükümetin bir dış politika stratejisi yok
tur. Kıbrıs meselesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hak ve çıkarlarına ters biçim
de bir yerlere itilmeye çalışılırken, Türk Milleti adına görev yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Hükümetinin bu fevkalade hassas millî meseleye ilişkin politikasını bir türlü öğrene
memektedir. Koalisyon Hükümetinin, bu konuda eğer bir politikası varsa, bu, milletten ve Meclis
ten gizlenmektedir. Huzurunuzda açıkça ifade ediyorum, günlerdir hepimizi meşgul eden, şaşkına 
çeviren haberler ve birbirini tutmayan açıklamalar çerçevesinde, bu genel görüşme talebimiz, bil
diklerimizden çok, bilmediklerimizden kaynaklanmaktadır; ama, bizim bu önergeyi vermemizin 
tek hedefi, sadece ne olup bittiğini öğrenebilmek değildir; aynı zamanda bir endişemiz var: Bu Hü
kümetin, kendi bekasıyla Türkiye'nin çıkarlarını birbirine karıştırmadığından da emin değiliz. Bi
zim bu endişemizin sadecb bir vehimden ibaret olmadığı, sanırım hepinizin hatırlayacağı geçmiş
teki bazı örneklerden de sabittir. 

1993 yılı bütçesi üzerinde bu kürsüden konuşma yaptığım zaman, sizleri, AKKA Anlaşması 
çerçevesinde, Almanya'dan ülkemize intikal eden bazı askerî teçhizatın kullanımına ilişkin, bu ül
keye bazı gizli taahhütler verildiği konusunda uyardım; bu gizli taahhütlerin Türkiye açısından 
haysiyet kırıcı olduğunu söyledim, gelecek açısından çok ciddî sakıncalar doğuracağı konusunu di
le getirdim. 

Sayın Dışişleri Bakanı -hatırlayacaksınız- benden sonra söz aldı, beni yalanladı; böyle gizli bir 
taahhüdün söz konusu olmadığını söyledi. 

Değerli milletvekilleri, aradan birbuçuk sene geçti; bugün Türkiye'de, 7 yaşından 70 yaşına 
kadar herkes, o gün benim söylediklerimin gerçek olduğunu biliyor; Dışişleri Bakanının söylediği
nin gerçek olmadığını biliyor! (ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü, o gizli taahhütlere uyulmadığı 
için; bunu açıkça ilan ederek; yani "Türkiye bize bu konuda gizli taahhütte bulundu, o taahhüdünü 
de yerine getirmedi" diye bizi bütün dünyaya rezil ederek, bugün bize Almanya silah ambargosu 
uyguluyor... Kim oluyor Almanya, bana silah ambargosu uygulayacak?! (ANAP sıralarından "bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi bu Hükümet, bu ambargoyu kaldırabilmek için; o teçhizatın aslında Alman malı değil 
Rus malı olduğunu, buraya gelen Alman gözlemcilere ispat ederek, Almanlara yalvar yakar oluyor. 
Şu Hükümetin, Türk Devletini düşürdüğü duruma bakın!.. 

Eğer bu Hükümet, bazı gerçekleri, sorumlu olduğu Meclisten gizlemeyi ve ulusal onurumuz
dan ödün vermeyi bir alışkanlık haline getirmişse, tüm denetim yollarını işletip onu çok yakından 
izlemek, hepimizin ortak görevidir. Bir süre daha su üzerinde kalabilmek için, her yola, her yönte
me başvurmayı göze aldığını çok iyi bildiğimiz bu Hükümete, gerekirse, kendisine rağmen yardım
cı olabilmek amacıyla buradayız ve yalnız Kıbrıs meselesini değil, Türk-Amerikan ilişkilerini de 
önemsediğimiz için, bu alanda da, sadece günü kurtarabilmek telaşıyla, ileride bizi bağlayacak yan
lış adımlar, sakıncalı tohumlar atılmakta olduğunu gözlediğimiz için buradayız. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin yarattığı bir mesele değildir; yani, 1960 
yılında kurulan ortaklık devletini zorla yıkan biz değiliz. Bugün, Avrupa'nın ortasında yaşanan kat
liamlara ilham veren olaylar, vatanları olan Kıbrıs'ı terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan, 
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iki toplumun birbirinden kopmuşlukları -bütün bunlar- bizim eserlerimiz değildir. Bugün, Ada'da-
ki tçk karma köy olan Pile'de, boş bulunup da Türk dükkânından alışveriş yaptığı için Rumları ce
zalandıran zihniyet de bizim zihniyetimiz değildir. Kıbrıs üzerinde hegemonyacı emelleri olan, iz
lediği yayılmacı politikalarla Ada'nın trajik yakın tarihinin tekerrürüne sorumsuzca zemin hazırla
maya çalışan da biz değiliz. Biz, tam tersine, Kıbrıs'taki her iki millî toplumun da meşru hak ve çı
karlarının gözetileceği makul bir uzlaşma çerçevesinin oluşturulabilmesi için, bugüne kadar herşe-
yi yapmış olan tarafız; ama, biraz önce Sayın Bakanın da söylediği gibi, sadece bizim iyi niyetimi
zin, bizim uzlaşmaya açık tutumumuzun, hedeflediğimiz uygar sonuca varmak için yeterli olmadı
ğı, bugün her zamankinden daha fazla ortadadır. 

Kıbrıs Başpiskoposunun, "farklı dinlerden olan insanlarla federasyon olmaz. Biz, Makarios'un 
Helenizm bayrağını taşıyoruz. Amacımız, Yunanistan'la birleşme saadetine erişmektir" şeklindeki 
demeci, Yunan devlet radyo ve televizyonlarında günlerce yayınlanırken, Kıbrıs Türk tarafının uz
laşmazlıkla suçlanmasını, akıl ve izanla bağdaştırabilmek mümkün değildir; ama, değerli milletve
killeri, bütün bunlar yeni de değildir; 1974'ten başlayarak, bu tür baskılara, tek yanlı çözüm öneri
lerine, bundan önce de birçok defalar muhatap kalınmıştır ve bunların hepsi geri püskürtülmüştür. 
Çünkü, gelip geçen bütün cumhuriyet hükümetleri biliyorlardı ki, Kıbrıs'ta sınava tabi tutulan, as
lında, Türk Milletinin hak ve menfaatlarına sahip çıkma iradesidir. Çünkü, o cumhuriyet hükümet
leri biliyorlardı ki, devletlerarası ilişkilerde; eğer suçlu değilseniz, eğer mağlup taraf değilseniz, al
madan vermeye yer yoktur; "verip kurtulmak" diye bir çözüm de yoktur. (ANAP sıralarından "bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Huzurunuzda, Dışişleri Bakanı olarak, Dışişleri Bakan Vekili olarak, Başbakan olarak, uzun 
yıllar, Kıbrıs meselesiyle sürekli ilgilenmiş bir arkadaşınız olarak çok samimî bir inancımı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Benim bütün bu tecrübelerimden çıkardığım naçizane inancım şudur : Kıb
rıs'ta Rum tarafının istediği, makûl bir uzlaşma, kalıcı ve âdil bir çözüm filan değildir; istedikleri, 
Ada'nın tamamıdır! Bu nihaî hedefe doğru ilerlerken, yapacakları hiçbir anlaşmanın, bu hedefi en
gellememesini aramaktadırlar. Tersine, onlar için, bu ara çözümler, esas hedeflerine varmayı ko
laylaştıran ve sadece kolaylaştırdığı takdirde kabul edilebilecek olan anlaşmalardır. 

Nihayet, Sayın milletvekilleri, lütfen şu sözlerimi hatırlayınız : Kıbrıs meselesi, sadece Kıb
rıs'tan ibaret bir mesele de değildir. Evet, Rumlar lehine adım adım sağlanacak tek yanlı ödünler
le, Kıbrıs'ı da Girit gibi tedricen Yunanistan'a hediye etmeye yönelik oyunlar, bu amaçla Türki
ye'ye ve Kıbrıs Türk halkına yapılan baskılar, yeni değildir. Ama, yeni olan bir şey var(!) Yeni olan 
ve bizi bugün bu kürsüye getiren husus, bizim Hükümetimizin, bugün bu baskılar karşısında sergi
lediği veya sergi leyemediği tutumdur. Konu çok günceldir. Hepinizin bildiği hususları burada uzun 
uzun tekrarlamayı gereksiz sayıyorum; fakat, kabul ediniz ki, bu meselenin enine boyuna görüşül
mesi, incelenmesi zarureti vardır ve bu zaruret âcildir. 

Şimdi, bakınız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adına, ortaya bir "güven artırıcı önlemler 
paketi" konuluyor. Bir ilerleme sağlanabilmesi için, tarafların bunu, olduğu gibi, böylece kabul et
melerinin elzem olduğu söyleniyor. Metnin ne derece tatminkâr olduğu tartışmaya açıktır. Bana gö
re bu metin, meselenin esasıyla değil de etrafıyla ilgilendiği için, taraflann birbirleriyle yüz yüze 
müzakere etmelerini değil de dolaylı müzakereleri öngördüğü için, aslında izlenen yöntem itibariy
le de isabetli olduğu fevkalade kuşkulu bir metindir. 

Bütün bunlara rağmen, Kıbrıs Türk tarafı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, ilke olarak 
müspet cevap veriyor. Esasen Türkiye de -Sayın Erdal tnönü hatırlayacaktır- bu konuda Kuzey 
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Kıbrıs Türk Cumhuriyetini teşvik ediyor; fakat, sayın milletvekilleri, sonra ne oluyor Kıbrıs Rum
ları paketi beğenmiyorlar ve Rumlar beğenmediği için, paket/kendilerine beğendirilecek şekilde 
değiştiriliyor; orijinal paketin iç dengesi alabildiğine değiştiriliyor. Birdenbire yapılan egzersiz, gü
ven artırıcı önlemler çerçevesinden çıkartılıp, meselenin özünde Rum tarafı lehine önemli avantaj
lar sağlayacak bir mahiyet kazanıyor; Kıbrıs Türk tarafı açısından hayatî önem taşıyan hususlar, pa
ketten birer birer ayıklanıyor. 

İşte, biraz önce Dışişleri Bakanımız da anlattı; metin, neticede, muğlak, anlamsız bir hale ge
tiriliyor; sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yeni bir rapor imzalatılıyor; o rapora dayalı 
olarak, güvenlik konseyinden karar çıkartılıyor ve sonra, Kıbrıs Türk tarafına dönüp, "paket artık 
bu hale gelmiştir, bunu böylece kabul edeceksiniz, etmezseniz kötü olur" deniliyor; yani, tehditte 
bulunuluyor. 

Olayların vardığı bu noktada, Birleşmiş Milletler kisvesi altında Ankara'ya söylenenlerin 
Türkçesi özetle şudur : " Denktaş'ı uyarın, canımızı sıkmasın, yoksa sizin için de kötü olur" söyle
nen, aslında budur; bizim anlamamız gereken budur ve 30 Nisana kadar miihdet veriliyor. 

Bosna'da yıllardır devam eden Müslüman soykırımını utanç verici bir ataletle seyredenler, iti
barlarını, Kıbrıs'ta Türk tarafından kopartılacak ödünlerde arıyorlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye, neredeyse, Kıbrıs'ın Bosna olmasına meydan ver
memiş olmamızdan duyulan bir öfkeyle baskı yapılmaya çalışılıyor. 

Evet, her şeye rağmen, daha önce de belirttiğim gibi, buraya kadar olanların, muhataplarımı
zın tutumu yönünden, fazla hayret edilecek, fazla yenilik taşıyan bir yönü yoktur. Bunlar, bu kadar 
olmasa da, 1974'ten bu yana birçok defalar yaşanmıştır ve bunların hepsini, kendi içimizde kenet
lenerek, Kıbrıs Türk halkıyla el ele vererek göğüslemişizdir, hepsini aşmışızdır; sonunda, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşmiştir; Ada'daki do
ğal çözümün unsurları, her şeye rağmen, giderek daha da netleşmiştir. Bu arada, biz, dostumuzu 
düşmanımızı her adımda daha iyi tanıma imkânı bulmuşuzdur ve nihayet, sayın milletvekilleri, 
Kıbrıs'ta yirmi yıldır kimsenin burnunun kanamamasının şerefi de bizimdir. 

Bugün bizi kaygılandıran husus, DYP-SHP Hükümetinin, bu art niyetli baskılar karşısında, 
"yeter artık, bu oyun ya doğru oynansın ya da bize lazım değil; federasyon konusunda hâlâ ümit-
var olanlar varsa, işin kolayı Ada'daki iki halka sorup öğrenmektir; Kıbrıs'ta çözümün hâlâ eksik 
kalmış bir yanı varsa, o da, iki taraf arasındaki sınırın belki bazı ayarlamalarla kesinleştirilmesin
den ibarettir" diyecek yerde, Sayın Başbakanın yaptığı gibi, "merak etmeyin, münasip bir şekilde 
icabına bakarız" diye özetlenebilecek bir tutumla alttan alınmasıdır, bizi endişelendiren budur. Me
seleyi milletten kaçırarak, Sayın Denktaş'a, aklı sıra gizlice heyetler göndererek muhatap kalman 
baskılar doğrultusunda işe koyulmuş olmasıdır. 

Sayın Başbakanın Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı gezi konusunda, oradaki temasları 
konusunda, ne kendisi tarafından ne de Hükümet adına, bu Meclise en küçük bilgi verilmiş değil
dir. Bu yüzden, Yüce Meclis, bu temasların iç yüzünü, Sayın Başbakanın, köşe yazarına fısıldadık
larından izlemek zorunda kalmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, o fısıltılar, bizim için endi
şe vericidir. 

Sayın Başbakan, büyük bir gazetemizde yayımlanan demecinde aynen şöyle diyor : "Kimse
ye söz vermedim, taviz de; Kıbrıs'ı satmayız; bunu çıkartanlar, yanlış yanlı ve kasıtlıdır." Başba
kanın gazetede yayımlanan sözleridir bunlar. 
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Kıbrıs'ı satmak kimsenin haddi değil; ama, acaba Sayın Başbakan kime kızıyor, kimden şikâ
yet ediyor? Herhalde, kendi ifadesiyle, bunu çıkaranlar her kimlerse, onlardan şikâyet ediyor. As
lında, işin doğrusu, lafın kısası, "Kıbrıs Türk tarafı, üç gün içinde, güven artırıcı önlemler paketini 
son haliyle kabul edecek" diye beyanda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton'dan 
şikâyet ediyor. Bu kadar kızıp hiddetlendiğine göre, sormak lazım Sayın Başbakana; acaba neden 
telefon edip de, Başkan Clinton'ı arayıp sormamış, bütün bunların nereden çıktığını! "Kıbrıs Türk 
tarafı" dediğine göre, Sayın Clinton'a, acaba bunları, Sayın Denktaş mı söylemiş; yoksa, Sayın 
Clinton yanlış mı anlamış; yoksa birileri Amerikan Başkanını yanıltmışlar mı?! 

Sayın Başbakan, aynı demecinde şunları da ifade etmiş: "Herkese çağrıda bulunuyorum; ge
lin, bu kez çözelim. Geçmişe bakıyorum, Kıbrıs meselesi, ne zaman çözüme yakın bir noktaya gel
se, mutlaka bir sebeple engelleniyor." Bunlar da Başbakanın sözleri. 

Sayın milletvekilleri, doğrudur, 1974'ten bu yana Kıbrıs sorunu, iki defa, gerçekten, Ada'da-
ki her iki tarafın da meşru hak ve çıkarlarını bir denge içinde gözeten, güvencelerle donatılmış, kap
samlı bir çözüm noktasına gelmiş ve bu.çabalar, maalesef son anda sonuçsuz kalmıştır, daha doğ
rusu sonuçsuz bırakılmıştır; önce 27 Mart 1985'te, sonra da 29 Mart 1986'da. 

Birincisinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar, her iki tarafın da azalarıy
la bir paket oluşturmuştur; daha doğrusu, bu anlaşma çerçevesi ortaya koymuştur. Rum tarafı -hem 
Kıbrıs Rum tarafı, hem de Yunanistan -bu paketin Güvenlik Konseyindeki görüşülmesi sırasında, 
kendilerine danışılarak, kendi rızalarıyla hazırlanan bu paketten hiç haberleri olmadığını ileri sür
müşlerdir; ama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Cuellar yılmamıştır, sebat etmiş, yine aynı yön
temle ve uzun çalışmalardan sonra bu kez ortaya, daha kapsamlı, daha ayrıntılı ikinci bir belge koy
muştur. Kıbrıs Türk tarafı, tıpkı 27 Mart belgesine olduğu gibi, 29 Mart belgesini de olduğu gibi 
kabul ettiğini resmen ilan etmiştir. Daha önce 27 Mart belgesinden haberi olmadığını ileri süren 
Rum tarafı ise, aslında aklındaki çözüm, çözüm değil Ada'nın tümüne egemen olma yollarını açık 
tutup, ileride Yunanistan'la bütünleşmek olduğu için, 29 Mart 1986 belgesini bu sefer açıkça red
detmek cihetine girmiştir, açıkça reddettiğini ilan etmiştir. 

Sayın Başbakanın, engellenen çözümlerden söz ederken atıfta bulunduğu örnekler, olsa olsa 
bunlardır. Benim bildiğim, Kıbrıs meselesine başka bir çözüm paketi söz konusu değildir veya var
sa, ben hatırlamıyorum; ama, eğer, Sayın Başbakanın zihnindeki engellenmiş çözüm, kaçırılmış fır
sat örnekleri, bu saydıklarım değil de başkaları ise, neler olduğunu ve bunların hangi mülahazalar
la kabul edilmediğini burada açıklaması lazımdır. Devletin arşivleri elinin altındadır. Mesela, o ar
şivlere bakarsa, benim, 11 Eylül 1991 günü, o zamanki Yunanistan Başbakanı Mitçotakis ile yap
tığım bir görüşmenin de zaptım görecektir. Benim yaptığım görüşme de başbaşa görüşmeydi; ama, 
Sayın Başbakanın Clinton ile yaptığı başbaşa görüşme gibi, ben onu devletin arşivinden gizleme
dim. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri", alkışlar) 

Sayın Başbakana, o görüşme zaptını okumasını salık veriyorum. Hakikaten çok aydınlatıcıdır. 
Her şeye rağmen, Sayın Çiller'in, eğer yanlış anladığı, unuttuğu, yanlış hatırladıkları varsa, kendi
sine bu konuda gerekli katkıda bulunmayı da görev sayarım. 

Sayın Başbakan yine aynı demecinde devam ediyor: "Önümüzde tarihî bir fırsat var, bu defa 
bunu kaçırmalıyım." Bu da Sayın Başbakanın sözüdür. 

Burada Sayın Çiller'e, ister istemez ve zannediyorum hepiniz adına sormak zorundayım: Türk 
tarafınca bundan evvel kaçırıldığına hayıflandığı bu fırsatlar hangileridir? Kendisini bu kadar he-
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yecana, bu kadar telaşa gark eden bu yeni tarihî fırsat nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine da-
yatılmaya çalışılan, Rum taleplerine göre gözden geçirilmiş güven artırıcı önlemler paketi midir? 
Yani, Dışişleri Bakanımızın biraz önce "biz de içimize sindircmiyoruz" diye kötülediği; ama, 
"Eğer Kıbrıs Türk tarafı kabul ederse, biz de kabul ederiz"-demeye getirdiği ikinci paket midir? 
Yoksa, söz konusu olan, bizim henüz bilmediğimiz, gerçekten tarihî fırsat olarak nitelendirilebile
cek başka bir şey mi vardır? Sayın Başbakanın, milletimize böyle bir müjdesi mi vardır? "Eğer bu 
defa da çözemezsek yazık olacak" derken, acaba Sayın Başbakanın kafasında ne vardır? 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, yapılmasını önerdiğimiz genel görüşme, bütün bun
ların ve bunlara eklenebilecek başka sorunların aydınlatılması açısından çok yararlı olacaktır. 

Bugün bu Yüce Mecliste, özür dileyerek, kendi ifadelerinden aynen naklediyorum; bugün 
Meclisin bu oturumunda yine bir sürü hamasî nutuk atılacağından şikâyet eden Sayın Başbakan, bi
lir misiniz, gazeteye verdiği demeci nasıl tamamlıyor : "Söz veriyorum; Kıbrıs'ta Türk halkının 
haklarını mutlaka koruyacağım." Sayın Başbakanın verdiği sözler hakkında artık herkesin yeterin
ce kanaat sahibi olduğuna inanıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu nedenle, Kıbrıs'ın gelece
ğinden endişe ediyorum; bu nedenle, Kıbrıs Türk halkının geleceğinden endişe ediyorum; bunu da 
burada açıkça söylüyorum. 

Benim buradan Sayın Başbakana söylemek istediğim şudur : Sayın Başbakan, siz, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Başbakanısınız. Bakın, size, Grubum adına, eğer bana katılırlarsa bütün 
Meclis adına söz veriyorum; eğer sorumluluklarınızı milletin sizden beklediği inançla üstlenir, gö
revinizi yapar, yalnız Kıbrıs Türk halkının değil, Türkiye'nin de millî bir meselesi olan Kıbrıs ko
nusunda hak ve menfaatlarımıza samimî bir kararlılıkla sahip çıkarsanız, tuzakları, salam taktikle
rini fırsat zannetme, bunları Türk kamuoyuna "fırsat" diye takdim etmeye kalkışma gafletinden 
uzak durursanız, size söz veriyoruz, bütün dünya bin türlü hesapla karşınıza geçse dahi, biz hepi
miz, bütün bir millet yanınızda oluruz. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan, lütfen daha fazla gecikmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidiniz, ora
yı geziniz, orayı görünüz, oradaki insanları dinleyiniz. Nereden kalkılıp, nerelerden geçilip, nereye 
gelindiğini öğrenmek, umarım ki, size hiç iç sıkıntısı veya korku vermeyecektir; verse verse, gurur 
ve güven verecektir. Anlayacaksınız ki, Kıbrıs'taki mesele, yabancı başkentlerde size anlatıldığı gi
bi değildir. Anlayacaksınız ki, Kıbrıs meselesi, bir seçim uğruna 7 milyar doları savurup da, daha 
sonra 640 milyon dolar sağlayabilmek için veya eskimiş bazı hayaller için pazarlık masasına sürü
lebilecek kadar ucuz ve basit değildir. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Anlayacaksınız ki, Kıbrıs, Türkiye'nin sırtındaki kambur değil, Türkiye'nin önündeki ayak 
bağı değil, Türk Milletinin, hak ve menfaatlarına sahip çıkmak için ayağa kalkması olayıdır. 

Sayın Başbakan, Kıbrıs'a giderseniz, inanıyorum ki, asıl orada ikinci bir vatanınız olduğunu 
anlayacaksınız. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özetleyip bitirmek istiyorum. 

Son haftalarda sistemli bir biçimde yoğunlaşan işaretler ışığında, millî davamız Kıbrıs'ın fev
kalade sakıncalı bir mecraya sürüklenmek istenildiğini hep birlikte gözlüyoruz. Kıbrıs meselesin
deki zorlamalar ve Hükümetin, en azından Sayın Başbakanın, Türkiye'nin bu konudaki devlet po
litikasından milletin onayını almaksızın köklü değişikliğe gitme niyetinde olduğunu düşündüren 
bazı açılımlar söz konusudur. Egemenlik haklarımızı doğrudan ilgilendiren, patrikhane gibi başka 
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hassas konuların da, açıklanmayan müzakere gündemlerine yerleşmekte olduğuna ilişkin somut be
lirtiler mevcuttur ve bütün bunlar olurken, Bakanlar Kurulunun sayın üyelerinin durumunu kendi 
takdirlerine bırakıyorum; ama, önemli olan,.Türkiye Büyük Millet Meclisi, özenle devre dışında tu
tulmaya çalışılmaktadır. 

Hal böyleyken, biz burada iktidar-muhalefet diye bölünemeyiz. Öyle ümit ediyorum ki, mu
halifi ve muvafıkıyla Yüce Meclisin bütün değerli üyeleri, böylesine duyarlı gelişmeler konusun
da, gazete haberleriyle, mülakatlarla, Başbakanın demeçleriyle yetinmek istemeyeceklerdir. Öyle 
ümit ediyorum ki, değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakandan ayrıntılı bilgi ve izahat almaya, kendi 
görüşlerini Hükümetin dikkatine getirmeye hakları olduğunu düşüneceklerdir, bu Hükümete yar
dımcı olmaları gerektiğini düşüneceklerdir; gerekirse, bu Hükümete kendisine rağmen yardımcı ol
mak gerektiğini düşüneceklerdir ve bu anlayışla, gündemdeki genel görüşme önergesini destekle
meyi, milletimize ve tarihimize karşı üstlenmiş oldukları sorumluluğun gereği addedeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, zira, dış politika, gelip geçici Hükümetlerin başı ağrımasın diye değil; 
dış politika, devletin ve milletin temel haklarının ve uzun vadeli çıkarlarının korunması ve daha ile
riye götürülmesi içindir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarında ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.'(ANAP sıralarından "Kaçma Sayın Başbakan, 
dirile dinle" sesleri, alkışlar!..) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Denktaş'tan bir telgraf aldım, onu okutuyorum : (Alkışlar) 

Sayın Hüsamettin Cindoruk 
. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin ulusal Kıbrıs davasıyla ilgili olarak yapacağı bu 
tarihî toplantı gününde, insanca yaşama hak ve hürriyetleri için halkımızın direnişinin ve mücade
lesinin 20 Temmuz Barış Harekâtıyla sonuçlandığı Barış ve Özgürlük Bayramımızın 20 nci yılın
da sizi en derin hislcrimle ve heyecanla kutlar, Meclisinizin alacağı kararın, insanlığa, barışa ve 
Kıbrıs Türk'ünün yıllarca savundukları hak ve hürriyetlerine yeni bir sayfa açacağı için, bizi, için
de bulunduğumuz kısır döngüden ve Kıbrıs Türk'ünün, meşru Kıbrıs Hükümeti olarak tanımlanan 
Rum idaresinin gölgesine itmek eylemlerinden kurtulmasına yardımcı olacağı inancı içerisinde, 
yüksek şahsınızda, tüm parti liderlerine ve toplantıya katılan milletvekillerine en derin saygı ve 
sevgilerimi sunarım. 

Rauf Denktaş 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gruplar adına başka konuşma talebi yok ise, önerge sahibine söz vereceğim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, biz konuşmak için size müracaat etmiş
tik; ancak Anavatan Partisi Sayın Genel Başkanı çok ciddî ve çok önemli konularda İktidar Parti-
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sinin cevap vermesini gerektiren meselelere temas etti. Ümit ediyorum ki buna hemen cevap veril
mesinde fayda vardır. Onun için, bu talebimizin, bu cevaptan sonra işleme konulmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, genel görüşmenin,usulünü, en az benim kadar siz de biliyorsunuz; 
grup adına konuşabilirsiniz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Gayet tabiî; çok ciddî ithamlara cevap verilmiyorsa 
eğer, biz konuşabiliriz. 

BAŞKAN — Diğer gruplardan söz talebi? 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Dökülmez, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin değerli temsilcisi misafirler; Kıbrıs konusunda son 
olarak meydana gelen gelişmeler üzerine yapılmakta olan genel görüşmenin öngörüşmesinde Re
fah Partisi Grubumuz adına görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum, sözlerime baş
larken, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, yıl 1570, Kıbrıs ve Kıbrıs'ın, Magosasına Türkiye'den, Anadolu'dan o 
zamanki Maraş Beylerbeyi Mustafa Bey komutasında giden birlikler, Magosa'yı fethetmişler ve 
fethettikleri yerlerden bir tanesine, Magosa'nın dibindeki o bölgeye de "Maraş" adını vermişlerdir. 
(RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Kıbrıs söz konusu olduğundan hep Maraş'tan bahsedildiği için, böylesine önemli bir konuda 
grubumuz tarafından bana bu görevin verilmiş olmasının onuru ve heyecanı içinde konuşmama bu 
şekilde başlıyorum, 

Kıymetli arkadaşlar, 1993 senesinin 10 Haziran tarihini çoğunuz hatırlıyorsunuz; 10 Haziran 
gününü böylesine önemli kılan nedir : O gün, yine bir genel görüşme önergesi vesilesiyle, başta 
Değerli Meclis Başkanımız Hüsamettin Cindoruk'un teklifi ve siyasî parti gruplarımızın kabulüy
le, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, Parlamentomuza gelmiş 
ve güncel olan Kıbrıs meselesinde gelinen son noktayı tüm yönleriyle bize anlatmıştı. 

Sayın Denktaş konuşmasında; çözümsüzlükten yana olmadıklarını; ancak, adil bir çözüm iste
diklerini; bir hak ve özgürlük mücadelesi verdiklerini; bu mücadelede, Türk halkını ve Türk Parla
mentosunu her zamanki gibi yanlarında görmek istediklerini; engin tecrübesiyle ve yakînen müşa
hede ettiğimiz usta müzakerecilik boyutlarını da ortaya koyarak hepimize anlatmıştı. 

Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu olarak bizler, o gün, tüm siyasi parti temsilcileri, ortak bir 
metin yayımlayarak, bu bildiriyi tüm dünyaya duyurduk; Kıbrıs meselesinin meşru zeminde müza
keresi için asgarî şartları ortaya koyduk ve bunun dışında bir çözümün tarih önünde ortaya koya
cağı sorumluluğu dost ve düşman herkese duyurduk. 

O gün biz bunu niye yaptık : Yeni Hükümet güvenoyu almamıştı; Birleşmiş Milletler ve hem
paları, henüz güvenoyu almamış bir Hükümeti ve sorunlarla boğuşan bir Türk Cumhuriyetini zor 
durumda bırakmak, geleneksel Grek mirasına diyet borcunu ödemek ve Kıbrıs meselesinde, bir bü
tün olarak ele alındığında taviz koparamadığı, küçük parçalar halinde yutmak istediği bu meseleyi 
bitirmek istiyor, onun için Hükümeti sıkıştırıyordu. Dünyanın patronluğu hevesindeki Clinton ise, 
seçimlerde Yunan asıllı seçmenlere verdiği sözü tutmak ve Yunanistan'ın megalo ideasına hizmet 
etmek istiyordu. 
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Bu şartlar içinde, Sayın'Denktaş, Birleşmiş Milletlere çağrıldı, Güvenlik Konseyinin beş da-
jmî üyesinin karşısına oturtuldu, çocuklar gibi azarlandı, Kurban Bayramında bile ülkesine gitme
sine, vatandaşlarıyla beraber Kurban Bayramının sevincini yaşamasına müsaade edilmedi. Önüne, 
kendilerinin "güven artırıcı önlemler paketi", dedikleri, bizim ise "güven bozucu önlemler paketi" 
olarak gördüğümüz paketi koydu ve "müzakere falan yok, bunu kabul etmek zorundasınız, fazla 
söz istemiyorum" diye bastırdı ve devamla "yoksa, gök kubbeyi başınıza yıkarım; senin bu tavrın
dan Türk Hükümeti de zarar görür" diye ısrar etti ve "sana birkaç günlük süre; bu sürenin sonun
da dönüp geldiğinde, önkoşulsuz ve şartsız olarak buraya imza atmak üzere geleceksin" dedi ve ay
rıca dolaylı yollardan Hükümetimizi de tehdit etti. -r 

İşte o gün, 10 Haziran günü, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu olarak, bu meseleye sahip 
çıktık; bu sahip çıkma ve söz konusu ettiğimiz müşterek bildiriyle Hükümete demek istedik ki : 
"Bakın, zaman zaman, Amerika, birtakım isteklerimiz olduğunda, birtakım menfaatlarımız orada 
görüşüldüğünde, bize aynen, 'Sayın Türk yetkilileri ve Hükümeti, bakın, ben size bu konuda yar
dımcı olmak istiyorum; gerçekten söz de verdim; ama, Senato ve Parlamento bu konuda farklı dü
şünüyor, bana bu konuda izin vermiyor' diyor, topu Senatosuna atıyor ve bu şekilde işin içinden 
çıkıyor. 

Siz de, 10 Haziran günü, mutabakata vardığımız ve ilan ettiğimiz bu bildiriyi gerekçe göster
mek suretiyle, Sayın Clinton yahut da Birleşmiş Milletlere, tamam, biz bu konuda uzlaşmaz bir tu
tum içerisinde değiliz; ama, Parlamentomuz, milletin temsilcisi olan Parlamentomuz, şöyle şöyle 
bir bildiriyi kabul etti; biz, bu bildirinin şartlarının dışında bir şeyi kabul etmeyiz, böyle bir şeyi gö
rüşmeyiz; yoksa, bunun hesabını milletimize veremeyiz' desin; Hükümet, topu Parlamentoya atsın, 
ülkemizi ve Kıbrıs'ta Türkiye'ye umutla bakan insanları bu açıdan kurtarsın,°bu işe bir vesile ol
sun" 

10 Haziran günü o mutabakat metnini bunun için burada imzaladık ve yayımladık; ama, Hü
kümet olarak sizler ne yaptınız : Kıbrıs'ta, Birleşmiş Milletlerin her istediğine "evet" diyebilecek, 
direnmeyecek bir hükümet olması için, dolaylı yollardan da olsa, çok şeyler yaptınız. Kıbrıs'ın si
yasî istikrarını bozdunuz. Hükümeti erken seçime zorladmız. Bazı basın ve yayın organlarında Ra
ufDenktaş'ı "uzlaşmaz bir kimse" olarak lanse ettiniz, ihbar ettiniz, gerçi, Sayın Denktaş Ameri
ka'ya gitmedi; ama, adamlar bir kere Türk Hükümetinden yüz bulmuştu. Hükümetin tavize müsa
it tutumunu bir yerlere yazdılar ve tekrar uygun bir zeminin oluşması için beklemeye başladılar. 
Nihayet bekledikleri an geldi; nasıl geldi: Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, Türkiye'yi içine dü
şürdüğü ekonomik iflastan kurtulmak için son bir çırpınışla Clinton'un yanına IMF'den destek is
temeye gittiğinde, Clinton, bir yıl önce yarım kalan işi tamamlamak için Başbakana baskı yaptı, 
"Kıbrıs'ta taviz vermeden, ekonomik iflastan kurtulmanıza yardımcı olamayız" manasına gelen 
sözler söyledi. Kriptolar açıklanmadığı için, Başbakanın ne söyleyip ne söylemediğini, birbiriyle 
çelişen beyanlarda bulunduğu için, tam olarak bilmek mümkün değil; ama göründüğü kadarıyla, 
birçok sözleri birbirinin arasına sıkıştırdığınızda, uç uca getirdiğinizde ortaya çıkan sonuç, "Kıbrıs 
meselesini ben açmadım, Clinton açtı" demesidir. Açmadınız, kabul ediyoruz; ama Clinton açtığı 
zaman da bir şey demediniz, diyemezsiniz. "Sayın Clinton, Kıbns meselesinden önce, Yunan Hü
kümetinin Batı Trakya'da yaptığı zulümden haberdar değil misiniz? Lozan Antlaşmasına göre, 
uluslararası anlaşmalara göre orada Müslüman Türk halkının kendi dini liderlerini seçmesine mü
saade etmiyorsunuz. Kendiniz, antlaşmalara aykın olarak tayinler yapıyorsunuz; bunlan Yunan 
Hükümetine söyledik, siz bunlan bilmiyor musunuz?" diyemez miydiniz?.. 
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"Yunanistan, Ege'deki adaları durmadan silahlarıyla tahkim ediyor, bundan haberiniz yok 
mu? Yunan Hükümetinin bu uzlaşmaz tavrı karşısında bizim birşey yapmamız mümkün değildir." 
demediniz. 

"Güven Artırıcı Önlemler Paketi" olarak ortaya'çıkarılan önerilerin güven bozucu önlemler 
haline dönüştüğünü, teklif eden birtakım şartların, Ada'yi, 74 öncesine götürme planının ilk adımı 
olduğunu söylcmediniz. Geçen yıl ilke olarak mutabakata varılan ilk paketteki hususların, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine yeni pakete konulan hükümlerle değiştirilmesinin sebebini sor
madınız. "Bir yılda ne değişti ki, bir yıl önce yemeğe tenezzül etmediğimiz yemeği şimdi tekrar 
önümüze getiriyorsunuz?" diye sormadınız. (RP sıralarından alkışlar) Eğer sorsaydınız, en azından, 
bugüne kadar basından duyardık. Hem, niye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine baskı yapıyorsu
nuz?.. Belki bazı arkadaşlarımız, "ne baskısı?" diyeceklerdir. Baskı değilse nedir? Daha dün bir 
miktar para gönderildi. Gene birkaç gün önceki bir gazetede okuduk, ekonomik ambargo uygulu
yorsunuz. Bunlar eğer doğru değilse, niye yalanlamadınız? Birleşmiş Milletlerin isteklerini kabul 
etmeleri konusunda baskı uyguluyorsunuz. 

Bakın, şunu açıklıkla söylüyoruz : Refah Partisi olarak biz, ilk pakette de bir hayır bir bereket 
olmadığına inanıyoruz. Ne demekmiş Maraş'ı Birleşmiş Milletlere vermek?.. Bir yıl sonra Lefko-
şa Havaalanı açılacakmış... Bunun trafiğe açılmasının garantisi ne?.. Birleşmiş Milletler Daimî 
Konseyinin 5 daimi üyesi mi garanti olacak?!. İslamın ve Türklüğün tarihî düşmanı Papaz Butros 
Gali mi garanti olacak, yoksa Rum tarafı mı?!. Haydi, garantiye uyuldu diyelim, Birleşmiş Millet
lerin kontrolüne verilen bu bölgeye yerleşen Rumları, garantiye ayları bir davranış ortaya çıktığın
da, kim kolundan tutup atacak? 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ne kadar ilci yüzlü ve çifte standartlı olduğunu, Bos
na olayında hâlâ görmüyor muyuz?.. Birleşmiş Milletler kontrolüne verilen bölge fiilen Rumlara 
verilmiş bir bölge demektir. Rumlar, ayaklarını bir kere yere bastılar mı, ondan sonra onları oradan 
atmaya kimsenin gücü yetmeyecektir; yetmeyecektir, ta ki 1974 yılındaki Hükümette bulunan o ce
sur bakanları buluncaya kadar beklemek zorunda kalacaksınız. 

Kaldı, ki, kimin malını kime veriyoruz?.. Şehit kanıyla alınan bir yer, ancak şehit kanıyla ve
rilir. Kıbrıs'ı, Maraş'ı veya Kıbrıs'ın herhangi bir parçasını, bir karış toprağını bile bir başkasına 
vermeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Geçen yıl burada konuşan Sayın Denktaş -ki, çok fazla detayına girmek istemiyorum- ne di
yordu? "Eğer Birleşmiş Milletler, biz sizin dediklerinizi yapacak olursak, ambargoyu tamamıyla 
kaldıracak olursak, bu, sizi tanımak manasına gelir, onun için biz ambargoyu kaldıramayız diyor
lar" diyordu. 

Yine, Sayın Denktaş, "Lefkoşa'dan çıkışlara müsaade edecekler mi?" diye endişesini dile ge
tiriyordu ve "Lefkoşa Havaalanını trafiğe açtığımız anda, Ercan Havalimanını teknik olarak sustur
mak lazım" diyordu; "Deniz limanları üzerindeki kısıtlılık kaldıramamakta, şifahî olarak söz veril
mekte; ama, kayıtların ve anlaşmaların metinlere dökülmesine rıza göstermemektedirler" diyordu. 
"Siz, şimdi bu detaylarla uğraşmayı bırakın, prensip olarak bu işe evet deyin, ondan sonrasını gö
rüşürüz" diyordu; ama, herkes biliyor ve tarihte de bu gayet açıklıkla görülüyor ki, bir kere ona 
"evet" dedirdikten sonra, o pakete "evet" dedirdikten sonra, Yunan tarafı, "siz daha önceki sözleri 
bir tarafa bırakın, bakın, ilk pakete imza attınız, biz bundan sonra görüşmelere buradan başlarız" 
diye, meseleyi ele alacaklardı. 
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Ayrıca, Maraş'ın, bu bölgesindeki oteller açıldığı takdirde, Kıbrıs'ta canlanan turizm ölecek, 
yine gümrüklerini sıfırlayan Rum kesimiyle, Türk tarafında satılan eşya rekabet edemeyecektir. Sı
kıntı içinde olan, kriz içinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomisi daha bir çıkmazın 
içine girecektir. 

Kıymetli arkadaşlar, eğer Rum tarafının ve Birleşmiş Milletlerin direttiği o öneriler kabul edi
lecek olursa, içinden çıkılması imkânsız ve sadece Rum tarafının istedikleri noktaya götürülen bir 
kanala girilecek ve o kanalın sonu, Türk Cumhuriyeti için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için if
lastan başka bir şey olmayacaktır. 

Birleşmiş Milletler ve Rum kesimi, Kıbrıs meselesini bir bütün olarak ele almak istememek
tedirler. Niye?.. Mesele bütün olarak ele alındığında, Türk tarafı oltanın iğnesini görmekte ve yut-
mamaktadır. Bunun için, bir dantel gibi işledikleri Kıbrıs işini parça parça ele alarak, bir salam me
toduyla, nihaî çerçevede nerede biteceği anlaşılmayan bir tavizler kanalına girmemek en akıllıca 
bir yoldur diye düşünüyoruz. Çünkü, bu dar kanalda, artık tüm tavizler çorap söküğü gibi birbiri
nin ardında gelecektir. 

Kıbrıs meselesi bir bütündür.'Bu bütünlük, Birleşmiş Milletler nezdinde Peres De Cuellar za
manından beri devam etmektedir. Ne zamanki Genel Sekreterliğe Butros Gali gelmiştir, Kıbrıs me
selesi, o tarihten beri toplumlararası sorun olmaktan çıkmış, uluslararası bir kimliğe bürünmüştür. 

Meselenin boyutunun bu şekilde değişmesinde hükümetlerimizin sorumluluğu da Butros Ga-
li'den daha az değildir. Sanıyor musunuz ki, Kıbrıs'ın tamamı verilse, üstüne Anadolu'nun yansı 
da verilse, Yunanlıların ve Batılıların istekleri biter, önümüze koyacağı sorunlar tükenir!.. 

1850'lerden bu yana bu topraklarda yönetimleri sürdürenler, hep Batı kapılarından borç iste
meye gitmişlerdir. Her seferinde de bu borç isteyişlerinkarşısında millî menfaatlarımızı ayaklar al
tına almamız manasına gelen birçok talep, Batılı güçler ve devletler tarafından, bazen doğrudan, 
bazen dolaylı olarak gelmiştir ve her istedikleri tavizi bir sonraki taviz için bir başlangıç noktası 
kabul etmişlerdir. Artık, bu tavizkâr tutuma "dur" demenin zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Kıb
rıs'ta bağımsız bir Türk Cumhuriyeti vardır. Tüm dünyanın, bu bağımsız devleti tanıması için kol
ları sıvamaktan başka bize düşen bir görev yoktur. 

Gazeteler, Sayın Başbakan tarafından, "Çözüme her zamankinden daha yakınız" dendiğini ya
zıyor. Doğrusu bu haberi duyunca şaşırdık. "Acaba Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke 
olarak tanıdı da biz mi duymadık, yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası platformlar
da spor müsabakalarına çağırılıyor da biz mi duymadık?" diye hayretler içinde kaldık! Amerika, 
Birleşmiş Milletler veya Rum tarafı bu sözü öyleyse belki hak verilebilir; ama, bir Türkiye Cum
huriyeti Devletinin Başbakanı böyle bir söz etmişse, bu ifadeyi gafletten başka bir kelimeyle izah 
etmek mümkün değildir. "Ben artık bu işi çözmek istiyorum, bana yardım edin, salı günü bazı ki
şiler yine çıkıp hamasi nutuklar atacak; ama, ben bu sefer kararlıyım, grupta bir konuşma yapıp, 
bunları anlatacağım" sözleri, eğer kendisine ait ise, aradan 48 saat geçmeden grupta hamasî olarak 
nitelediği o sözleri kendisi söylemiştir. (RP sıralarından "bravo" sesleri) 48 saatte bir fikir değişti
ren bir Başbakanın sözüne güvenerek nasıl dış politika yürütülür? Ben bunu hayretler içerisinde 
sizlere soruyorum. Türkiye'nin çok ciddî ve devasa sorunları, böylesine kararsız bir Başbakanla na
sıl çözümlenir, merak ediyoruz. 

"Bu. mesele, 20 yıldır hep önümüzde duruyor. Bu, her fırsatta ve her yerde önümüze çıkıyor, 
ayağımıza dolanıyor, bu çözümsüzlükten en çok zararı Türkiye görüyor" diyen Sayın Başbakanın 
beyanını yine gazeteler yazdılar. 
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Bizim açımızdan bu soruna sorun dersek, asıl o zaman sorun olur. Kıbrıs sorununun hep önü
müze konması, bu meseleyi, birilerinin istediği tarzda çözmemizi gerektirmez. Eğer bu sorunun 
ezikliğini içinizde hissederseniz, sorun dağ gibi olur, büyür ve o sorunu çözemezsiniz. "Eğer bu so
runda, hakkımızı yedirmemek, hakkımıza sahip çıkmak, gerektiğinde bunun için bütün dünyaya 
baş kaldırma gibi soylu ve sağlıklı bir iradeyi ortaya koyabilirsek, Kıbrıs sorunu ayağımıza bir bağ 
ve hep bir sorun olarak değil, dış politikamızın dinamiği olarak kalacaktır" diyor Sayın Mümtaz 
Hocamız, ve bu görüşüne aynen katılıyorum. 

Bugün Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi kararlarının, bazı ülkelerin gözünde bir tuva
let kâğıdı kadar bile kıymetinin olmadığını hatırlamak durumundayız. Kıbrıs meselesi, 1993 yılı-
nın 10 Haziranında ve birkaç gün önceki 26 Nisan tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi mutabakat 
metinlerinde yer alan hususların dışında ele alınamaz ve görüşülemez. Metinlerde yer alan husus
lar nelerdir?.. ' - . . ' . 

1. Her bakımdan eşit haklara sahip, iki eşit toplumun varlığı kabul edilecek. "Rum kesimi 
devlet olarak tanınacak, Türk kesimi kabul edilmeyecek, ambargo konulacak" şeklindeki şartlarla 
bir görüşme yapılamaz demektedir -sizin de imza attığınız o bildirilerde- bizim Parlamentomuz. 

2. Kıbrıs meselesi parça parça salam metoduyla değil, bir bütün olarak ele alınacak ve ulus
lararası platformda, uluslararası bir mesele olarak değil, iki toplum arasında, iki toplumun temsil
cileri arasında görüşmeler yoluyla çözümlenecektir. 

3. İki toplum temsilcileri arasında görüşülüp, parafe edilen hususlar, her iki toplumun tasvi
bine sunulacaktır. Yani, o halkların referandumuna tabi tutulacağı, ondan sonra, meselenin kesile
ceği belirtiliyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, işte siz, Kıbrıs konusundaki bu genel görüşmeyi, Birleşmiş 
Milletlerin verdiği en son tarih olan 30 Nisandan sonraya bırakmak suretiyle, muhalefeti belki at
lattığınızı düşünebilirsiniz; ama, şundan emin olun ki, Kıbrıs konusunda bu genel görüşme önerge
leri olmasaydı, basının ve bir zamanlar orayı tekrar fetheden, Kıbrıs'ı bir barış adası haline getiren 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda duyarlılığı olmasaydı, Türk halkının olağanüstü ve takdire 
şayan tepkisi olmasaydı, ne Birleşmiş Milletler geri adım atardı ve ne de siz, bugüne kadar izledi
ğiniz tavizli yaklaşımınızdan ödün verirdiniz. 

Kıymetli arkadaşlar, son olarak ve tekrar ifade ediyorum : Refah Partisi olarak, Kıbrıs mese
lesi diye bir meselemiz yoktur ve olmamalıdır. (RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye 
Cumhuriyeti olarak biz, "Bağımsız Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır görevimiz uluslara
rası platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmak ve içine düştüğü ekonomik ve siyasî sı
kıntılardan kurtarmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" diyoruz. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Yugoslavya'da iki yıldır gördüğümüz o korkunç katliam gözlerimizin önünde iken, Kıbrıs'ta 
iki toplumu da bir arada yaşatma gayretlerinin, ne kadar boş, gerçek dışı ve hayal mahsulü bir gay
ret olduğunu hepinize açıklıkla ifade ediyorum. 

Şimdi, sözlerimi burada bitirmeden önce, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezinin yayımladığı, 
Ahmet Gazioğlu tarafından kaleme alınan, "Kıbrıs'ta Türkler" adlı kitabın -iktidar grubuna da, mu
halefet grubuna da bir temenni olarak dile getiriyorum- okunmasında yarar görüyorum. Ecdadımı
zın yüzyıllarca Kıbrıs'ta neler yaptığını, ne fedakârlıklar yaptığını, nasıl kan döktüğünü ve bu siya
seti nasıl yürüttüğünü o kitapta yakînen görmek mümkün; tüm arkadaşlarımın okumasını diliyorum. 
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Stratejik önemi haiz, âdeta Türkiye'nin bir parçası konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin hayatî çıkarları açısından, bu genel görüşmenin açılmasının faydalı olacağı kanaatinde
yim ve Grubumuz adına, genel görüşmenin açılması lehine oy kullanacağımızı belirtiyorum. 

Sayın Başkanıma, bu müsamahayı gösterdiği için ve dinleme zahmetinde bulunduğunuz için 
de hepinize sonsuz hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İrfan Demiralp; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bu Meclis, 23 Nisan 1920'de kurulduğu günden beri, ülkenin, milletin, millî menfaatlarını sa-
vunagelmiştir ve çok iyi savunmuştur. 

Millî davalar, bu platforma geldiğinde, tartışıldığında, değişik siyasî partilerin ve değişik siya
sî görüşlerin, o millî davayı savunma amacıyla, yarışma içinde olmaları, heyecanlı olmaları çok do
ğaldır; ancak, hiç kimsenin, hiçbir siyasî partinin, burada, böyle bir millî davada veya benzerinde, 
kendisini diğerinden daha çok memleketini severlikle, millî davalara daha çok sahip çıkmakla ni
telendirmeye veya bir başka siyasî partiyi millî davalara sahip çıkmamakla suçlamaya hakkı yok
tur. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — DYP'nin sıralarına bak, kaç kişi var; ne kadar sahip çıkıyor
lar!.. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Böyle bir konunun görüşülmesinde seçilecek olan cümle
ler, hatta kelimeler çok önemlidir. Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın, az ön
ceki konuşmasını hep birlikte dinledik. Bu konuşma, gerçekten bugüne kadar bu Meclisin alışık ol
madığı tarzda bir konuşmaydı. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Doğru, çok kaliteliydi. 

ALİ ER (İçel) — Çok kaliteliydi; fevkalâde ben de beğendim yani. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Yılmaz, burada, Doğru Yol Partisini, Sosyaldemok-
rat Halkçı Partiyle koalisyon şeklinde teşekkül ettirmiş olduğu Hükümetin dış politikasını olma
makla, Kıbrıs'la ilgili dış politikasını olmamakla itham etti. (RP sıralarından, "var mı?!" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, dış politika devletindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı İmpa
ratorluğundan beri, çok tutarlı bir dış politikaya sahiptir ve o dış politikayı bugüne kadar gelip geç
miş tüm hükümetler, çizgisinden saptırmadan, bu ülkenin, bu milletin menfaatlarını koruyacak şe
kilde izlemişlerdir ve bugüne gelinmiştir. Hal böyleyken ve bundan önceki dönemde, sekiz yıl, 
Türkiye Cumhuriyetinin kaderine hükmetmiş, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden bulunmuş ol
duğu halde, Sayın Yılmaz'ın bu konuyu böylesine ucuz, böylesine iç politikaya alet edercesine ko
nuşmasını, doğrusunu isterseniz yadırgadım. Çünkü, kendisini 1987 yılından beri burada tanıyo
rum, biliyorum. Bu ülkede, hem Dışişleri Bakanlığı hem de Başbakanlık yapmış bir kişi olarak, -
bu çatı altında, zaman zaman çok çok iyi eleştiriler de yapmıştır- kendisinin bugün yapmış olduğu 
konuşmayı, doğrusu ucuz bir iç politika argümanı olarak algıladım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Bunun, dış politikayla hiç alakası yok. 
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İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Dışişleri Baka
nı, görüşmenin başında, konunun teknik detaylarını burada uzun uzun anlattı. Ben bunları tekrarla
yarak, sizlerin, Genel Kurulun zamanını almak istemiyorum; ancak şunu belirtmekte yarar var : 
Kıbrıs konusu, Türkiye Cumhuriyetinin millî bir davasıdır. 1974 Barış Harekâtından beri bu konu 
üzerindeki görüşmeler devam edegelmektedir ve bu görüşmelerin sekiz yıllık periyodu da Anava
tan partisinin iktidar olduğu dönemlerde yapılmıştır. Şimdi, 10 Haziran 1993 tarihinde burada yap
mış olduğum konuşmada sorduğum soruyu, bir daha tekrarlayarak sormak istiyorum : Bu görüş
melere devam etmek, millî çıkarlarımıza ters düşüyor idiyse, ANAP îktidariarı geçen sekiz yıllık 
dönemde neden bu görüşmeleri kesmediler? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Devam edin, taviz vermeyin. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Şayet, bugün çit içinde kapalı duran Maraş alanının pazar
lık masasına getirilmeyeceğini düşündülerse, görüşmelere konu olmayacağını düşündülerse, sekiz 
yıllık dönemde çok zamanları vardı, neden burayı açmadılar? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - 1974-1980 arası... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; burada millî bir dava
yı tartışıyoruz. Bu davanın, geldiği bu noktada iç politika malzemesi yapılmasına tahammülü yok
tur. Bu müzakereler yapılırken, bu davayı âdeta bir iç politika primine dönüştürmek için sorumsuz
ca cümleler seçip kullanmak, bu çatı altındaki hiçbir siyasîye yakışmamaktadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Meclise de mi getirmeyelim konuyu? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konu, bugün, 1974 
yılında başladığı gibi, çözüm sürecindedir ve çözüm süreci halen işlemektedir. Şimdi, çözüm süre
ci işlerken ve bu konunun çözümüyle ilgili görüşmeler, tüm dünyanın ilgisi altında, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteri gözetiminde yapılıyor iken, bu görüşmelerin burada kesilmesini savunmak 
veya bugün burada bu görüşmelerin gelmiş olduğu nokta itibariyle bu Hükümetin taviz verdiğini 
söylemek veya taviz vereceği kehanetinde bulunmak, bu davaya zarar verir; bu doğru değildir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Gerçeklerin ifadesidir. 

SELÇUK.MARUFLU (İstanbul) — Ama, "yardım edin, çözelim" diyor Başbakan. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ancak, şunu da belirtmek istiyorum : Çözümsüzlüğü sa
vunmak mümkün değildir, mutlaka çözüme ulaşacaktır; ama, Kıbrıs Türk toplumunun ve onun ar
kasındaki 60 milyonluk büyük Türk Milletinin çıkarlarını koruyarak çözüme gidilecektir. Burada, 
bu noktada çözümsüzlüğü savunmak, hem onu savunanlara ve hem de onu savunanların arkasında
ki toplumlara zarar verir. Gelin, bu davaya hep birlikte müspetinden yaklaşalım ve zarar vermeye
lim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Çözülmüş, çözülecek bir şey yok. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Onu Tansu Hanıma söyle. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Tansu Hanım, sizi böyle dolduruyor. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs'ta iki ayrı top
lum ve bu iki ayrı toplumun oluşturduğu iki ayrı devlet vardır. 1974 öncesine veya benzerine dön
mek mümkün değildir. • • 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şimdi çözümü söyle. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bugüne kadar, daha önce de ifade ettiğim gibi, gelmiş geç
miş tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, Kıbrıs davasını millî bir dava olarak ele almışlar ve 
içinde bulundukları şartlar içinde her türlü imkânı kullanarak savunmuşlardır. Hiç kimsenin endi
şesi olmaması gerekir ki, bu Hükümet ve bundan sonra gelecek hükümetler de Kıbrıs davasını ve 
diğer millî davaları aynı duyarlılıkla savunacaklardır. 

Yarışma doğladır. Burada, millî davaların savunulmasında değişik siyasî partilerin yarışma 
içinde olmaları doğladır; ancak -tekraren söylüyorum- hiçbir siyasî partinin diğerini daha az'vatan
severlikle suçlaması mümkün değildir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu davanın, memleketimiz ve milletimizin onuruna yakışacak şe
kilde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sonsuza kadar dimdik ayakta duracak şekilde çözülme
sini temenni ediyor, Yüce Heyeti saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — "Tarihe de yakışacak şekilde" demeyi unuttun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal, buyurun. 

(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; bir genel görüşme, Kıbrıs gibi bir konuda da olsa, elbette, yalnızca hamasî nutuklar atmak için 
değildir. Bir genel görüşmenin amacı, her şeyden önce, konunun çeşitli boyutlarını gözden geçir
mek, enine boyuna görüşmek, aynı zamanda da hem içe -kendi kamuoyumuza- hem de dışa -dün
yada bu konuyu izleyenlere mesaj vermektir. Mesaj amacının büyükçe bir bölümü, geçen hafta oy
birliğiyle ve alkışlarla kabul ettiğiniz bildiriyle büyük ölçüde sağlanmış oldu. Bütün dünya, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin ağzından duydu ki, Türk Milleti, bu Meclisin temsil ettiği millet, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin arkasındadır ve onu destekleyecektir. Bu destek, Kıbrıs'ta şu ya 
da bu siyaset adamına, şu ya da bu partiye verilmiş bir destek değil, bütün Kıbrıs Türk halkına ve 
onun devletine verilmiş bir destektir. Ama bu mesajın gerisinde bizim için çok önemli bir nokta da 
yatmaktadır. O da, bir kez daha vurguladık ki, Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin dış politikasında rasge
le bir sorun değil ya da bazılarının söylediği gibi, bir ayak bağı değil, tam tersine Türk dış politi
kasının mihenk taşıdır. 

Kıbrıs davasını onurumuzla savunmadığımız, savunamadığımız ölçüde başka hiçbir davayı 
onurumuzla savunmamıza, başka hiçbir davada başarılı olmamıza imkân yoktur. Bu mesaj da ve
rildi. Şimdi böyle bir genel görüşme dolayısıyla, henüz tam olarak verilmemiş olan; ama, verilme
si gereken birtakım mesajlar var. Ben onlara dikkatinizi çekmek üzere Grubum adına söz aldım. 

Birincisi; dışa ve bütün dünyayı temsil eden kuruluş görüntüsündeki Birleşmiş Milletlere, Kıb
rıs görüşmelerinin yöntemine ilişkin olarak verilmesi gereken mesajdır. 

Kıbrıs'ta bu son bir yıl içinde tartışılan paket, adı üstünde, Güven Artırıcı Önlemler Paketidir. 
İki taraf arasında büyük güvensizlik vardır. "Konunun çözülebilmesi için bu güvenin kurulması ge
rekir" dendi ve bu görüşmelere başlandı. Bu görüşmeler karşılıklı güveni ortadan kaldıramadığı gi
bi, çok daha önemli bir sakınca yarattı; o da Birleşmiş Milletlere olan güven sarsıldı. 
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Bu, özellikle bu sorun gibi, Birleşmiş Milletler çerçevesinde çözülmeye çalışılan bir sorun ba
kımından son derece önemlidir. Örnek vermek gerekirse -ayrıntılarına girmeyeyim, çünkü arkadaş
larım o ayrıntıları uzun boylu anlattılar- geçen haftaki görüşmelerden bir ayrıntı üzerinde durayım. 
O da, söz konusu bölgeye, yani bundan sonra -Birleşmiş Milletlerin geçici yönetiminde- iki toplu
mun ve özellikle orada eskiden oturmakta olan Kıbrıs Rum toplumunun iskânına açılacak olan Ma-
raş Bölgesine giriş konusu. Giriş konusu, girişin denetimi konusu, paket ortaya konduğu zaman bi
le son değişikliklerden sonra da, aradaki bölgenin, aradaki arazinin Kıbrıs Türk tarafının deneti
minde kalmasını öngören bir biçim düşünülmüştü ve tam metni hatırlamak gerekirse, "bu iskâna 
açılacak olan bölgeye giriş serbest, formalitesiz, engelsiz; fakat, güvenlik gereklerinin gerektirdiği 
biçimde olacaktır" deniliyordu. Güvenlik gerekleri de, elbette Türk tarafının güvenliğidir. Çünkü, 
hatırlayacaksınız, söz konusu bu bölgenin Kuzey kısmı da, yani Magosa Limanına bakan kısmı da 
-görüşmeler öncesinde Türk tarafı üzerine uygulanan baskılar sonucunda- daha önce savunulandan 
değişik bir biçimde, Türklerin elinde kalmasından vazgeçilmiş olan bir bölgeydi. 

Bu arada şunu da hatırlatayım : Geçen yıl New York'ta bu görüşmeler olurken, bu bölgeden 
vazgeçmemizi isteyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aynen şunu söylemişti : "Siz, niye endi
şe ediyorsunuz, limanın âteş altında kalacağından? O endişeniz, gerçekleşme durumuna geldiği za
man, böyle bir endişe gerçekten varsa, oraya geçiş elinizde olduğuna göre, orayı her istediğiniz za
man boğabilirsiniz; yani geçişi durdurarak, bu güvenlik endişenizi karşılayabilirsiniz". Dolayısıy
la, şimdiye kadar Türk tarafı bu geçişe, güvenliğinin sağlandığı düşüncesiyle "evet" demiş ve bu
nu asgarî ölçüde sağlayacak denetimi de elinde bulunduracağını düşünmüştü; fakat, son haftalarda 
ortaya yeni bir anlayış çıktı; bütün o bölge, yani Maraş'ın güneyinde ve batısında kalan bölge, as
kerden arındırılsın, askersizleştirilsin. Kıbrıs'ın bazı kesimlerinde, özellikle ara bölgede olduğu gi
bi, oradaki Kıbrıs Türk güvenlik kuvvetleri de çekilsin" denildi. 

Buna itiraz edildi, sonuçta geçen hafta burada vazgeçilmiş gibi oldu; fakat, buna karşılık Bir
leşmiş Milletler şunu önerdi : "Siz, orada olun, ama görünmeyin" Dolayısıyla, geçen hafta görün-
mezlik konusu tartışıldı. Türkler hem olacak hem de görünmeyecekler; yani sinemalarda "Görün
meyen Adam" filminde olduğu gibi hem olacaksınız, hem de görünmeyeceksiniz! Askeri bakım
dan buna da razı olundu, ben, bütün bunları, Türk tarafının ne kadar esneklik gösterdiğini belirt
mek için söylüyorum. Buna razı olundu, ama, "hiç olmazsa geçiş bölgesinde polis bulunmayacak 
mı?" denildi. "Bulunacak, ama orada küçük kulübemsi bir bina var, onun içine girecek ve kendisi
ni göstermeyecek" dediler. "Peki, her polisin normal olarak taşıdığı silahı da mı taşımayacak?" de
nildi, "Hayır, onu da taşımayacak" dediler. "Peki, yol ne olacak?" denildi; "yolu da Birleşmiş Mil
letler devriyesi gözetleyecek" dediler. Yani iş, öyle bir noktaya geldi ki, daha önce verilen kararlar 
unutulup, Türk tarafı yok sayılır biçimde, Kıbrıs Rumlarının güvenlik gerekçesi öne çıktı. Çünkü 
onlar, Türk görmekten rahatsız olmaktalarmış ve Türk görüntüsü onlara güvensizlik vermekteymiş, 
Tabiî bu, özellikle geçmişi bilen ve yaşayan Türk tarafı için, 1963'ten 1974'e kadar barikatlarda 
çekmediği çile kalmamış olan Türk tarafı için çok acı bir karşı koyuştu. Onlar, 11 yıl bu barikat
larda bütün bu çileyi çektikten sonra, şimdi denetimi ellerinde bulundurabilecekleri bir geçiş kapı
sında görüntülerine dahi tahammül edilmemekteydi. Onun için bu nokta çok önemliydi. 

Şunu belirtmek için söyleyeyim; geçen haftaki görüşmelerde Denktaş, bu konuyu da düşüne
bilmek için öbür konulardaki karşı kartlan görmek istedi; yani "sabah görüştüğünüz Rum tarafı, 
öbür konularda ne dedi?" ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Temsilcisi, "Hayır, önce bir ko
nuya 'evet' deyin, ondan sonra öbür kartlan göstereceğim" dedi ve bu noktada da şimdiye kadar 
izlenmiş olan yöntemin dışına çıkıldı. Çünkü, şimdiye kadar izlenmiş yöntem, bütün kartlann bir
likte gözden geçirildiği bir yöntemdi, "bir önkoşul olarak, önce geçişteki denetimi elinden çıkardı-
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ğmız anlamına gelen durumu kabul edin" diye dayatıldı; fakat Denktaş'ın müzakereciliği sonun
da o kartlar açıldı ve o kartlar görüşmenin sonuna doğru açıldığında görüldü ki, yalnızca ayrı güm
rük konusu kabul edilmektedir; buna karşılık, hem haritanın hafifçe değiştirilmiş olması -tartışma
lı bir konu olduğu için ayrıntısına girmek istemiyorum- ama daha önemlisi, Lefkoşa Uluslararası 
Havaalanının -yine ayrıntılarına girmeden söyleyeyim- eşit koşullarda kullanımı konusu, Birleşmiş 
Milletlerin ve Kıbns Rum tarafının diretişiyle çözülemeyecek bir konu olarak kalmıştır. Eğer bi
rinci konuya "evet" deseydik, o elde var bir diye cebe konacaktı ve ondan sonra öbür konular üze
rindeki baskılar devam edecekti. 

Bütün bunları şunun için anlatıyorum : Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs sorununu çözmede izledi
ği yöntem yanlıştır. Mademki Türkiye'nin Parlamentosunda konuşuyoruz, konuyla en yakından il
gili ülkelerden biri olarak, Birleşmiş Milletlere bu konuda net, açık bir mesaj vermemiz gerekir : 
Bu yöntem yanlıştır. Nedir yöntem? Dolaylı görüşmeler; yani bir tarafla görüşüyorsunuz, ona bir
takım öneriler götürüyorsunuz -Birleşmiş Milletler olarak sizin'yazdığınız öneriler bunlar- ve bir 
taraf bir şeyler söylüyor; sonra öbür tarafa gidiyorsunuz. Öbür tarafa, bir tarafın söylediklerini tam 
olarak yansıttığınızdan, bir kere, emin değiliz; sizin, karşı tarafın görüşünü alarak ya da almayarak, 
bu önerileri değiştirip değiştirmediğinizden emin değiliz; dolayısıyla, dolaylı görüşmeler belki baş
langıç aşamasında bir zemin yaratmak için kullanılabilir; ama, sorunun çözümü için kesinlikle yan
lış bir yöntemdir. Birleşmiş Milletler masasının bir ucuna oturur ve taraflar masanın iki yanında 
kendileri müzakere ederler. Türkiye olarak bizim, bundan sonraki aşamalar için, Birleşmiş Millet
lere ve onun arkasındaki büyük devletlere net olarak vermemiz gereken mesaj budur. 

Şimdi asıl bize dönük olarak verilmesi gereken mesaja geliyorum : Şimdiye kadarki konuşma
larda arkadaşlarım bunun üzerinde hiç durmadılar; fakat, bu son paket dolayısıyla dikkati çeken bir 
nokta var. Bu nokta, geçen hafta Türkiye'de basının da dikkatini çekti, geçen hafta görüşmelerde 
bizim de dikkatimizi çekti. Birleşmiş Milletlerin Temsilcisi, önerdikleri çözümleri -ki bizce yanlış-
kabul ettirebilmek için, önce bir ekonomik nutukla işe giriyor ve bu önlemlerin Kıbrıs Türk tarafı 
için, ekonomik bakımdan ne kadar yararlı olacağını söylüyor. Bunun, gerek Türkiye'de gerekse 
Kuzey Kıbrıs'ta halka iyi anlatamadığını ekliyor ve arkasından şunu demek istiyor: Bunları iyi an-
latsanız, gerek Türkiye, gerek Kuzey Kıbrıs halkları buna ,!evet" diyebilirler; "siz halktan bir şey
ler saklıyorsunuz ve konuyu çarpıtıyorsunuz" diyorlar. Bunu söylerken ileri sürdükleri ekonomik 
yararlara baktığınız zaman, Türk olarak -gerek Türkiyeli Türk, gerekse Kuzey Kıbrıslı Türk ola
rak- insanın acı duymaması mümkün değildir. Çünkü Lefkoşa Havaalanının, onların koşuluyla da 
olsa; yani bizim uçakların Kıbns işareti taşımadan inip kalkmaya zorlandıklan, onların uçaklarının 
devletin resmî bayrağını vesaireyi taşıyarak inip kalkabileceği bir biçimde de olsa "Lefkoşa Ulus
lararası Havaalanının açılması için, bunun bir yıl içinde tamir edilmesi için, Kuzey Kıbrıs toplumu 
bakımından müthiş fırsatlar ortaya çıkacaktır" diyorlar. "Beş Milyon dolarlık ihaleler olacaktır, bu 
ihalelerden Türk tarafına da pay düşecektir ve Türk tarafı 100 kadar vasıfsız işçi, 90 kadar da yarı 
vasıflı işçi çalıştırabilmek olanağına kavuşacaktır" deniyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Çok ucuz bu, sudan ucuz Hocam. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. 

Yani 100 işçi daha çalıştırabileceğiz diye, bizim, böyle bir pakete, "evet" dememiz istenmek
tedir. Kuzey Kıbrıs'ın vasıflı işçiden, ince konulara akıl erdirebilecek insanlardan yoksun olduğu, 
Türklerin böyle bir ihalede ancak harç çıkarıp yük taşıyarak vasıfsız işçilik yapabilecekleri iması 
da bunun gerisinde yatmaktadır. 
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Yine bakıldığında, "Maraş'ın açılması dolayısıyla -deniyor- daha çözümün imzalanmasının 
ikinci ayından itibaren Maraş'tan, güneydeki turistler kuzeye geçebileceklerdir ve tahminlere göre 
-deniyor- güneye gelmiş,olan turistlerin yüzde 10'u, yani, 200 bini kuzeye geçecektir; bu da Ku
zey Kıbrıs'ın can çekişmekte olan ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu arada 1 milyar do
larlık bir masraf gerekecek. Çünkü, büyük yıkım var ve bunun, yüzde 35'i işçilik parası olacaktır. 
Bu işçilik parasından da yine Türk tarafı yarı vasıflı ve vasıfsız işçi olarak yararlanacaktır. Yine, 
bütün bu kaynaşma dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'taki toplum için 9 bin yeni iş imkânı bulacaktır" de
niyor. Yine, "Turizm dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ta bugün kullanılmayan yatak kapasitesi yüzde 
31 'le, yüzde 55 oranına çıkacaktır" deniyor. "Çünkü, gelecek olan turistler, güneyden kuzeye ge
çecek olan turistler orada geceleyebileceklerdir. 

Siz bunları Kuzey Kıbrıs'a ve Türkiye'ye duyurmuyor^unuz; duyursanız, ekonomik sıkıntılar 
içindeki Türkiye ve daha büyük ekonomik sıkıntılar içindeki Kuzey Kıbrıs bunu bilse, 'evet' der." 

Bütün bu görüşmelerde beni en çok yaralayan budur, bu havadır ve bu havayla bizim onuru
muzu... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Bu havayı yaratan bu Hükümettir. 
> • 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — İşte onun için, Kıbrıs sorunu onur sorunudur diyorum. 
Onurumuzu bir tarafa bırakarak çok basit maddî menfaatlarla bunu bize benimseyemeyeceğimiz 
yollardan çözdürmeye çalışmaktadırlar. Benim asıl vermek istediğim mesaj şudur: Biz niçin bu du
ruma geldik? Niçin Kuzey Kıbrıs -ki, bir cennet parçası- kendi ayakları üzerinde kalmaktan öteye, 
hem kendi halkına hem Türk halkına büyük yararlar sağlayabilecek bir ekonomi durumuna getire-
medik-

Onun için, asıl mesaj, Türkiye'deki iş âlemine verilmesi gereken mesajdır. O iş âlemi keyfine 
geldiği zaman hükümet değiştirme metotları üzerinde düşüneceğine, Kuzey Kıbrıs'a yatırım yap
ma üzerinde düşünmek zorundadır ve bu bencillik, yani, "orası siyaseten rizikolu bir yer, oraya ser
maye gitmez" bencilliği, Türkiye'yi bu duruma getirmiştir; Yani, birkaç yüz vasıfsız işçi çalıştıra
bilmekten medet uman bir toplum durumuna ya da başkalarının gözünde öyle gözüken bir toplum 
durumuna getirmiştir. 

Onun için, bu mesajı özellikle bu genel görüşme açılmasına ilişkin tartışma dolayısıyla Türki
ye'deki iş âlemine duyurmak istiyorum. Zannediyorum bu duyuruda Türkiye Büyük Millet Mecli
si olarak hepimiz bu çağrıya katılabileceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi daha önemli bir nokta var: Daha önce çeşitli konuşmacılar belirt
tiler, Güney Kıbrıs'ın Rum yönetiminin temel amacı, sorunu, Birleşmiş Milletler çerçevesinden çı
karıp, Avrupa çerçevesine oturtmak ve hatta bunu, Avrupa'ya bir an önce girebilmenin bir gerek
çesi olarak kullanmak peşindedir. Cidden bu görüşmelerin, yani, Birleşmiş Milletler çerçevesinde 
yapılan görüşmenin başarısına inanmamaktadırlar ve görüldüğü gibi, onu baltalamak için, suçu 
Türk tarafına atmak için gerekeni de yapmaktadırlar. 

Biz şunu söyleyebiliriz ve söylendi de "Umurumuzda değil, isterseniz Güney Kıbrıs'ı Avru
pa'ya alın. Bunun sonucu, Kuzey Kıbrıs'ın, Türkiye ile daha da bütünleşmesi demektir ve sorunun 
bitmesi demektir. Bundan sonra artık bir daha görüşmeler yoluyla Kıbrıs sorununu çözebileceğini
zi düşünmeyin" diyebiliriz; ama, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum : Türkiye bu yılın so
nunda Avrupa Birliğine girmiyor; ama gümrük birliğinin tam üyesi oluyor ve dünya tarihinde ilk 
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örnek olarak Avrupa Birliğine girmeden gümrük birliğine giriyoruz. Bunun anlamı şudur : Avru-
pa'daki gümrük tarifeleri dolayısıyla karar alacak olan organların içinde yokuz, fakat onların aldık
ları kararlara noktasına kadar uyacağız. Bunun Kıbrıs sorunu bakımından sakıncası şurada: Yalnız 
Kıbrıs sorunu bakımından değil, değer verdiğimiz başka sorunlar bakımından; örneğin Azerbaycan 
sorunu bakımından zayıf noktası şurada : Gümrük birliği demek, yalnız Avrupa Birliğinin kendi 
içinde aldığı gümrük tarifelerine uymak demekten ibaret değil, üçüncü ülkelerle ilgili olarak alaca
ğı kararlara da gümrük birliğine girmiş olan ülke olarak Türkiye uymak zorundadır. Örneğin, 
"Azerbaycan'la Avrupa Birliğinin yapacağı ticarette, şu tarifeler uygulandı" dediği zaman, artık bi
zim alınmasına katılmadığımız bir karara uymak zorunluluğumuz var; dolayısıyla, o tarifelere uy
mak zorunluluğumuz var. Kıbrıs için bir karar alırsa, tarifeler bakımından, hatta çok muhtemeldir 
ki önümüzdeki haftalarda mahkeme kararıyla menşe şahadetnameleri bakımından, biz yine Avru
pa Birliğinin kendi üyesi olmayan ülkelerle ticaret bakımından aldığı kararlara da uymak zorunda
yız. Biz kendi kendimizi aldatmayalım; "Avrupa'ya girdikten sonra Güney Kıbrıs, biz de Kuzey 
Kıbrıs'la istediğimiz gibi ticaret yaparız, falan" demeyelim. Çünkü, gümrük birliğine de girmek 
üzereyiz. Onun için, benim bu mesajım hem iş çevrelerine hem de Dışişlerinedir. Dışişleri Bakan
lığının bu konu üzerinde, yani Avrupa Gümrük Birliğine girişi, Kıbrıs konusu gibi değer verdiği
miz konuların çözümü üzerindeki etkileri bakımından biraz daha derinliğine incelemeye ve biraz 
daha bilinçli müzakereye ihtiyacımız vardır. 

Sayın Başkan, ben bunları belirterek sözlerime son vermek İstiyorum ve son verirken de şunu, 
altını çizerek söylüyorum : Kıbrıs sorunu, evet, bir onur sorunudur; Kıbrıs sorunu, evet, ülkenin dış 
politikasının mihenk taşıdır, ama, Kıbrıs sorunu aynı zamanda teknik yönleri olan, çeşitli uzantıla
rı olan ve onun için de dış baskılarla çözülmeyecek, kendi çabalarımızla kendi kafamızı yorarak, 
akıttığımız kanların üzerine beyin emeğimizi ekleyerek çözebileceğimiz bir sorundur ve çözebile
ceğimiz bir sorundur. Çünkü, zaten çözülmüştür. (Alkışlar) 

Onun için, bunu dünyanın da kabul edebileceği biçime dönüştürmek, hep birlikte ortak bir be
yin çabası istemektedir. 

Bu sözleri söyleyerek hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 

İmza sahipleri adına buyurun Sayın Engin Güner. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son gelişmeler ışığı altın
da Kıbrıs konusunu görüşmek üzere, Anavatan Partisi Grubuna mensup 19 arkadaşımla birlikte 
vermiş olduğumuz önergede imza sahibi olarak huzurunuzda bulunmaktayım. Yüce Heyetinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu önergeyi verişimizin asıl nedeni, bizde mevcut olan bir endişedir. Bu 
endişenin çok haklı sebepleri vardır. Her şeyden önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği mev
kiinde bu konuyu bir an önce çözmeye niyetlenmiş ve bunu kendisi için bir başarı nedeni sayan ve 
Türklere pek sıcak bakmayan bir Genel Sekreter ve ekibinin mevcudiyetidir. Bundan daha önem
lisi ise, maalesef, Türkiye'nin içinde bulunduğu cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomik bunalımı
dır. Bunun dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de birtakım ekonomik zorluklar çekmektedir. 
Türkiye, belki de cumhuriyet tarihinin en kötü yönetimi tarafından yönetilmektedir. Bütün bu hu
susları bir araya getirdiğinizde ve Sayın Başbakanın, Amerike Birleşik Devletlerine yaptığı ziyaret 
sonrası ortaya atılan görüşleri dinlediğinizde, endişeye kapılmamak için hiçbir sebep yoktur. 
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Sayın Başbakan, ABD Başkanı Clinton ile görüşmesinden sonra Clinton'm ifadesi çok ente
resandır; birkaç gün içinde Türk tarafından müjdeli bir haber beklediğini ve Kıbrıs konusunda bir 
çözüme gidileceği intibaını veren bir sözü vardır. Bunun dışında, Clinton'm heme sonra Yunan 
Başbakanı Papandreu ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensupları önünde Papandreu'ya yö
neltilen bir soru üzerine, Papandrcu'nun da "Clinton'm ekibinden bir kimse, bana, Sayın Denk-
taş'ın paketi kabul ettiğini söyledi" demesi, bütün bunları bir araya getirdiğinizde orada Türk Baş
bakanı tarafından Amerikan idaresine birtakım sözlerin, birtakım taahhütlerin verildiği intibaını 
güçlendirmektedir. 

Biz, asıl konuya gelmeden önce, muhalefet ve önerge sahipleri olarak bu görüşmenin, kabul 
ettiğimiz bildirinin görüşüldüğü gün olan geçen salı günü yapılmasını talep etmiştik; ancak, bu öne
rimiz reddedildi ve bugüne bırakıldı; gerekçe olarak da, Dışişleri Bakanının o gün Türkiye'de ol
madığı gösterildi. 

Hiç şüphesiz ki, Sayın Dışişleri Bakanının burada bulunması lazımdır, hatta elzemdir; ancak, 
Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Başbakanın Amerika gezisine katılmamıştır. Ayrıca, Dışişleri Bakan
lığı Müsteşarı da bu toplantılara katılmamıştır; yani, kısacası, Dışişleri Bakanlığı, Sayın Başbaka
nın Amerika gezisi sırasında devre dışı bırakılmıştır. Bu bakımdan, biraz önce Sayın Dışişleri Ba
kanını dinledik, bu konuda bize verdiği izahatın tatminkâr olması mümkün değildir; çünkü, Sayın 
Başbakanın, Clinton ile başbaşa yaptığı 12 dakikalık görüşmenin, Kıbrıs'a ilişkin ve diğer konula
ra ilişkin bölümleri-maalesef-kripto olarak devlet arşivlerine intikal etmemiştir. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Amerika'da cereyan eden bu görüşmelerin özetini 
bazı köşe yazarlarından ve basından öğrenmekteyiz. 

Sayın Başbakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisine salı günü geleceğim ve bir çözüm önere
ceğim" demiştir. Ancak, geçen salı günü gelmemiştir, bugün de gelip hemen döndüğünü hep bir
likte gördük. Bugün burada kürsüye çıkıp bize izahat verme niyetinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım, Kıbrıs gibi bir millî konuyu, profesörü olduğu konuda Türkiye'yi 
bir felakete sürüklemiş olan bir Başbakanın şahsî takdirine bırakmak, son derece tehlikeli ve sakın
calıdır. 

Şunu bu kürsüden açıklıkla ifade etmek istiyorum ki, 10 Haziran 1993'te kabul ettiğimiz ve 
geçen salı günü kabul ettiğimiz bildirilerin ışığında, Türkiye, Kıbrıs millî davasını yürütmeye ka
rarlı ve azimlidir. Bunun dışında, ne hiçbir başbakan ne de bir hükümet, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi iradesinin dışına çıkarak bu konuda herhangi bir inisiyatif alamaz, herhangi bir taahhütte 
bulunamaz. 

Buradan özellikle Birleşmiş Milletlere seslenmek istiyorum : Bosna'da Sırpların oyunacağı 
haline gelmiş olan Birleşmiş Milletler, sakın olaki bu Hükümetin beceriksizliğine aldanıp da yan
lış hesaplar yapmasın. Ben şuna inanmaktayım ki, bütün partiler bu konuda ortak bir görüşe sahip
tir; Kıbrıs davasını Türk'ün haklı bir hak ve hukuk mücadelesi, insan rîakları mücadelesi olarak 
görmektedirler ve bunu, sonuna kadar desteklemeye kararlıdırlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 1992 yılının şubat ayında, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri bir fikirler dizisi kabul etmiş ve bunu iki tarafa sunmuştu; iki taraf da, bu fikirler dizisi
nin birçok kısmım kabul ettiklerini beyan etmişlerdi. Hatta, Sayın Denktaş, 100 kadar paragraf içe
ren bu diziden 91 kadarını kabul ettiğini açıkça beyan etmiştir. 

Tabiî ki, bu dizileri kabul etmenin bazı şartları vardı; bunlar : Türkler'in egemenlik hakları, 
cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının dönüşümlü olması, hükümette iki taraftan eşit sa-

— 336 — 



T.B.M.M. B : 9 8 3 . 5 . 1 9 9 4 0 : 1 

yıda bakan bulunması, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi, iki kesimli iki toplumlu bir fe
derasyon olması, Türkiye Avrupa Birliğine üye olmadan Kıbrıs'ın bu birliğe üye olamayacağı gi
bi hususlardı. 

Sayın Denktaş, bunları açık bir biçimde kabul etmiş olmasına rağmen, Rum tarafı kaypak bir 
tutum izlemiştir ve bunun üzerine, aradan bir yıl geçtikten sonra, bu sefer, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri, "yirmi yıldır görüşmelerin bir netice vermediği" gerekçesiyle, iki toplum arasında 
yirmi yıldır kesilen irtibatın yeniden tesisi ve güvenin artırılması amacıyla "güven artırıcı önlem
ler paketi" diye bir hususu ortaya atmıştır. Bunun esası, kapalı Maraş Bölgesinin ve kapalı bulunan 
Lefkoşa Uluslararası Havaalanının, Birleşmiş Milletler denetiminde, her iki toplumun da ortak is
tifadesine açılmasıdır. 

1 Temmuz 1993 tarihinde ortaya atılan bu paketi, Sayın Denktaş ilke olarak kabul etmiştir, 
Klerides de ilke olarak kabul etmiştir; ama, gelin görün ki, 21 Mart 1994 tarihinde ortaya konan, 
kâğıt olmayan bir kâğıt, yani nonpaper'la, Birleşmiş Milletler, Rumlar tarafında en azından dört de
lik delmiş, onların lehine yeni unsurları pakete ilave etmiştir. Burada daha önce konuşulduğu için 
detayına girmeyeceğim; ancak, Sayın Denktaş'ın, Maraş Bölgesinde, Demorkasiye Caddesinin ku
zeyindeki Türklerin güvenliği için öne sürdüğü hususlar dikkate alınmazken ve Sayın Denktaş bu 
konuda ikna edilirken, bundan vazgeçirilirken, bu sefer de kapalı Maraş Bölgesine hemen hemen 
eşit bir oranda bir toprak parçasının tampon bölgeye eklenmesi, askerden arındırılması, böylece 
Rumlara ek bir güven sağlanması önerilmektedir. Bu, her iki tarafın kabul etmiş olduğu pakette açı
lan ilk deliktir. 

İkinci delik; Pakette şöyle bir prensip var : Bir taraf bir şey verirse, eş zamanda, karşılığında 
başka bir şey alacaktır. Bu, Lefkoşa Uluslararası Havaalanının açılmasıdır; ama, gelin görün ki bu
gün bu tampon bölgeyi isteyenler, uluslararası havaalanının 18 ayda, en iyi ihtimalle 12 ayda açı
labileceğini söylemektedirler; yani, bugün bir toprak parçası vereceksiniz, karşılığında, somut ol
mayan birtakım vaatlerle en az 12 ay bekleyeceksiniz. 

Üçüncü delik : İlk pakette, Lefkoşa Havaalanından istifade edecek uçak şirketleri belirlenir
ken, "Kıbrıs'ta kayıtlı yabancı havayolları" ibaresi kullanılmıştı. Bunun iki maksadı vardı: Birin
cisi, Kıbrıs Rum Havayollarının Larnaka Havaalanından istifade etmesi dolayısıyla bu paketin dı
şında tutulmasıydı; ikincisi de, Kuzey Kıbrıs'ta kayıtlı havayollarının uluslararası havaalanından 
istifade ettirilmemesiydi. 

BAŞKAN — Sayın Güner, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Eğer, konuşmanızı 1 dakikada tamamlarsanız, geri kalan 4 dakikayı Sayın Recep Kınş'a ve
receğim. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — İki-üç dakika rica edeceğim. 

BAŞKAN — İki dakikada tamamlayın, ona da o hak doğsun. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Üçüncü delik budur. Şimdi, "yabancı" kelimesi kaldırılmış ve 
Kıbrıs Rum Havayollarının da istifadesine imkân verilmiştir. Ayrıca, Türkiye'de kayıtlı havayolla
rının da sınırlandırılması yoluna gidilecektir. 

Dördüncü delik ise : Burada alınacak Gümrük Vergilerinin Türk tarafından alınması değil, 
Birleşmiş Milletler yönetimi tarafından alınmasıdır. 
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Bütün bu hususlar göstermektedir ki, bu konuda Kuzey Kıbrıs tarafı ve Sayın Denktaş son de
rece haklıdır, yüzde yüz haklıdır. Bu bir hak hukuk mücadelesidir. Bundan geri adım atmak, Kıb
rıs'ın sonu anlamına gelecektir. 

Benim burada vurgulamak istediğim ikinci bir husus var, Sayın Dışişleri Bakanımıza söyle
mek istiyorum : İki üç gün önce, Kıbrıs konusunda rapor hazırlamakla görevli bir yabancı parla
menterle beraberdim. "Sayın Denktaş, maalesef, sözünde durmuyor" dedi. "Niçin?" diye sordu
ğumda, "çünkü, paketi kabul etmişti, şimdi etmiyor" dedi. Ben "O, muhakkak ki ilk paketi kabul 
ettiğini söylemiştir" dedim, "hayır, yeniliklerle birlikte kabul ettiğini söylemişti; şimdi kabul etmi
yor" dedi. Biraz konuştuktan sonra, başka bir şahidi de bulmak suretiyle, kendisinin yanıldığını, be
nim de tahmin ettiğim gibi Sayın Denktaş'ın ilk paketi kabul etmiş olduğunu kendisine kanıtladım. 
Bu da göstermektedir ki, maalesef, bu konuyu dışarıda iyi anlatamamaktayız. Bu bakımdan Dışiş
lerimize büyük görev düşmektedir. Bu iki paket arasındaki farkın Rumlar lehine ve kasıtlı olarak 
bozulduğunu herkese duyurmak gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konuda Yunanistan'ın ve Rum tarafının bir çözüm is
temediği kesindir. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetimi aşırı biçimde silahlanmaktadır; 150 bin ki
şilik bir milis ordusu vardır, 10 bin Yunan askeri vardır; uçağıyla, helikopteriyle, zırhlı araçlarıyla, 
füzeleriyle; son derece hızlı, günde 1 milyon dolar bazında silahlanmaktadırlar. Bu da, işin, nasıl 
Rum tarafının, Yunan tarafının çözüm istemediğini gösteren bir veçhesidir. Zaten, benden önce ko
nuşan arkadaşlarımın da söylediği gibi, konuya çözülmüş şekliyle bakmak lazımdır; bu konu 1974 
yılında çözülmüştür. Bugün, dünyanın her tarafındaki gelişmelere paralel olarak, orada, din, dil, 
ırk, etnik grup bakımından, kültür bakımından tamamen farklı iki ayrı devlet vardır. Bunları, Bir
leşmiş Milletlere puan kazandıracağız, başkalarına örnek teşkil edecek düşüncesiyle, bir lüks dü
şünceyle Türkiye'ye empoze etmek hiç kimsenin, hele hele Bosna'da Sırplara oyuncak ojan Bir
leşmiş Milletlerin gücü yetmeyecektir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

İ. SAFA GİRAY (İstanbul) — Cinayet ortağı!.. Oyuncak değil.. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayın... 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; otuz küsur senedir de
vam etmekte olan ve her şeyden önce 174 bin Kuzey Kıbrıs Türkünün bir insan hakları, bir hak ve 
hukuk davası olarak görülmesi gereken konuyu, Türkiye, bir ayak bağı olarak görmemelidir. Bu 
konuda Sayın Mümtaz Soysal'in söylediklerine bütün kalbimle katılıyorum. Bu konu Türkiye için 
bir ayak bağı değildir; tamamen tersine, Türkiye'nin yıllardır ezilmişliğini üstünden atacak ve ge
rektiğinde en küçük insan hakları davası için bütün dünyayla mücadeleyi göze alabilecek, etkin ve 
aktif bir politika güdecek bir memleket ve bir millet olmasına yol açabilecek bir husustur. Konu
nun böyle mütalaa edilmesi gerekmektedir. Bu salam politikasını kesinlikle kabul etmemeliyiz. Za
ten, hata, bir güven artırıcı önlemler paketini kabul etmekti. Asıl üzerinde durulması gereken hu
sus, fikirler dizisinin tümüyle kabul edilene kadar müzakere edilmesidir. 

Ben, Kıbrıs gibi çok önemli millî davamızın, burada, enine boyuna, artılarıyla, eksileriyle, ge-
tirecekleriyle götürccekleriyle konuşulması ve her şeyden önce, gizli görüşmeler yapmış olan Sa
yın Başbakanın Yüce Meclisi aydınlatması amacıyla, bir genel görüşme yapılmasını bütün kalbim
le destekliyorum; Anavatan Partisi Grubu da bunu desteklemektedir. 

Bu düşünceyle, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
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Sayın Recep Kırış, Sayın Güner'in size bıraktığı zamanı değerlendirmek üzere; buyurun. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar
ken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçi biz ayrı bir önerge vermiştik; ama, Sayın Başkanım konuşma süresini ikiye ayırarak uy
gulamayı takdir buyurdular; bu nedenle, verilen süreye uymaya gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlar, Kıbrıs konusuyla ilgili verilen genel görüşme önergesi sebebiyle, değişik 
siyasî partiler adına burada çok kıymetli konuşmalar yapıldı; bütün arkadaşlarıma, katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum; ancak, ben de şahsım ve partim adına bazı hususları, altını çizerek ifa
de etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir defa, devamlı politikamız olarak şunu -Zaten Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin daha önceki kararlarında da var- bütün dünyaya ilan etmeliyiz. Eğer, şu anda Kıbrıs'ta 
bir sorun varsa, bu sorunun kaynağı asla ve kafa orada bulunan Türkler değildir, kesinlikle Türki
ye de değildir; sorunun kaynağı bellidir ve bu, Rumlardır. Esasen, 1974 yılından bugüne kadar Kıb
rıs'ta tam bir sulh ve sükûn ortamı vardır ve bir tek kişinin burnu dahi kanamamıştır. Dolayısıyla, 
Birleşmiş Milletler gözetiminde, Birleşmiş Milletlerin fevkalade önem verdiği bir konu olan ve şu 
an görüşülmeye devam edilen Kıbrıs konusuyla ilgili olarak buradan vermek istediğimiz mesaj şu
dur : Birleşmiş Milletler, hakikaten dünya barışını her şeyin üzerinde görüyor ve buna katkıda bu
lunmaya çalışıyorsa, evvela Bosna-Hersek'le ilgili Filistin ve Azerbaycan'la ilgili kararlarını uygu
lamaya koyabilsin. Biz, Birleşmiş Milletler'den bunu istiyor ve bunu kendilerine tavsiye ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, burada, arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, Kıbrıs konusunda bilmemiz ge
reken şey, Rumların asıl maksadı ve emelleridir. Rumlar, Kıbrıs'ta, taviz üzerine taviz; koparmak 
suretiyle nihaî hedeflerine doğru gitmek istemektedirler; nihaî hedefleri de, öyle, gizli saklı falan 
değildir; artık bunu bütün dünya ve herkes bilmektedir ve kendileri de bunu açıkça söylemektedir
ler. Dolayısıyla, bugün detayına girmeyeceğim -giren arkadaşlanmız oldu- güven artırıcı önlemler 
paketi diye sundukları paketteki Rumların kabul etmemizi istediği tekliflerin tamamını Türk tarafı 
kabul etse bile, istedikleri bu tavizler sona ermeyecek; Kıbrıs'ın tamamını alsalar bile, Kıbrıs üze
rindeki, Türkler ve Türkiye üzerindeki emelleri nihayete ermeyecektir ve bunun arkasından başka 
şeyler gelecektir. Bildiğiniz gibi, zaten 12 ada, anlaşmalar hilafına, silahlandırılmıştır ve yine bil
diğiniz gibi, karasularında 12 mil, hava sahasında 10 mil gibi birtakım Yunan iddiaları Vardır. Tüm 
bunların da ötesinde, Fener Patrikhanesiyle ilgili iddialar vardır, İstanbul ile ilgili iddiaları vardır. 
Türkiye'nin tamamıyla ilgili iddiaları vardır. Dolayısıyla, Rumların, bu verilecek tavizler hangi saf
hada olursa olsun, bunlarla asla yetineceklerini kimse düşünmemelidir; ne Kıbrıs'taki kardeşleri
miz, soydaşlarımız ne de Türkiye'deki birtakım insanımız asla böyle bir hayale kapılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ayrıca ifade etmek istiyorum ki, Kıbrıs, hiçbir zaman Türkiye'ye 
yük değildir, bizim için bir ayak bağı, mutlaka çözülmesi gereken bir mesele de değildir ve esasen 
Kıbrıs meselesi, gerçekten, bize göre çözülmüştür. Dolayısıyla, şu an Türkiye'nin güvenliği ve ge
leceği bakımından da Türkiye'nin itibarı bakımından da fevkalade önemli olan Kıbrıs davasında, 
Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine -birilerinin isteği, beklediği gibi- baskı yapacağını 
hiçbir zaman, hiç kimse beklememelidir. Türkiye'nin onları Türk halkının razı olmayacağı bir çözü
me razı etme konusunda girişimde bulunacağını kimse Türkiye'den beklememelidir ve bekleyemez. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye tarafından yapılması gereken şey -orada bir devlet vardır- o dev
leti doğru dürüst tanımak ve tanıtmaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, burada bir soru soracağım : Diyeceksiniz ki, "Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetini tanıma ve tanıtma konusunda, Türkiye, üzerine düşeni yapmıyor mu?" 

Burada, asla bir muhalefet yapma duygusu içinde hareket etmeden, gayet samimî olarak şunu 
takdirlerinize sunuyorum : Türkiye -bırakalım dünyaya tanıtmayı- şu an kendisi, Türkiye'deki si
yasî irade olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, kâmil bir cumhuriyet olarak, gerçek anlamda, 
tanımış mıdır?! 

, Değerli arkadaşlar, bana göre tanımamıştır. Niye? Çünkü, bir İsrail Cumhurbaşkanı geldiği za
man fevkalade büyük bir protokol örneği göstererek, büyük bir alây-i valâ ile karşılayan Türk Dı
şişleri, neden bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanına aynı protokolü uygula
mamaktadır?! Bunu anlamak mümkün değildir. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, siz bir şeyi tanımadan, siz bir şeyi gerçekten samimiyetle benimsemeden 
onu dünyaya kabul ettiremezsiniz, dolayısıyla, evvela, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
gerçek anlamda tanıyor mu tanımıyor mu, bunu ortaya koymalıdır. Tanıyorsak, hiçbir zaman Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığını tartışma konusu yapmayız ve yaptırmayız. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin, elbette ki, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın ekono
mik, siyasî ve sosyal durumlarıyla ilgili bugüne kadar yaptığı çok büyük fedakârlıklar vardır; ama, 
bunun yanında, yapmamız gereken ve yapabileceğimiz birçok şey de vardır; bunları doğru dürüst 
ortaya koymamız lazımdır; çünkü, -biraz önce Sayın Mümtaz Soysal Hocam ifade etti- Birleşmiş 
Milletler, görüşmeler esnasında bize yapılan telkinler ve basit birtakım menfaatlarla Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin, aslında, varlığını sona erdirmeye uğraşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu burada bir öneri olarak takdirlerinize sunuyorum : İsrail Cumhur
başkanı Türkiye'ye geldiği zaman, Türkiye'den, Manavgat Çayından, Seyhan ve Ceyhan ırmakla
rından, gerekirse Göksu Irmağından Ortadoğu ülkelerine su sevk edilebileceği konusu, su projele
ri konusu, Türkiye'nin gündeminde yoğun bir şekilde yer aldı, konuşuldu ve bu konuyla ilgili gö
rüşler beyan edildi. 

Değerli arkadaşlarım, -şimdi burada takdirlerinize sunuyorum- biz gerçekten Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini tanıyor ve onun dünyada gerçekten tanınması konusunda çaba gösteriyorsak, 
bu konuda kafamızı yormalıyız. Eğer, Türkiye, mesela, Ortadoğu'ya su verecekse, Türkiye'nin Or
tadoğu'ya verecek kadar fazla suyu varsa, bu suyu neden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
vermeyi düşünmemektedir ve neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vasıtasıyla, bu suyu, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Ortadoğu'ya sevk etmek suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetinin tanıtılması konusunda bir koz olarak kullanmamaktadır? Bu, pekâla mümkündür. 

BAŞKAN — Lütfen Recep Bey, bağlayalım.. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, burada son bir hususa daha temas edeceğim : -Zaman zaman Türkiye'de 
de bu konuda yanlış değerlendirmeler vardır- Kıbrıs davasını, gerçekten, başından itibaren büyük bir 
fedakârlıkla, büyük bir cesaretle ve büyük bir tecrübeyle getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, değişik vesilelerle, dış güçler ve içerideki, birtakım oyuna gelenler 
tarafından yıpratılmaya ve uzlaşmaz taraf olarak gösterilmeye uğraşılmaktadır. Bu oyuna gelmeme
liyiz. Birtakım insanların kıymetini, onları kaybettikten sonra anlamayalım diyorum. Dolayısıyla, 
Sayın Dcnktaş'ın bu konuyla ilgili tecrübelerine dayanarak, onun, bu oturum için göndermiş oldu
ğu mesajda da iletmiş olduğu hususlara yeniden dikkatinizi çekerek sözlerimi bağlayacağım. 
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Sayın Denktaş, mesajında, "Biz insanca yaşamak istiyoruz; bizi kısır döngü içerisinde olmak
tan kurtarınız ve bizi Rum idaresine itecek birtakım kararlardan koruyunuz" demektedir; mesajının 
özeti budur. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu ifade edeceğim : Sayın Denktaş emin olmalıdır ki, Tür
kiye'de kim başbakan olursa olsun, Türkiye'de hangi parti işbaşına gelirse gelsin, hiçbir kimse, 
Kıbrıs'ta, Türk halkının razı olmayacağı bir çözümü istese de kabul edemez; buna millet müsaade 
etmez. 

Değerli arkadaşlarım, bir üzüntümü ifade ederek sözlerimi bağlayacağım : Sayın Çiller'in, son 
Amerika gezisi esnasında Clinton'la yapmış olduğu görüşmelerle ilgili görüşme zabıtlarını ve krip
tolarını henüz devlete teslim etmediği ifade edildi ve ayrıca, neler konuştukları konusunda açıkla
ma yapmaya davet edildi; ama, ne Dışişleri Bakanı ne de DYP Grubu adına konuşan arkadaşımız 
bu konuda bilgi vermediği gibi, Sayın Başbakan da, bu kadar önemli bir görüşmede kendisinden 
açıklama bekleyen bu Meclisin üyelerinden bu lütfü esirgeyerek, bu saygıyı göstermeyerek, Mec
lisi terk etti. Kendisini protesto ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP, RP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kırış, teşekkür ederim; ama genel görüşmenin İçtüzükte bir prosedürü 
vardır, onu uyguluyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, oylamaya geçeceğim, ondan sonra da bir sayın bakanın, İçtüzüğün 
70 inci maddesine göre açıklama hakkı ve bir de Sayın Gürkan'ın sataşmadan dolayı söz hakkı doğ
muştur; onlara söz vereceğim. 

Zaman, bu görüşmeleri yapmamıza müsait olmadığından, oturumun bu görüşmelerin bitimine 
kadar uzatılmasını teklif ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel görüşme açılmasıyla ilgili verilen önergeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Genel görüşme açılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. [ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar(î)] 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Bir şey sormak istiyorum: Biz Millet Partisi olarak DYP Gru
bunu, SHP Grubunu, ANAP Grubunu, RP Grubunu protesto ediyoruz. Burada 4 tane grubu olan 
parti var, 7 tane grubu olmayan parti var. Neden, böyle bir millî meselede konuşma hakları yok
tur bu 7 partinin?! Diyeceksiniz ki, "İçtüzük müsaade etmiyor; İçtüzüğü yapanları da protesto edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeni İçtüzükte onu düşünürüz. 

VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan 'in, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin Partilerine sa
taşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Uluç Gürkan, Sayın Bakan, konuşmasında, "sizin olayların içinde oldu
ğunuzu söylemedim" dedi; ama, buna rağmen, zabıtlarda, Sayın Bakanın ve benim dediğimin ter
si var. Onun için, size söz verdim; lütfen kısa konuşalım. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, Sayın Baka
nın bana konuşma hakkı veren sözleri, bu olayda polisin kullandığı çifte standardın kaynağını, 
mantıksal dokusunu da ortaya koyuyor. 
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Gerçekleşen, yasal, izni alınmış 1 Mayıs olayı. Sayın Bakan diyor ki, "olayların içine girdiniz" 
Yani, bu mitinge, siyasî inancımız gereği, anlayışınız gereği gitmeniz, Sayın Bakanın mantığına 
göre, olayların içine girmek! 

Bu çifte standardı, eğer Sayın Bakan bu kürsüden ifade edebiliyorsa, onun kumanda kademe
lerini tayin ettiği güvenlik görevlilerinin bir arkadaşımıza yaptıklarını belki çok anormal karşılama
mak gerekiyor. , 

Öncelikle, Sayın Bakanın burada yasal bir mitingde var olan milletvekillerine, "siz de olayla-' 
rın içine girdiniz" diyen mantığını düzeltmesi gerek, güvenlik görevlilerini, vatandaşa, -milletveki
linden söz etmiyorum- doğru, uygun, insanca davranmasını öğütleyebilmesi, bu doğrultuda yönlen-
direbilmesi için. 

Bu noktada, son olarak şunu da vurgulamak istiyorum : Burada, "şu grup şu flamanın, bu grup 
şu flamanın altında" diye, miting meydanında benim görmediğim bir sürü, tahrik edici, sanki o 
meydan illegal, yasa dışı örgütlerle doldurulmuş izlenimi veren bir şeyler söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, o meydana giren her flama polis kontrolünden geçti. Eğer, gayrî yasal 
bir flama var idiyse, kusura bakmayın ama, Sayın Bakan, kontrol yapan polislerin bu sonu hazırla
yan provokasyonunu da soruştursun. O meydana giren her flama tek tek polis kontrolünden geçti, 
bazı flamalara el konuldu. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada, Türkiye'de, gerçekten bazı konularda çok geç kalıyoruz, 
çok zaman harcıyoruz. Sayın Salman Kaya'nın, üzüntüyle seyrettiğimiz, maruz kaldığı olay, aslın
da dünden belliydi. Memur yürüyüşünde, bir emniyet müdürü, isteksiz olan polisleri, halka karşı, 
memurlara karşı, gene yasal bir yürüyüşte, cop kullanmaya zorladı. Burada, laiklik mitinginde, bir 
gösteride aynı manzara tekrarlandı. 

Bu olayın geleceği dünden belliydi; ama, Sayın Bakan.bu konuda, aralarında benim de bulun
duğum bazı milletvekillerinin "bu konularda, o emniyet müdürü hakkında ne işlem yapıyorsunuz?" 
diye verdiği soru önergelerine, aradan aylar geçmiş olmasına rağmen, lütfedip, yanıt dahi vermedi. 
Hatta, ilk memur olaylarının gecesinde, o müdürü yemeğe alıp, teşvik edercesine "senin yanında
yız, bir endişen olmasın" kabilinden cesaretlendirdiği de, çok sağlıklı bilgilerimiz arasındadır. * 

Sayın Bakan, "Ben, yalan söylemem" dedi. 

Ben, kendisinin birey olarak yalan söylemediğini biliyorum, gazeteci olarak da kendisini siya
setçiyken çok uzun uzun izledim; ama, yalan bilgilerle donelendiğini de Sayın Bakan itiraf etmeli, 
bu konunun gereğini yapmalı. Son örneği de, Başbakan Yardımcısı Sayın Karayalçın'a, Salman 

•Kaya'nın, atılan taşlardan yaralandığı yolunda resmî bilgi vermesidir. Sayın Bakandan dileğim, 
kendisine gelen bu yalan yanlış bilgileri, doğrulatmadan kullanmamasıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. Sağ olunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'in, Heri sürmüş ol
duğu görüşten farklı bir görüşü atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Bakan, "Sayın Yılmaz'ın konuşmasında 'Almanya ile gizli taahhüt oldu
ğunu söylemiştim. Dışişleri Bakanı reddetmişti; oysa, olduğu anlaşılmıştır.' diye bir beyan geçmiş
tir" diyerek, farklı görüşten dolayı söz istiyorsunuz; buyurun efendim. 

— 342 — 



T.B.M.M. B : 98 3 . 5 . 1 9 9 4 0 : 1 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Aslında konuyla ilgisi yok; ama, önemli olduğu için tekrar bu açıklamayı yapmaya gerek du
yuyorum. - . . • • ' . . 

Ben, hiçbir zaman gerçek dışı söz söylemem, politik hayatımda da söylemedim. 1980 yılından 
önce de bu Parlamentodayım. 

O gün bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Yılmaz "Arada bir gizli anlaşma var. Bu gizli anlaş
ma imzalanmış ve bu devletten adeta gizlenmiş, Almanya-Türkiye arasında o silahların nerede kul
lanılıp, kullanılmayacağı..." şeklinde sözler söyledi. Ben, o gün bütçe görüşmeleri sırasında ne söy-
ledimse aynen doğrudur. O da şudur : Bilindiği gibi, AKKA anlaşmaları çerçevesinde 1990 yılın
da Almanya bedelsiz olarak ve NATO ittifakı çerçevesinde kullanmak üzere Türkiye'ye bazı aske
rî silah ve malzemeleri vermeyi kabul etmiştir. Bu, 1990 yılından beri -yani, bizden önceki hükü
metler zamanında başlamıştır-devam edegelen bir olaydır. 

1992 yılında, anımsanacaktır, nevruz olaylarından sonra, Dışişleri Bakam Genscher, bu silah
ların, araçların ve tankların, Cizre'de, iç olaylarda kullanıldığını, bunun, Türkiye ile varılan -ki, or
tada yazılı bir anlaşma o gün de yoktu, bugün de yoktur- mutabakata aykırı olduğunu ileri sürerek 
sevkıyatı durdurdu/Türkiye o konuda gerekli tepkiyi gösterdi ve konu öyle kaldı. O gün aynen bu 
lafları bütçe görüşmelerinde söylemiştim. Görüşmelerin tutanakları aynen mevcuttur. Aradan za
man geçti, bakan değişti, Kinkel bakan oldu ve bana bir mektup yazdı. Mektupta diyor ki, "Biz, bu 
araç ve gereçleri, Türkiye'nin NATO ittifakı çerçevesinde kullanması için vermiştik, halbuki böy
le olmadığı ortaya çıktı." Mektup buradadır, o zaman da kendilerine bu mektubu göstermiştim. Bu, 
bir gizli belge falan değildir. Ben de, mektupla, "Türkiye anlaşmalara sadıktır" dedim ve o arada, 
Sayın Yılmaz'ın katıldığı Kasım 1991'deki Roma NATO zirvesinde -aynen bu kelimelerle söyle
dim- NATO'nun kendisi için yeni bir konsept geliştirdiğini, strateji geliştirdiğini ifade ederek -bu 
stratejide de tehdit tanımı yapılıyor, sadece dışarıdan gelen tehdit değil, bir nevi dışarıdan terör an
lamına gelenleri de tehdit sayıyorlar; ona atıf yaparak- "Türkiye, NATO'nun en son Kasım 1991 'de 
Roma'da aldığı karar çerçevesinde anlaşmalarına sadıktır" dedim. 

Bu, gizli bir şey değildir. Mektup buradadır. O zaman da bu mektubu göstermiştim. 

Bugün tekrar bu konu gündeme geldi ve dendi ki, "Dışişleri Bakanı gerçeği söylemedi, orta
da gizli bir taahhüt var." 

Gizli bir taahhüt yoktur. Olay budur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Açık taahhüt var!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Taahhüt değil. Gayet tabiî, Türkiye 
NATO'ya uyuyor. O anlaşma sizin zamanınızda başlamış. Anlaşma yok; ama, "biz bunu NATO 
çerçevesinde kullanacağız" demişsiniz. Ben de, "Türkiye ne söylemişse, onu uyguluyor" diyorum 
ve NATO'nun 1991 yılındaki yeni stratejik kapsamına da atıf yapıyorum. 

Olay budur ve Türkiye, bunun dışında herhangi bir anlaşma da imzalamış değildir. Kaldı ki, 
yanlış bir ifade daha kullanıldı; Türkiye'ye yönelik bir ambargo falan da söz konusu değil. Yani, 
Türkiye'nin dışarıdan aldığı silah, sadece Almanya'dan AKKA çerçevesinde gelen ve bedelsiz ge
len silahlar değil ki... Türk Silahlı Kuvvetleri, Almanya'dan da, başka ülkelerden de, Amerika'dan 
da parasıyla, krediyle, dünyanın silahını almaktadır; bunların hiçbirisine ambargo falan gelmiş de
ğil. Bu silahların, bu araçların gereçlerin değeri 1,5 milyar marktır; yüzde 90'ı da Türkiye'ye gel
miştir. 
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Son olayda da şu olmuştur : Almanya'dan bazı parlamenterler -Yeşiller ve diğerleri- 27 Mart 
Seçimlerinde Türkiye'de kan gövdeyi götürecek, seçimler yapılamayacak, insanlara büyük tehdit 
gelecek diye, o havayla geldiler Türkiye'ye; yani onu görmek için geldiler; ama, mahcup oldular. 
Diyarbakır'a gelen yüzlerce basın mensubu ve parlamenter, Yeşiller Grubu, sosyal demokratlar ve 
diğer gruplar, seçimlerin en demokratik şekilde yapıldığını, hiçbir baskı olmadığını görünce, elleri 
boş dönmüş olmamak için, gezileri boşa gitmesin diye, Almanya'ya döndüklerinde, "Türkiye, Al
manya'dan gelen bu araç ve gereçleri Diyarbakır'da kullanıyor, başka yerde kullanıyor..." diye or
taya yeni bir şey çıkardılar. Biz de o zaman, kendilerine, sözlü olarak, "27 Mart Seçimlerinde bir 
olay olmadı ki Türkiye'de. Yani, 27 Mart Seçimlerinde bu araç, gereç ve malzemeleri kullanacak 

. bir olay olmadı ki, bunlar kullanılsın" dedik. 

Olay bundan ibarettir, herhangi bir ambargo söz konusu değildir. Sonunda, yine, Almanya Dı
şişleri Bakanı, kendiliğinde yaptığı açıklamayla -o iddialar için güya resimler vardı kendilerinde; 
onun da doğru olmadığı ortaya çıkınca- sevkıyatın başlayacağını söyledi. O nedenle, herhangi bir 
ambargo ya da gizli bir protokol, gizli bir anlaşma söz konusu değildir; benim tabiatıma uymaz, 
ben Dışişleri Bakanı olduğum sürece de, Türkiye'de, halktan gizlenecek bir şey, Parlamentodan 
gizlenecek bir şey olmaz. 

Yine, bu çerçevede, "gizlilik açısından, Meclise bilgi verilmiyor" denildi. 

Değerli arkadaşlarım, ben, 1980'den önce de Parlamentodaydım. Hiçbir dönemde, bu ikibu-
çuk yıllık dönemdeki kadar Parlamentoya bilgi verilmemiştir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Başbakan vermiyor efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Dışişleri Bakanı olarak dışişleri politi
kasının yürütülmesinden sorumlu benim. Her konuda bilgi verdim. Hiçbir dönemde olmadığı ka
dar bilgi verildi; bazen parti genel başkanlarını ziyaret ederek verdim, bazen burada bilgi verdim. 
O nedenle, hiçbir şekilde gizlilik söz konusu değil. 

Şimdi, gene bir arkadaşımız -bunlar tutanaklara geçtiği için düzeltmek zorundayım- "Sayın 
Başbakanın Clinton'la yaptığı görüşmelerin kriptosu yoktur" dedi. 

Kriptosu burada; ama kripto dağıtılmaz tabiî. Burada, Kıbrıs konusunda ne konuşulduğu 
açık... Onun, ne Türkiye'nin politikasına aykırı bir yönü var ne de Dışişlerinin politikasına aykırı 
bir yönü var. Konu... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sonradan hazırlandığı... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Söyleyeceğim şimdi... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sonradan hazırlandığı... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Hayır, o da söylendi, "yoktur" dendi. 
Burada kripto da. Orada... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Gizli görüşmenin... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Ben onu da söyleyeceğim Sayın Aşık, 
sözümü bitireyim. 
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Meclisin tutanaklarına geçtiği için önemlidir. Tutanak burada... Hiçbir şekilde de böyle baskı, 
önkoşul falan sözkonusu değil. Bu noktada, Clinton, "Kıbrıs konusunda galiba tıkanma oldu" di
yor; Sayın Başbakan da, biraz önce sizlerin burada söylediklerinizi söylüyor, "Paket değişmiştir. 
Denktaş'ın ilke olarak kabul ettiği, bizim desteklediğimiz paket ile, Birleşmiş Milletlerin -biraz ön
ce Sayın Soysal'ın ve arkadaşlarının ortaya çıkardığı- paketi farklıdır; ortada farklı bir paket var ve 
bu pakette Rum lehine değişiklik yapılmıştır; o nedenle bu pakette itiraz olmuştur" diyor. Kıbrıs bu 
kadar konuşulmuştur. 

Sayın Başbakan, dönüşünde, sözü edilen o baş başa konuşmada da, "Kıbrıs konusunun konu
şulmadığını" söylemiştir. Şimdi, illa, "konuşulmuştu" diyorsunuz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Var mı bu baş başa görüşmenin tutanakları; kritposu var mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Bende tutanakları yok; ama Başbakan, 
ne söylediğini, ne konuştuğunu söylemiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Olması lazım değil mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Bende tutanakları yok. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Olması lâzım değil mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - O konuda bir tartışmaya giremem. 

Sayın Başkan, Kıbrıs konusunda da bir cümle söyleyip konuşmamı bitireceğim. 

BAŞKAN - Lütfen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) - Şimdi, burada hep beraber, Yunan-
Rum planını anlattık. Orada bir görüş farkı yok. Yani, Yunanistan ne düşünüyor, Rum ne yapmak 
istiyor; o konuda buradaki siyasî partiler arasında bir fark yok ve 2 - 2,5 senedir, Kıbrıs konusu en 
çok bu dönemde konuşulmuştur ve sanki Kıbrıs'ta bir şey verilmiş, bitmiş, gitmiş, saçılmış, top
raklar verilmiş gibi de sürekli suçlanarak konuşuluyor. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta giden bir şey yok, verilen bir şey yok... "konuşulmuyor" deni
yor; konuşuluyor. İlk defa şimdi konuşulmuyor ki, eskiden beri konuşuluyor. Yani, Birleşmiş Mil
letler sürecini Hükümete geldiğimizde biz başlatmadık. Bu, bizden önceki hükümet zamamnda 
başlamıştı, çalışmalar bu noktaya geldi, yürütüldü. O bakımdan, Kıbrıs'ı iç politika aracı haline ge
tirerek, birbirimize, "sen sattın, ben sattım; sen daha az vatanseversin, ben daha çok vatanseverim" 
demenin, ne Türkiye ne Kıbrıs'a ne de kimseye bir yararı olmaz. 

Kıbrıs konusu hiç konuşulmaz mı?.. Ben, daha önce de söyledim; "Efendim, yapılacak hiçbir 
şey yok..." O zaman ben de "1974 yılından bu yana Maraş'ı niçin iskâna açmadınız?" diye soruyo
rum. Eğer, bitmişse, konuşulacak bir şey yoksa, "1974 Hükümeti de dahil, ondan sonra gelen hü
kümetler de dahil, daha önce 5 bin kişinin yaşadığı Maraş'ı, otelleri ve evleriyle-, -1974'ten bu ya
na her partinin içinde bulunduğu hükümetler geçti- demin burada, biraz da yumruk vurarak söyle
diğiniz karan uygulayıp, niçin iskâna açmadınız?" diye sorulur. Bunu sormanın da bir yaran yok; 
fakat bu söylendiği için ben konuşmamda bahsettim. 1974 yılındaki Hükümet, bu mesajı, harekâtı 
yaparken dünyaya vermiş. Doğru vermiş, yanlış vermiş; ama "ben Maraş'ı pazarlık için boş tutu
yorum; otelleriyle boş tutuyorum, evleriyle boş tutuyorum, buraya yerleşilmeyecek" demiş. Onun 
için gündemde. Yani, bunu gündeme getiren ne 49 uncu Hükümet, ne de 50 nci Hükümet. 
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Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, Parlamentodan güvenoyu alarak gelmiş bir Hükümet. 
Türkiye'nin dış politikasını, Türkiye'nin onurunu, Türkiye'nin yararını, Türkiye'nin çıkannı, en az 
başka hükümetler kadar kollayan ve bunu yürüten bir Hükümettir. Hiçbir dönemde bu kadar aktif 
bir dış politika olmamıştır. Türkiye, hiçbir dönemde bu kadar sorunlarıyla karşı karşıya kalmamış
tır. Bunların hepsi, Türkiye'nin onuru, yararı, çıkarı ön planda tutularak yürütülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, her konuda, Balkanlarda, Bosna-Hersek'te Türkiye'nin gösterdiği çaba
yı, Hükümetin gösterdiği çabayı, Parlamentonun desteği ile gösterdiği çabayı başka hiçbir devlet 
göstermemiştir, hiçbir ülke göstermemiştir. Bunu en başta Bosna'nın yetkilileri söylüyor. Anlaşma 
yapılıyor, Türkiye orada; Ortadoğu barış sürecine Türkiye katkıda bulunuyor; yarın Mısır'da imza
lanacak olan törene, Türkiye Dışişleri Bakanı olarak davet edildim... Bu, Türkiye'nin büyüklüğü
nü gösteriyor, Türkiye'nin önemini gösteriyor. Bu Hükümet başka hükümet, Türkiye böylesine 
önemli bir ülke, Türkiye böylesine büyük bir ülke... Kıbrıs konusunda da, hiç merak edilmesin; 
Türkiye'nin onuru, Türkiye'nin çıkarı her şeyin önünde tutulacaktır ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının 
güvenlik içinde yaşayacağı bir çözüm olmadan da kimsenin buna "evet" demesi mümkün değildir. 
Buna, hükümetler "evet" dese, Parlamento izin vermez; Parlamento izin verse, halk izin vermez. 
Bu konuda, herkesin yararına olabilecek, sağlıklı ve siyasî eşitliğe dayalı bir çözüm bulunmasında 
Kuzey Kıbrıs Türk halkının da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de, Türkiye'nin de yararı var
dır; söylemek istediğimiz budur. Bu konuyu, sanki aramızda büyük görüş ayrılığı varmış gibi söy
lemenin kimseye yararı olduğuna inanmıyorum. 

Bu vesileyle, Sayın Başbakana ve size saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakana bir soru sormak istiyo
rum... / 

BAŞKAN — Efendim, ne soracaksanız lütfen yerinizden sorun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Tabiî efendim, yerimden soracağım. 

BAŞKAN — Çünkü, Sayın Bakan İçtüzüğün 70 inci maddesine göre konuştular. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Görüşmeler tamamlanmıştır, tutanaklara düzgün geç
mesi bakımından ifade edeceğim. 

Sayın Bakan, yazılı bir anlaşma olmadığını ifade ettiler. Zaten, Sayın Mesut Yılmaz da "yazı
lı anlaşma vardır" demedi; ama, Almanya ile bu konuda, üzerinde herhangi bir karşılıklı görüşme 
olmamasına rağmen bilhassa Kinkel ile mektup teati edilmesinden sonra doğmuş bir anlaşma oldu
ğunu ifade etti. Bakan, bu konuda aşağı yukarı Sayın Mesut Yılmaz'ın açıklamalarını teyit etti, eğer 
ben yanlış anlamadıysam. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETÎN (Gaziantep) — Öyle; gizli bir anlaşma yok efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şimdi, eğer bir anlaşma yoksa, zımnî anlaşma yoksa, 
biz, Almanların bu yaygaralarına karşı neyi ispata çalışıyoruz, "Güneydoğuda bu silahları kullan
madık" diye? Yani biz, NATO'nun tespit ettiği standartlar konusunda Almanlarla aynı şekilde mi 
düşünüyoruz, yoksa bizim yorumumuz farklı mı? Aynı olması gerekmez mi? Yani, Türkiye'nin 
sahip olduğu silahlar, ister bağış yoluyla, ister parayla gelsin, onun güvenliğimiz için kullanılması 
hususunda karar mercii yalnız Türk makamlarıdır; Almanya'nın "bu silahı burada kullanacaksın, 
şu silahı filan yerde kullanacaksın" diye bir talimat vermesi, egemenlik haklarımıza saldırıdır. 
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Bunu, biz böyle yorumluyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığımızın da, Savunma Bakanlığının da 
böyle yorumlaması gerekir. 

Bu yorumun dışında bazı gelişmeler olduğu içindir ki, gizli bir anlaşma olduğundan bahsettik. 
Eğer Hükümet de bizim gibi düşünüyorsa, bundan sonra bu konuda gelecek eleştirilere verilecek 
cevap, "bu silahlar Silahlı Kuvvetlerinin elindedir; onun nerede kullanılacağına o makamlar karar 
verir" deyip kapıyı kapatmaktan ibaret olmalıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 

Tabiî, zabıtlara geçme bakımından konuşuldu. 

Sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 4 Mayıs 1994 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19.17 

O 
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Beypazarı İlçesi Yeşilağaç Mahallesi Ilı
man mevkiindeki arsaların Belediyeye devredilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atti
la'nın yazılı cevabı (7/2100) 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

. Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı İlçesi Yeşilağaç Mahallesi ılıman mevkiinde imar planı yaptırılmış olan arsaların 

Hazine'den Belediyeye devredilmesi. 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 26.4.1994 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.MEG.0 25/3122-5472-19176 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 14.10.1993 gün ve 2110-6160/2971 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Beypazarı ilçesi, Yeşilağaç mahallesi 

Ilıman mevkiindeki arsalann Belediye'ye devredilmesine ilişkin soru önergesi hakkında Ankara 
Valiliğine konu hakkında gerekli araştırmanın yapılması talimatı verilmiş, cevaben alınan 
20.12.1993 gün ve 165359-21829 sayılı yazıda; 
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Anılan ilçe, Yeşilağaç mahallesinde Ilıman mevkiinin olmadığı ve Belediye'ye devredilecek 
arsanın bulunmadığı bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız dosyalarının tetkiki sonucu, Beypazan Belediye Başkanlığının, 
ilçenin Gazi mahallesinde Hazine adına kayıtlı 243 ada 15 parsel sayılı 82 165 m^ yüzölçümlü ta
şınmaz mal ile aynı ada 1 parsel sayılı ve 426 000 m^ yüzölçümü tescil harici taşınmaz malların 
devir talebinin olduğu, 

Belediye sınırları içinde bulunan tescil harici taşınmaz malların imar uygulaması sonucu doğ
rudan Belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı, öncelikle hazine adına tescilinin gerektiği, 
tescil işleminden sonra bu taşınmaz mallar hakkındaki satın alma, tahsis ve terk taleplerinin ince
lenebileceği hususunda 1.9.1990 gün ve 29933 sayılı yazımız ile Beypazarı Belediye Başkanlığına 
bilgi, Ankara Valiliğine de tescili için talimat verildiği ve konuya ilişkin yazışmaların devam etti
ği anlaşılmıştır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

2, - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Yelli Köyünü Sorgun Köyüne bağ
layan yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konü/Proje/Yatırım 

Güdül, Yelli Köyünü Sorgun Köyüne bağlayan 1,5 Km. yolun tamiratının yapılması. 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/651-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2243-6311/28167 sayıyı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçcrler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

• • • ' ' . Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Yelli Köyünü Sorgun Köyüne bağlayan yolun yapılmasına dair soru önergesi 
incelenmiştir. 

Söz konusu yolun 1994 yılı içinde malzemeli bakımı yapılacaktır. 

3. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçcrler'in, Beypazarı İlçesi Güdül-Tahtacı Örencik 
Köyü arazi yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2279) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Pröje/Yatınm 
Güdül, Tahtacı Örencik Köyü arazi yollannın yapılması. 
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. T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/649-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2279-6347/28203 sayıyı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Tahtacı, Örencik köyyoyunun yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Arazi yolları ücret karşılığı protokollu olarak yapıldığından yapım programlarına alınamamak
tadır. 

4. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesi Güdül-Hacılar Köyü ca-
miinin onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2294) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko
nuda/projede/düşüncede/y atınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Projc/Yatınm 

Güdül, Hacılar Köyü Camiisi tamir ve onanmmın yapılması. 
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Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/649-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2279-6347/28203 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Hacılar Köyü camisinin onarımına dair soru önergesi incelenmiştir. 
DPT'ce sosyal altyapı tesisleri için ayrılan ödenek miktarı yeterli olmadığından herhangi bir 

işlem yapılamamıştır. 

5. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Beypazarı İlçesi Güdül-Hacılar Köyü yo
lunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2295) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Hacılar Köyü yolunun asfaltlanması. 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/656-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2295-6363/28219 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Hacılar köyyolu hakkında soru önergesi incelenmiştir. 

Güdül-hacılar köyyolunun I. kat asfalt kaplaması program dahilinde ileriki yıllarda yapılacak
tır. 

6. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesi Güdül-Yelli Köyü me
zarlığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2304) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko
nuda/projede/düşüncede/y atınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Yelli Köyü mezarlığı çevre duvarının yapılması. 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı ' 

Sayı B.02.0.012/623-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2304-6372/28228 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Ankara-Güdül-Yelli Köyüne mezarlık çevre duvarının yapılmasına dair soru önergesi incelen

miştir. 

DPT'ca bu konuda ödenek ayrılmadığından bahse konu talep değerlendirilememektedir. 
7. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesi Güdül-Yelli Köyüyoyu-

nun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2305) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

• Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Yelli Köyü yolunun asfaltlanması. 
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Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/606-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2305-6373/28229 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Ankara-Güdül-Yelli köyyolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 

Güdül-Yelli Köyü yolunun mazlemeli bakımı 1994 yılında yapılacaktır. 

8. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesi Güdül-Akbaş Köyünün 
hayvan sulama göleti ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
ÜçüncU Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Projc/Yatırım 

Güdül, Akbaş Köyüne hayvan sulama göleti yapılması. 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/655-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. ilgi :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2215-6383/28239 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Ankara-Güdül-Akbaş Köyünün hayvan içmesuyu göleti ihtiyacına dair soru önergesi incelen

miştir. 

Güdül-Akbaş köyüne hayvan içmesuyu göleti yapılması konusu Teşkilatımızca 1992 yılında 
etüt edilmiş ve yörenin jeolojik yapısının su tutma ve duraylılık özellikleri bakımından gölet yapı
mına elverişli olmadığı tespit edilmiştir. 

9. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Özköyün içme suyu ve yol ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2338) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna görç Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım . 

Güdül, Özköyüne içme suyu temini, yolunun asfaltlanması. 
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Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/622-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2238-6406/28262 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Özköyün içmesuyu ve yol ihtiyacı hakkında soru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen köyün içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programında yer almaktadır. 

Köyyolunun asfalt kaplaması, önceki yıllarda yapılmış olup, periyodik bakımı yapılmaktadır. 

W. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Yapracık Köyü yolunun as
faltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2355) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
mıda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ye görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Etimesgut-Yapracık Köyü içi yollarının kumlanması ve asfaltlanması 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/595-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2355-6423/28279 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçcrler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
. Devlet Bakanı 

Ankara-Etimesgut-Yapracık koyyolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 
Etimesgut-Yapracık köyyolunun 2. kat asfalt kaplaması ileriki yıllarda program dahilinde ya

pılacaktır. 

11. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Yapracık-Etimesgut bağlantı yolunun 
tamamlanmasına ilişkin sorusu ve fyevlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan- , 
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? > • •• 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 

Yapracık-Etimesgut bağlantı yolunun tamamlanması. 
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T C . 

Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/629-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2256-6424/28280 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Etimesgut Yapracık köyyolunun tamamlanması hakkındaki soru önergesi incelenmiş-
tir. 

Etimesgut-Yapracık köyyolu 1994 stablize kaplama programında yer almakta olup, yılı içeri
sinde trafiğe açılacaktır. 

12. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Ereğli-Kuzuören Köyü 
su ve yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2569) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam, Ereğli Kuzuören Köyünün iç mahallelerine su getirilmesi, toplu köylerin yol

larının yapılması. 
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Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/609-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-762569-6662/28573 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . . . . . . . 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Ankara-Kızılcahamam-Ereğli Kuzuören köyü yol ve su ihtiyaına dair soru önergesi incelen

miştir. 

Adıgeçen köyyolu 1994 yılı malzemeli bakım programında olup, yılı içerisinde yapılacaktır. 
Adıgeçen köyün içmesuyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 
13. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Yıldırım Bölgesinin yol 

ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2576) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ye kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam, Yıldırım Bölgesi yollarının kumlanması. 
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T.C. .' ' ' 
Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/629-009 28.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2576-6669/28580 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç • 
Devlet Bakanı 

Ankara-Kızılcahamam-Yıldırım bölgesinin yol ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Kızılcahamam Yıldırım köyyolu ileriki yıllarda program dahilinde yapılacaktır. 
14. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Pazar Bucağı-Saraç 

Köyünün yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2581) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamhklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam, Pazar Bucağına bağlı Saraç Köyünün yarım kalan asfaltının tamamlanması. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/654-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2581-6674/28585 sayılı yazınız. 
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Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Pazar Saraç Köyyolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 

Adıgeçen Köyün yolu aslaft olup, periyodik bakım yapılmaktadır. 

75. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının oğluna aldığı 
ileri sürülen bir binaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2802) 

Türkiye Bayak Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sıraladığım soruların 
Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur Ankara'da oğlu Barış Çakmur'a aldığı bi
nanın; 

- Binayı satan Mesa Şirketinin kendisi veya ilgili ortaklarından herhangi birisi Belediyenin 
kendisinden veya ilgili bağlı kuruluşlarından hiç ihale aldı mı? 

- Piyasa değeri 4-5 Milyar civarında olan bu binanın satışı ne kadar gösterilmiştir? 

T. e, 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 28.4.1994 

Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/403 < ' 
Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 10.21994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2802-7361/29732 sa
yılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 
Bulut'un "izmir Büyükşehir Eski Belediye Başkanının oğluna aldığı ileri sürülen bir binaya ilişkin" 
yazılı soru önergesiyle ilgili olarak valilik aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından 
alman yazıda: 

İzmir Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un oğluna Ankara Mesa İnşaat Şir
ketinden aldığı apartman dairesinin işlemlerinin adı geçen şirketçe tanzim edilerek tapuya tescil et
tirildiği, 

Mesa'nin Belediye veya bağlı kuruluşlarının ihalelerine girip herhangi bir iş almadığı, 
ifade edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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16. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Beydili Köyünden çevre yolu
na asfalt yol yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3001) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Beydili Köyü ile beraber 11 köye daha hizmet verecek olan, 39 Km.lik çevre yolun

dan 3-4 Km. mesafede asfalt yapılması. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/659-009 28.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3001-7099/29139 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Beydili Köyü çevre yolunun asfalt yapılmasına dair soru önergesi incelen

miştir. 
Adıgcçen köyyolunun I. kat asfalt kaplaması ileriki yıllarda program dahilinde yapılacaktır. 
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17. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Belenören Köyüne asfalt, ka
nalizasyon ve cami yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdillbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3020) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına; bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Belenören Köyüne asfalt, kanalizasyon ve Camii yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/653-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3020-7118/29158 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. • 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Belenören Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan-Belenören Köyyolu ileriki yıllarda program dahilinde yapılacaktır. 
Diğer taleplin ise DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri ile sosyal altyapı tesisleri için ayrı

lan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle değerlendirilememiştir. 
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18. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çogulu Köyünün yol ve su so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3040) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
. Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. <ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan Çoğulu Köyünün yolunun yapılıp yapılmadığı, 

- Sincan Çoğulu Köyünün su deposunun kapatılması için kepçe verilip verilmediği. 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı B.02.0.012/658-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10;00.02-7/3040-7138/29178 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Sincan-Çoğulu Köyyolu ve su sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 
Sincan-Çoğulu T.C.K. yolundan istifade etmekte olup, yol ağımizda olmadığından herhangi 

bir işlem yapılamamıştır. 
Adıgeçen köyün içmesuyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 
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19. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Sobran Köyünün sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3081) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
• Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamhdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko
nuda/projede/düşüncede/y atı rımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? . 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine İhtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Sobran Köyüne asfalt yapılması; içme suyu şebekesinin yenilenmesi; köy konağı ya

pılması; köprü yapılması. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.012/657-009 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3081-71379/29219 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Sorban Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Nallıhan Sorban Köyü içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programındadır. 
Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından bu konudaki talep değer-

lendirilememektedir. 
Nallıhan-Sobran Köyyolu 1993 yılında I. kat asfalt kaplama yapılmıştır. 
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20.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Sümer Holding A.Ş. İşletmesinin özelleşti

rilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/3594) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman Sümer Holding A.Ş. İşletmesi Müdürlüğünün son üç yıl içindeki kâr ve zarar du
rumu nedir? 

2. Bu işletme özelleştirilecek mi? Özelleştirilecekse ne zaman özelleştirilecektir? 

3. Özelleştirilmesi halinde mağdur olacak işçilerin bu mağduriyetlerini önlemek amacıyla hü
kümetimizce ne gibi tedbirler alınacaktır? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı B.02.0.011(35)175 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3594-7953/30923 sayılı Başbakanlık mu
hatap yazınız. 

b) Başbakanlık Makamının 25.2.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-549061576 sayılı yazısı. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığının ilgi a yazısı ile 

Başbakanlık'a havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık Makamının ilgi b yazıları ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Delaletle-
riyle Sümer Holding A.Ş.'nin Karaman İşletmesi Hakkında Yönelttiği Sorulara İlişkin Cevaplar: 

Soru 1. Karaman Sümer Holding A.Ş. İşletmesi Müdürlüğü'nün son üç yıl içindeki kar ve za
rar durumu nedir? 

Cevap 1. Karaman Sümer Holding A.Ş. İşletmesinin son üç yıllık zararı aşağıda gösterilmiş
tir. 

Yıl Zararı (Milyon TL.) 

1991 78 076 
1992 147 608 
1993 356 718 

Soru 2. Bu işletme özelleştirilecek mi? Özelleştirilecekse ne zaman özelleştirilecek? 
Cevap 2. Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun 25.1.1994 tarih ve 94/1 sayılı kararı ile Sümer 

Holding A.Ş.'nin özelleştirilme yetkisi Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'na verilmiştir. Karar ge
reğince Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından özelleştirme çalışmalanna başlanmıştır. Sümer Holding 
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A.Ş.'nin Karaman İşletmesi'de dahil olmak üzere toplam 33 işletmesi bulunmaktadır. Bu işletme
ler özelleştirilmeleri için gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra satışa sunulacaktır. 

Soru 3. Özelleştirilmesi halinde mağdur olacak işçilerin bu mağduriyetlerini önlemek amacıy
la hükümetimizce ne gibi tedbirler alınacaktır? 

Cevap 3. Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından bugüne kadar yapılan bütün özelleştirme işlemle-
, rinde çalışanların mağdur olmaması için, işçilerin 1475 sayılı İş Kanunu ve Toplu Sözleşmelerden 
doğan haklan İdare tarafından yapılan sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Ayrıca İdaremiz iş
sizlik sigortası uygulamasının özelleştirme programı çerçevesinde işsiz kalacak çalışanlardan baş
latılması hususunda çalışmalarına devam etmektedir. 

21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Denizli'ye gönderilen Sümerbank'a ait maki
nelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/3639) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çellir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : Erzincan depreminde Sümerbank Fabrikası yıkılınca Fabrikanın makinaları boşta kal
masın diye Denizli Sümerbank'a geçici olarak gönderilmiş, Ancak bugün 30 milyarlık yatırımla 
Erzincan Sümerbank Fabrikası bina inşaatı bitirilmiş, makina montajı için geçici olarak Denizli'ye 
gönderilen makinalar bekleniyor. 350 Sümerbank İşçiside boşta geziyor. 

Sayın Başbakandan şunu sormak istiyorum. 

-Acaba Denizli'ye gönderilen makinalar Erzincan'a ne zaman verilecek ve monte edilecek? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı B.02.0.011 (35) 177 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3639-8018/31126 sayılı Başbakanlık mu
hatap yazınız. 

b) Başbakanlık Makamının 25.2.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-5585/1656 sayılı yazısı. 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığının ilgi a ya

zısı ile Başbakanlık'a havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık Makamının ilgi b yazıları 
ile Sayın Başbakan adına cevaplandırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. o 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Delaletiyle Sümer Holding A.Ş.'nin Erzincan İşletmesi Hakkında Yönelttiği Soruya İlişkin Cevap: 

Soru 1. Erzincan depreminde Sümerbank Fabrikası yıkılınca fabrikanın makinaları boşta kal
masın diye Denizli Sümerbank'a geçici olarak gönderilmiş. Ancak bugün 30 milyarlık yatırımla 
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Erzincan Sümerbank Fabrikası bina inşaatı bitirilmiş, makina montajı için geçici olarak Denizli'ye 
gönderilen makinalar bekleniyor. 350 Sümerbank işçiside boşta geziyor. 

Sayın Başbakandan şunu sormak istiyorum. 
- Acaba Denizli'ye gönderilen makinalar Erzincan'a ne zaman verilece ve monte edilecektir? 
Cevap 1. Sümer Holding A.Ş. özelleştirme programı gereği pamuklu İşletmelerinin belirli ko

nularda ihtisaslaşmasın! sağlamak amacıyla, bazı işletmelerinin küçülmesini, bazı işletmelerinin 
ise birleştirilmesini öngörmüştür. Bu görüş doğrultusunda; Erzincan İşletmesine ait Open-End ip
lik makinalarının tamamını Denizli İşletmesine transfer etmiş ve Denizli İşletmesi Ercincandan ge
len 8 makinayla birlikte toplam 20 makinalık Open-End tesisi haline getirilmiştir. 

Erzincan İşletmesi ise aynı ihtisaslaşma prensibi doğrultusunda Hambez Dokuma İşletmesi 
olarak planlanmıştır. Bu meyanda Adana İşletmesinden transfer edilen 92 adet Dornier Dokuma 
Tezgahı şu an Erzincan İşletmesinde çalışır durumdadır. Bu tezgahlara 108 adet makinanın daha 
ilave edilmesi düşünülmektedir. Böylece Erzincan İşletmesi 200 tezgah kapasiteli hambez dokuma 
üzerine ihtisaslaşmış bir işletme haline getirilmiş olacaktır. 

22. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Kütahya Azot Fabrikasının Eskişehir'e su sağlayan 
Porsuk Çayında kirlenmeye neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3725) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanması için 

gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Veli Aksoy 

İzmir 

450 bin nüfuslu Eskişehir İl merkezinin içme ve kullanma suyu Porsuk Çayından karşılan
mayladır. Bu içme ve kullanma suyu ile ilgili yapılan tahliller sonucunda Nitrit, Nitrat ve Amon
yak gibi kimyasal maddelerin su içerisinde endişe verici boyutlarda bulunduğu tespit edilmiştir. 

Suyu büyük ölçüde kirleten kaynağın ise azotlu atıklarını arıtmadan Porsuk Çayına deşarj eden 
Kütahya Azot Fabrikası olduğu saptanmıştır.' 

1. 1991 yılında hazırlanan OECD Çevre Sağlığı raporunda Porsuk Çayı dünyanın en kirli 4 
akarsuyundan biri olarak saptanmıştır. Porsuk Çayın da bakır ve Kurşun miktarının da çok yüksek 
oranda olduğu belirtilmektedir. 

Eskişehir halkının içme ve kullanma suyunu sağladığı bu yaşamsal konuda özellikle çocukla
rın sağlığını tehdit eden kimyasal atık ve atıklarla ilgili OECD Çevre Sağlığı raporunun öngördü
ğü tedbirler alınmış mıdır? Alınmış ise ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

2. Kütahya Azot Fabrikasına arıtma tesisi yapılması düşünülmekte midir? Bu konuda bir ça
lışma var mıdır? Arıtma tesisi yapılması düşünülüyor ise tesis yapılıncaya kadar ne gibi önlemler 
almayı düşünüyorsunuz? 

3. İçme ve kullanma suyunun deposu konumundaki Porsuk Barajı uzman raporlarına göre ba-
taklaşmaktadır. Su kalitesinin giderek bozulduğu ve su içerisindeki oksijen miktarının ise büyük 
oranda azaldığı belirtilmektedir. 

Porsuk Barajının kurtarılması için bir çalışma var mıdır? Var ise hangi aşamada dır? 
4. Eskişehir'in ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu karşılamak üzere yeni su kaynaklan 

aranmakta mıdır? 
Bu konuda yapılmış olan çalışma var mıdır? Var ise hangi aşamada dır? 
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.T.C. • 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği .3.5.1994 
Sayın: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1136 

Konu : İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M.'nin 15.2.12994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3725-8158/31490 sayılı 

yazısı. 
b7 Başbakanlığın 22.2.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-5159/1183 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı gereğince; ilgi (b) yazı ilişiğinde alınan İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Eskişe
hir'de içme ve kullanma suyunun Porsuk Çayından karşılanmasının sakıncaları konusunda Başba
kanımıza yönelttiği, Başbakanımızın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup; Bakanlığımız koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar şöyledir; 

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Porsuk Çayının su kalitesi 1979 yılından bu yana sü
rekli olarak izlenmekte olup; 1979-80 yıllarında WHO (dünya sağlık Teşkilatı) ve UNDP (birleşik 
Milletler Kalkınma Programı) nın katkılarıyla "Porsuk Çayı Pilot Projesi" adı altında bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 

Yine İngiliz teknik yardımı çerçevesinde İngiliz Hükümetinin katkılarıyla yürütülen "Doğal ve 
Yapay Göl ve Havzalarında Su Kalitesi Araştırmaları Projesi" kapsamında 4 yıl süren bir çalışma 
ile Porsuk baraj gölü detaylı olarak etüt edilmiştir. 

Son olarak; 1992 yılında Çevre Bakanlığı adına Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Sakarya 
ve Seyhan Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının 
Tespiti Projesi" kapsamınında, Sakarya nehrinin kolu olan Porsuk çayının Porsuk baraj gölü önce
sinde 11, sonrasında ise 10 örnek noktasında kalite izleme çalışmaları yapılarak "Su Kirliliği Kont
rolü Yönetmeliği"nde verilen kalite sınıfları esas alınarak kirlilik haritası çıkarılmıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında, kirliliğe neden olan ilgili kuruluşlar 
zaman zaman uyarılmaktadır. 

Porsuk Çayında amonyak ve nitrat oranları, "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen 
kalite kriterleri ile kıyasyandığında biraz yüksektir. Ancak; nitrat değeri içmesuyu için verilen de
ğeri aşmamaktadır. Söz konusu kirlilik parametrelerinin yüksek olmasının sebebi Kütahya Azot 
Fabrikası olup, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kirliliği azaltmak mümkün olmayacaktır. 

Son yıllardaki kuraklık ve göl su seviyesinin düşük olması sebebiyle, Porsuk baraj gölünde ya
pılan ölçüm sonuçlan OEÇD standartlarıyla karşılaştırıldığında gölün hipertrofik göl kategorisin
de, yani bataklaşmakta olan göl hüviyetinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; göldeki oksijen mik
tarı yaz aylarındaki tabakalaşma nedeniyle, göl yüzeyinden itibaren 6 m. derinlikten sonra sıfır de
ğerine düşmektedir. Kış aylarında ise karışım sebebiyle oksijen bu kesimlerde zenginleşmektedir. 

Eskişehir'in ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu karşılamak üzere, DSİ Genel Müdürlüğü
müzce alternatif su kaynakları araştırma çalışmaları başlatılmıştır. 

2. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün tasdikli içmesuyu projesine göre, kent merkezinin 
içmesuyu ihtiyacı kısa vadeli Q= 320 000m3/gün, uzun vadeli Q= 480 000m3/gün olarak belirlen
miş ve bu amaçla ihtiyacın Porsuk Barajı mansabındaki Eskişehir regülatöründen karşılanması ön
görülmüştür. • ( 
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Yine proje gereği, Regülatörün yanında yaptırılan arıtma tesisleri ile de içme ve kullanma su
yu standardına uygun nitelikte su, 9.2.1990 tarihinden itibaren kente verilmeye başlanmıştır. 

Gerek İller Bankası laboratuvarında, gerekse arıtma tesisi kapsamında kurulan diğer laboratu-
varda hamsu ve çıkış suyu kalitesi devamlı izlenmekte ve analiz sonuçlarının ise içme ve kullanma 
suyu standartlarına uygun olduğu gözlenmektedir. 

Ancak; yürürlükte bulunan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"ne göre, içmesuyu temin edilen 
yüzeysel sularda koruma alanlarının oluşturulması ve bu alanlarda ilgili kirletme yasaklarına uyul
ması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, porsuk çayına atıklarını veren ilgili kamu ve özel kuruluşlarının da Yönetme
likte belirtilen yasaklamalara uymaları zorunlu görüldüğünden konuyla ilgili tüm kuruluşlar ile de
netimden sorumlu birimlerden gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. 

3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının girişimleri sonucunda alınan önlemle
re ilişkin somut olarak elde edilen veriler şunlardır : 

- Kütahya Azot Sanayi A.Ş. ile Gübre Sanayi A.Ş.'ye ait tesislerden, teknolojileri gereği çev
re kirliliğine, özellikle atık sulardan olumsuz etkilerinin en fazla olduğu saptanan I. Gaz amonyak 
ve amonyum Sülfat Üniteleri ile II. Gaz-amonyak ünitesinin 10.6.1993 tarihinde kapatılmasına ka
rar verilmiştir. 

- Asit ünitelerinde oluşabilecek pompa kaçaklarının toplanarak sisteme geri gönderilmesi için 
mevcut toplama kaplarına yeni ilaveler yapılmış, nötrleştirme havuzunun optimum koşullarda ça
lıştırılması ve amonyum nitrat ünitesine geri dönüş sistemi ilavesi ila atık suların bir miktarının te
siste yeniden kullanılması sağlanmıştır. 

- Bunun sonucunda atıksu debisi 500 m3/h seviyesinden 300m3/h seviyesine düşürülmüş, kir
letici iyon konsantrasyoynlarından amonyum iyonunda % 60, sülfat iyonunda % 100 azalma ol
muştur. 

- Fabrika içerisinde duruşa geçirilen ünitelere ait bazı havuzlar, çalışan tesislerin atık suları
nın fiziksel arıtımı için kullanılacaktır. 

-Duruşta olan ünitelere ait tüm teçhizat gözden geçirilip, atık su arıtımı amacı ile kullanılabi-
lilecek olanlar belirlenecek ve en kısa sürede (yıkama kuleleri v.s.) devreye sokulacaktır. 

- Yaz aylarında buharlaşma sonucunda, Porsuk çayında su seviyesi azalmakta ve dolayısıyla 
sudaki iyon konsantrasyonunda bir artış görülmektedir. Bu nedenle; ilgili Bakanlık, söz konusu yö
rede faaliyet gösteren Kütahya fabrikalarını 1994 yılı yaz mevsiminde üç ay boyunca tamamen 
devre dışı bırakmayı planlamıştır. 

Ayrıca, bu çerçevede; 

Söz konusu ünitelerin yeniden kurulması için yaklaşık 53-60 milyon dolar civarında yatırıma 
ihtiyaç olduğunun tespit edildiği ve fabrikaların arıtma tesislerine eşdeğer bir yatırımla modern tek
nolojiye sahip yeni iki fabrikanın kurulmasının daha uygun görüldüğü, konunun 1994 yılı revize 
yatırım Programına alınması yolunda çaba gösterildiği müşahade edilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaş 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

23. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait TANSAŞ Genel 
Müdürüne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3889) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuruluşlarından biri olan TANSAŞ, bugün için milyarlık ci
rolar yapıyor. Bütçesi trilyonla ifade edilebilecek konumundaki bir şirketin Genel Müdürünün hu
kuken tahsil durumu ne olmalıdır? 

- Bugün için Genel müdürü olan Zeki Haktar'ın tahsili nedir? 
- Ortaokul olduğu doğru mu? 
- Hukuken sakıncası yok mu? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 28.4.1994 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/402 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.12994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3889-

8507/32687 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 
Bulut'un "İzmir Büyükşehir Belediyesine ait TANSAŞ Genel Müdürüne ilişkin" yazılı soru öner
gesiyle ilgili olarak valilik aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan yazıda; 

Halen TANSAŞ Genel Müdür Vekili olan Zeki Haktar'ın öğrenim durumunun bu göreve atan
masına engel teşkil etmediği bildirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

24. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TANSAŞ mağazasında zimmetine para geçirdiği id
dia edilen bir görevliye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3890) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuruluşlarından biri olan TANSAŞ'm halen Genel Müdürü 
bulunan Zeki Haktar'ın kayınbiraderi Turgay Oğuz; 

- 7.12.1991 günü Evka 2. TANSAŞ mağazasından zimmetine para geçirmekten hakkında ra
por tutulduktan sonra işten atıldımı? 

- Zimmetine para geçirmekten işten atılan Tansaş Genel Müdürü'nün kayınbiraderi Turgay 
Oğuz hakkında, böyle bir rapor varken İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eshot'a bozuk para sa
yımı işinden sorumlu olan bir işe hangi statü ile alındı? 
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- Aynı Belediye'nin bir kuruluşunda zimmetine para geçirmekten sorumlu tutulup işten atılan 
bir kişi yine aynı Belediye'ye bağlı başka bir bölümünde hemde yine paradan sorumlu kısma, han
gi kanunla alınıyor. 

- Ayrıca: 

TANSAŞ Genel Müdürü Zeki Haktar; zimmetine para geçiren kayınbiraderi hakkındaki dos: 

yayı tanzim eden müfettiş Mütehair Çalışkanı 3 ay sonra (13.7 maddeden işten attımı? 

- Zeki Haktar; zimmetine para geçiren kayınbiraderi Turgay Oğuz'u ihbar eden kasiyer me
muru Yıldız Mırmır'ı 3 ay sonra işten attımı? , 

- Tansaş Genel Müdürü Zeki Haktar; zimmetine para geçiren kayınbiraderi Turgay Oğuz'u 
yakalayan Tansaş Güvenlik Danışmanı Erol Yılmazarslan'ı 3 ay kadar sonra 13. maddeden işten 
attımı? 

- Bütün bunlar tesadüfmü; yoksa intikammı? 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 28.4.1994 
Sayın: B.0.50.MAH.0.65.00.02/405 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-700.Mah. İd.01/905 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 
Bulut'un "TANSAŞ mağazasında zimmetine para geçirdiği iddia edilen bir görevliye ilişkin" ya
zılı soru önergesiyle ilgili olarak valilik aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alı
nan bilgilerden: 

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Turgay Oğuz'un, yapılan müfettiş soruşturmasında zim
met suçu işlemediği tespit edildiği halde, adıgeçenin bunu onur meselesi yaparak görevinden ayrıl
dığı, bilahara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ESHOT Genel Müdürlüğünde göreve 
başlamasında yasal bir sakınca görülmediği, 

Önergede sözedilen Mütehair Çalışkan isimli bir müfettişin TANSAŞ'ta çalıştığının tespit edi
lemediği, -

TANSAŞ Genel Müdürü Zeki Haktar'in, Yıldız Mırmır'ın işten çıkarıldığı tarihte yönetim 
kadrosunda bulunmadığı, 

1991 yılında meydana gelen olayla, 12.4.1993 tarihinde işten ayrılan Erol Yılmazarslan'ın il
gisi olmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

• • ' . • ' İçişleri Bakanı 

25. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince kurulan ARİZKO şir
ketine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3892) 

— 373 — 



T.B.M.M. B : ? 8 3.5 .1994 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Araplarla ortak kurduğu, ARİZKO Şirketinin, (Balçovada ki 
yaptığı Grand Plaza Otelinin) Belediye adına Yönetim Kuruluna giren SHP Belediye Meclisi Üye
si Yılmaz Çapın, Mustafa Sivri ile ARİZKO'nun Belediye adına Denetçisi Büyükşehir Belediyesi, 
Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un Baş Hukuk Müşaviri Nursen Algan Atay; 

ARİZKO'nun ilk kiracısı, 2 yıl içinde iddialara göre 15 milyara varan borcunu hemen hemen 
hiç öderhiyen, Belediye'yi zarara uğratan şirketlerden çek karşılığında para aldılar mı? 

- Bu üç şahıs; Belediye'nin ortak olduğu şirkete borcunu ödemiyen, Belediye'yi zarara uğra
tan bu şirketlerden hangi sıfatla çek almışlardır? 

- Alman çek hukuki mi? 
-Çekler hukuki değilse, Büyükşehir Belediye Başkanı, Yüksel Çakmur bu üyeler hakkından 

usulsüz çek aldıkları için herhangi bir tahkikat yaptırdı mı? 

- Bu çekler kanuni değilse, rüşvet sayılır mı? 

T. C. 

İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 26.4.1994 , 

Sayın: B.0.50.MAH.0.65.00.02/397 
Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3792-8510/32690 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 

Bulut'un "İzmir Büyükşehir Belediyesince kurulan ARİZKO Şirketine ilişkin" yazılı soru önerge
siyle ilgili olarak Valilik aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinden alman yazıda; 

ARİZKO Şirketinin Yönetim Kumlu Üyesi ve Denetçilerinin, bu şirketin kiracısı olan şirket
ten yasa dışı olarak hiçbir ücret almadıkları ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

içişleri Bakanı 

26. - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, dövize endeksli yuva kredisi çeken vatan
daşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Aykon Doğan'in yazdı cevabı (7/3975) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
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Koalisyon Hükümetlerinin iki anahtar vaadi çerçevesinde, Kasım 1992 ayında Emlak Banka
sı kanalıyla kullandırılmaya başlanan dövize endeksli yuva kredisi uygulaması ile yaklaşık 50 000 
aile ev sahibi olmuştur. 

Soru 1. Son günlerde ortaya çıkan istikrarsız ekonomik tablo sonucu Amerikan Doları ve Al
man Markının önlenmeyen yükselişi ile haksız bir mağduriyete uğrayan vatandaşlarımızın bu mağ
duriyetlerini gidermek için önlem almayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2. Tüm gelirlerini ödeyeceği dövize endeksli yuva kredisi taksitlerine uyarlamaya çalı
şan memur ve işçilerimizin ücretlerine yapılan % 15 artış, Alman Markı ve Amerikan Dolarında 
son üç günde meydana gelen yaklaşık % 25 lik artışla fazlasıyla elinden alınmıştır. Bu durumda 
Dövize endeksli kredileri Türk Parası karşılığı taksitlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 3. Son döviz yükselişi bilinçli fakat örtülü bir develüasyon mudur? 

Soru 4. 49. Hükümette ekonomiden sorumlu bakan olarak gerekli kararları alamadığınızı çe
şitli vesilelerle dile getirdiniz. 

Bu gün, bu kararları almanıza engel olan şeyler nelerdir? Yoksa, tüm bunları bir iktisat profö-
sörü olarak, ekonominin gereği olduğuna inanarak mı yapıyor sunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

SayıB.02.0.011 (35) 196 2.5.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3975-8449/33723 sayılı Başbakanlık mu
hatap yazınız. 

b) Başbakanlık Makamının 2.3.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-6122/2190 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığının ilgi 
(a) yazısı ile Başbakanlık'a havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık Makamının ilgi (b) 
yazıları ile Sayın Başbakan adına cevaplandırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinde yeralan sorulara ilişkin görüş ve cevaplarımız aşağıdaki gibidir. 

Bilindiği üzere Emlak Bankası 15.10.1992 tarihinden itibaren kapsamda yaptığı değişiklerle 
Yuva Kredisi Uygulamasını genişletmiş olup, Bankanın bu kredi uygulamasından toplam 47 914 
kişi istifade etmiştir. Yine belirtmek gerekir ki konut edinme talebinin önemli bir bölümünü de TL 
veya Dövize endeksli kredi yöntemiyle diğer Bankalar karşılamışlardır. 

Emlak Bankasından Yuva Kredisi kullananlar arasında USD ve DEM bazında olmak üzere dö
vize endeksli TL kredi kullananların sayısı 31.12.1993 tarihi itibariyle 21 552'dir. 

Vatandaşlarımızca dövize endeksli krediye olan asıl talebin başlıca nedeni kredinin TL. kulla
nılmış olması durumuna göre başlangıç taksitlerinin oldukça düşük olmasıdır. 

Nitekim örnek verilecek olursa 1 yıl önce 31.1.1993 tarihinde 50 000.-USD dövize endeksli 
TL kredi kullanan bir kişinin o gün ödediği taksit tutan 6 218 031.-TL.'dir Oysa ki aynı kişi o gün 
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aynı tutardaki (433 400 000.-TL) bir krediyi aylık %5.5 faiz oranı üzerinden TL olarak kullanmış 
olsaydı ödeyeceği taksit 23 875 696.-TL. olacaktır. Bir yıl sonra dahi aynı kişinin kullandığı dö
vize endeksli krediden ödediği miktar 12 247 397.-TL,'ye ulaşmıştır. 

Döviz kurlarında Ocak ayı ortalarında meydana gelen ani değişimden ötürü T. Emlak ̂ Banka
sı, dövize endeksli kredi kullanan müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmemesi ve mağdur olma
maları için 1993 yılı sonuna kadar rahatlıkla ödeyebildiklcri dövize endeksli kredilerin taksitlerine 
eşdeğer ödeme imkanları getirmiştir. 

Şöyle ki; 

a) 31.1.1994 tarihinde USD kur'u 17 350.-TL. DEM kur'u ise 9 940.:TL. iken bu kredisini ka
patmak veya TL. krediye dönüştürmek isyteyenlere Banka kârından oldukça büyük bir fedakarlık 
yapılmak suretiyle döviz kurlarının artışa geçmesinden önceki 17.1.1994 kurları (USD'de 15 805.-
TL, DEM'de 8 995.-TL) uygulanarak müşteri lehine oldukça önemli bir avantaj yaratılmıştır. 

b) Bu şekilde 9 ayrı ödeme seçeneği bu kredi kullananlara sunularak, cari piyasa faizlerinin 
dahi altında 1993 yılı ve öncesine TL kredi alanlara uygulanmış faiz oranı yani aylık % 5.5 uygu
lanmış, ayrıca geçmişte verilen kredilere uygulanan faiz oranlarında da arttırma yönünde hiç bir de
ğişiklik yapılmamıştır. Aynı dönemde piyasadaki cari faiz oranlarının aylık % 8.5-% 9 düzeyinde 
olduğu uzak tutulmamalıdır. 

Bu şekilde T. Emlak Bankasının sunduğu bu imkandan faydalanmak için dövize endeksli TL 
krediyi kullanan 6 786 kişi müracaatta bulunmuş olup, diğerleri tercihlerini dövize endeksli kredi 
de kalmak şeklinde kullanmışlardır. 

Diğer taraftan dövize endeksli kredi kullanan ancak, 31.1.1994 tarihine kadar bu kredilerini 
TL'ye çevirmek için müraccaatta bulunmamış ya da bir başka deyişle tercihlerini dövize endeksli 
krediye kalmak şeklinde kullanmış olan borçlular, T. Emlak Bankasına müracaat etmeleri halinde 
cari kurlar ve cari faiz oranları üzerinden kredilerini TL'ye dönüştürme imkanına sahiptirler. 

27.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mu
rat Karayalçıl'ın Özel Kalem Müdürü hakkındaki iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na-
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4051) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sayın Murat Karayalçın'ın Özel Kalem Müdürü 
Birsen Bozoğlu hakkında, yazar Aykut Işıklar tarafından Sabah Gazetesinin eski STAR'da "Hafta
nın Dedikodusu" köşesinde isim vermeden ancak herkesin anlayacağı şekilde İSKİ eski Genel Mü
dürünün dişisinin Ankara'da olduğunun yazıldığı, bunun üzerine Sayın Karayalçın'ın gazeteden 
bilgi ve belge istediği ancak başka bir işlem yapmadığı iddia edilmektedir. 

Bu iddia ÎSKÎ skandali diye adlandırılan büyük bir yolsuzluk hadisesini ima etmekte olup, in
celenmesi halinde doğrulandığı takdirde; Belediye veya şirketlerin uğradıkları bir zarar varsa taz
minine ve suçlarının cezalandırılmasına, doğrulanmaması halinde; Büyükşehir Belediyesinin ka
muoyu nezdinde aklanmasına imkan verilecek önemli bir ispattır. 

Sorularl. iddialar hakkında ne gibi işlemler yapıldı? 
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İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 30.4.1994 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/418 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 24.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4051-8986/34285 

sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalı'nın "Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Murat Karayalçm'ın Özel Kalem Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye
sinden alınan bilgilerden: 

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sayın Murat Karayalçm'ın Özel Kalem Müdürü 
Birsen Bozoğiu hakkında; 15.8.1993 tarihli Sabah Gazetesi eski Star Dergisinde yeralan iddialar 
üzerine; 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 16.8.1993 tarihinde Star Dergisi Genel Müdürlüğüne, "Ya
zıda yeralan iddialarla ilgili bilgi ve belgelerin soruşturma açılmak üzere Belediyeye ya da Cum
huriyet Savcılığına teslimini" istediği, (Ek-1) 

Derginin Genel Yayın Müdürü Selahattin Duman'ın 18.8.1993 tarihinde zamanın Belediye 
Başkanı Murat Karayalçın'a telefon ederek; "Ne belgesi, hiç bir belge yok, olay sadece bir imza
sız mektup ve söylentiden ibarettir" dediği, 

Öte yandan Birsen Bozoğiu'nun, kişilik haklarına saldırıldığı ve iftira edildiği gerekçesiyle 
Ankara II. Asliye Hukuk Mahkemesinde Aykut Işıklar ve Sabah Gazetesi aleyhine 250 milyon 
TL.hk tazminat davası açtığı, davanın 3.3.1994 tarihinde yapılan 5 inci duruşmada sonuçlandığı ve 
davalıların 20 milyon TL tazminat ödemeye ve karar metnini yayınlamaya mahkum edildikleri, 
(Ek-2) 

Bu arada Aykut Işıklar'm, 10 Ekim 1993 tarihli Sabah Gazetesi eki Star Dergisinde; "15 Ağus
tos 1993 tarihli yazısında haksızlık ettiğini, Birsen Bozoğiu ile birilerinin feci halde uğraştığını, 
hakkındaki dedikoduların büyük bir kısmının iftira olduğunu, açıkça isim belirterek yazdığı ve özür 
dilediği" (Ek-3) 

Önceki iddialara katılan Aydınlık Gazetesinin de 26 Ağustos 1993 tarihinde "Kurultay Kaza
nı Kürsüsünde Düzeltme ve Özür" başlığı ile Birsen Bozoğlu'ndan özür dilediği, (Ek-4) 

Ayrıca, dedikoduların kaynağı ve ilk yazının sahibi Aykut Işıklar'ın HBB Televizyonunda 
yaptığı "Nazar Boncuğu" programının 1 Ekim 1993 tarihli yayınında "... Özel Kalem Müdürü ile 
ilgili iddialar; galiba temiz Türkiye, temiz politika yaratalım derken ipin ucunu kaçırdık. Biraz da
rılmayın ama adileşiyoruz. Bu nedikodulan veya ihbarları biraz kasıtlı, öldürme gayesi ile kullan
maya başladık." dediği, (Bu yayın kasetinin HBB Televizyonundan ya da Birsen Bozoğlu'ndan el
de edilebileceği) 

anlaşılmıştır. • • • ' 
Bilgilerinize arz ederim. T 1 . », 

Nahıt Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
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28. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, PORTAŞ adlı şirkete Belediyeden kaynak ak
tarıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4055) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Portakal Çiçeği Vadisi Projesinin gerçekleştirilmesi için kurulan Belediye ve Özel şahısların 
üye olduğu PORTAŞ adlı şirketle müteahhit hissesinin Çankaya Belediye Başkanı Sayın Doğan 
Taşdelen'in itirazı üzerine % 51'in altına düşürülmesi ile şirketin mali sıkıntıya düştüğü, Büyükşe-
hir Belediyesi eski Başkanı Sayın Murat Karayalçın'ın bu şirkete Belediye'den kaynak aktarılma
sını istediği, bü isteğin Belediye'nin özel bir şirkete kredi vermesinin hukuken mümkün olmadığı 
gerekçesi ile Emlak-İstimlak Dairesi Başkanı Sayın Selçuk Özçelik tarafından reddedilmesi üzeri
ne şirkete personel masraflarını karşılamak için Belediye'nin başka bir şirketi olan Metropol İmar 
A.Ş. tarafından 17 milyar TL. kredi verildiği idia edilmiştir. 

Sorular 1. Yetkililer hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 30.4.1994 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/398 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 24.2.12994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4055-8990/34289 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalı'nın "PORTAŞ adlı şirkete Belediyeden kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin" yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alman 
bilgilerden: 

PORTAŞ A.Ş.'nin 3.6.1991 tarihinde % 49'u Ankara Büyükşehir Belediyesi % 51'i de vadi
de arsaları bulunan ve projeye anlaşma yoluyla katılan arsa sahipleri tarafından kamu özel kesim 
işbirliğiyle kurulan bir şirket olduğu, 

Müteahhidin sözkönusu şirkette hissesinin bulunmadığı, arsa sahiplerinin, vadide yapılmakta 
olan konutların tapularını almalarını müteakip hisselerini Ankara Büyükşehir Belediyesine devret
mesi nedeniyle, Belediye hissesinin % 100'e çıktığı, 

Şirkette çalışan personel harcamalarında kullanılmak üzere herhangi dış kaynak ihtiyacı doğ
madığı, bu sebeple Emlak istimlak Daire Başkanının kaynak aktarımı ile ilgili görüş bildirmesinin 
sözkönusu olmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Ayrıca, konu ile ilgili olarak Bakanlığıma herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. İntikal etti

ğinde ya da bu yönde bir duyum alındığında yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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29. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nınMetropol İmar A.Ş.'ye Anasözleşmeye aykırı 
genel müdür ataması yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin ya
zılı cevabı (14056) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. Bülent Akarcalı 
İstanbul 

4 yıllık üniversite ve uzman olması anasözleşmesinin 6 ncı maddesi gereği iken Ankara Bü-
yükşehir Belediyesine ait Metropol İmar A.Ş.'ne Kent-Koop'la ilişkisi ve eski Başkan Sayın Mu
rat Karayalçın'a yakınlığı sebebiyle 2 yıllık Yüksek Okul mezunu Adnan Dinçer'in genel müdür 
olarak atandığı iddia edilmektedir. 

Sorular 1. Görevini kötüye kullanan yetkililer hakkında ne gibi işlem yapılmıştır.? 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 28.4.1994 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/404 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 24.2.12994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4056-8991/34290 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Sayın 
Bülent Akarcalı'nın "Metropol İmar A.Ş.'ne anasözleşmeye aykırı Genel Müdür ataması yapıldığı 
iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valilik aracılığıyla Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden: 

Metropol İmar A.Ş.'ne Genel müdür olarak atanan Adnan Dinçer'in, Kent-Koop'la ilişkisi ve 
eski Başkan Sayın Murat Karayalçın'a yakıUığı sebebiyle değil, Şirketin 1 Şubat 1990 tarihli ana 
Sözleşmesinin 10 uncu maddesi paralelinde gerekli bilgi, yetenek ve deneyime sahip olduğundan 
atandığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

30. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Türkiye Elktrik Kurumu Kayseri Civarı Elektrik 
A.Ş.'deki hissesinin özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı A. Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/4118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sının temini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 
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1. Türkiye Elktrik Kurumu'nun Kayseri Civarı Elektrik A.Ş.'de bulunan % 20 hissesinin özel
leştirilmesi yönünde gerekli çalışmalar başlatılmış mıdır? Söz konusu hissenin 1993 yılı sonu iti
barı ile parasal değeri ne kadardır. 

2. Söz konusu % 20 hissenin özelleştirilmesi için özel teklif alman kuruluşlar var mıdır? Var
sa isimleri nelerdir? 

3. Bu % 20 hisseyi satın almak için müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişiler var mıdır? Var
sa isimleri nelerdir? 

4. Kurumda çalışanlar bu hisseyi satın almak için başvuruda bulunmuşmudur? Kurum çalı
şanları böyle bir başvuruda bulunmamışlar ise kurum çalışanlarına bu hissenin tamamının veya bir 
kısmının satılması yönünde bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı :B.02.0.011(35) İ79 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 25.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4118-9103-34653 sayılı Başbakanlık mu

hatap yazınız. 
b) Başbakanlık Makamının 2.3.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-6279/2460 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığının ilgi (a) ya

zısı ile Başbakanlık'a havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıla
rı ile Sayın Başbakan adına cevaplandırılması amacıyla bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Delaletiyle Yönet
tiği Soru Önergesine İlişkin Cevap : 

Yüksek Planlama Kurulu' nun 25.11.1993 tarih ve 93/32 sayılı kararı gereğince Türkiye Elekt
rik Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (TEK) Kayseri ve Civarı Elktrik T.A.Ş.'deki % 20 oranındaki 
hissesinin, 3291 sayılı Kanuna 513 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen "Ek Madde-1" 
hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesine karar verilmiştir. Buna göre TEK'in Şirketteki hissedar
lığı devam etmekle özelleştirme çalışmaları KOİ'nce yürütülecektir. Şirketle birlikte ilgili özelleş
tirme çalışmaları henüz başlatılmış olup, çalışmalar tamamlandıktan sonra % 20 hissenin özelleş
tirilmesi için yatırımcılara gerekli duyuru yapılacaktır. Sözkonusu hisseyi satın almak için Şirket 
çalışanları veya yatırımcılar tarafından KOİ Başkanlığı'na bugüne kadar başvuruda bulunulmamış
tır. 

31. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, bakanlığın bütçe-dışı kaynaklarından Bilecik'e ay
rılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/4242) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve İlçeleri için ne 
kadarlık bir ödenek ayırmıştır? 

Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir? 

T. C. 

Başbakanlık 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

APK dairesi Başkanlığı 21.4.1994. 

Sayı: 065-144-2525-20452 

Konu : Bilecik İli Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30 Mart 1994 tarih ve 35260 sayılı yazı. 

Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli 
için herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. " ' 

Bilgilerinize arz ederim. . 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

32. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Osmaneli'nde Kalkınma Bankasınca özel bir fir
maya satılan fabrikaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/4278) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : Osmaneli İlçesi hudutlarında bulunan Toz Metal A.Ş.'ye Kalkınma Bankası tarafından 
satılan fabrika ile ilgili olarak, 

1. Bu fabrikanın hangi tarihte satıldığı? 

2. Tapu Sicil Muhfazlığından kaç milyon üzerinden satış gördüğü? 

3. Bu şirketin Devlet bankalarından aldığı kredi varmıdır? 

4. Kredi almışsa ne kadar almıştır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

SayıB.02.0.011 (35) 181 28.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 8.4.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4278-9458-36344 sayılı Başbakanlık mu

hatap yazınız. 
b) Başbakanlık Makamının 13.4.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-6464/3738 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığının ilgi (a) ya
zısı ile Başbakanlık'a havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazısı 
ile Sayın Başbakan adına cevaplandırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 
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Soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize arz ederini. 

. v. A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Dela
letiyle Toz Metal A.Ş. Hakkında Yönelttiği sorulara Cevaplar: 

İlgi soru önergesinde konu edilen Toz Metal A.Ş.'ne Kalkınma Bankası'nca herhangi bir şir
ket satışı yapılmamıştır. 

Ayrıca satışa konu olduğu ifade edilen ideal Kuru Pil Fabrikası ile kalkınma Bankası'nın işti
rak ve kredi ilişkisi de olmamıştır. 

33. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı 'nın, olağanüstü Hal Bölgesinde kullanılmak üze
re ihdas edilen kadrolara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gere

ğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

1. Olağanüstü Hal Bölgesinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş kadrolardan kaç adedine ata
ma yapılmıştır? 

2. Olağanüstü Hal kadrolarına atananlardan farklı öğrenim düzeyinde bulunanlara neden ay
nı ücret ödenmektedir? Bu uygulama sizce adil bir durum mudur? 

3. Bu personele ödenen ücretleri, istihdam edilenlerin öğrenim durumlarına göre düzenleme
yi düşünüyor musunuz? düşünüyorsanız çalışmalarınız ne safhadadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 3.5.1994 
Sayı: B.05.0.PGM.0.07.00001/3091 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliği Kan. Kar. Dai. Başkanlığının 19.4.1994 gün ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/4290-9499/36504 sayılı yazısı. 
Bitlis Milletvekili Sayın Edip Safder Gaydalı'nın yazılı soru önergesi incelenerek hazırlanan 

cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

1. Olağanüstü Hal Bölgesinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş kadrolara bu güne kadar 645 

memur, 522 işçi olmak üzere toplam 1 167 atama yapılmıştır. 

2. İhdas edilen kadrolara yapılan atamalar 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l/c 
maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin Teklifi üze-
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rine İstihdam Edileceklerin Tabi olacakları esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre 
yapılmaktadır. 

Atamaları yapılanlar, atandıkları kadro unvanlarına göre ücret almaktadırlar. Ödenen ücret 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre ataması yapılanlara ödenen üc
rete eşittir. 

Bilindiği üzere bu kadrolara atama yapılırken, Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince sınav 
yapılmamaktadır. Ancak, Yardımcı Hizmetler Sınıfından bir göreve atanacaklar için ilkokul; Ge
nel İdare Hizmetleri Sınıfından memur kadrolarına atanacaklar için en az ortaokul mezunu olmak 
şartı aranmaktadır. 11 inci maddede ki; 

"Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki memur kadroları için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile kurum ve kuruluşların kendi mevzuatlarında belirtilen şartlar aranır." hükmü gereğin
ce, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bir memurun, örneğin Teknik Hizmetler Sınıfına geçebil
mesi için, kurum ve kuruluşun ihtiyacı üzerine yapacağı seçme ve yeterlik sınavlarına katılması ve 
başarılı olması gerekmektedir. Sınava katılmak için de 657 sayılı Kanunda belirlenen şartları taşı
mak gerekmektedir. Bu şartları taşımayan veya sınavda başarılı olamayanlar, öğrenim durumuna 
bakılmaksızın Genel İdare Hizmetleri Sınıfından, kadro dereceleri için Kanunda öngörülen ücreti 
almaya devam edeceklerdir. 

3. Olağanüstü şartlarda ve özel atama usulüne tabi olarak atanan bu personel için sınav açıl
ması ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları şimdilik düşünülmemektedir. 

\ 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

' DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

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

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbaikan 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 madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Sımak 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) 

8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve İ6 arkadaşının, İzmir İlinin 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) 

9. — 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 maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Sakarya Milletvekilli Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı-' 
lastiği sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

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

12. — 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) 

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

14. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak 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 açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

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

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

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

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

19. — 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) 
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20. — Konya Milletvekili Necmettin Erba'kan 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) 

21. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

22. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekili 1, Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğü,n 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili ökfceş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

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

26. — 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 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) , 

27. — 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 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

28. —- 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) 

29. — 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 önergesi (10/48) 
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30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında 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) 

31. — 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) 

32. — 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
lis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/51) 

33. — 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) 

34. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

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

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

37. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 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) 

38. — 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 uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

39. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

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

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açıik Öğretim Fakültesıi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

42. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

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

44. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeler: uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

45. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

46. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınakve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/1 S) 

47. — 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) 

48. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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49. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı 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) 

50. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

52.— Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapau 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

53 .— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

54. — 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 
(10/80) 

55.— Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 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) 

57. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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58. — 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) 

59. — Kahramanmaraş Mıilletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri" uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

60. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nİn 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 açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

61. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddialar! araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

62. — 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) 

63. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

64. — Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu 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 araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

65. r— 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) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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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) 

67. — Bitlis Milletvekili Edip Safder 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 ilişkin önergesi (10/98) 

68. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkad Aşının, 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) 

69. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarım araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

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

71. ~ İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) . 

72. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

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

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

75. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

76. —Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

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

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

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

80. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerges'i (10/115) 

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

82. — 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

83. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri-ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı îsak 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) 

84. — Mardin Milletvekili Mehmet Sinoar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
ilçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana-
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yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmam 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

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

86. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve U arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

87. — 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) 

88. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, ba.şta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gerdken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

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

90. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca 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) 

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

92. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

94. — Diyarbakır Milletvekili M.: Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/138) 

95. — ' Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve 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) 

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

97. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova 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) 

98. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

99. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesıindc 
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) 

100. — 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) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Sedlaıt Yurıtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 
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102. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

103. — Yozgat Milletvekili Alparslan 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) 

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

105. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen 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) 

106. — Kırıkkale Milletvekili 'M. Sadık Avundukoğlu 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) 

107. — 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) 

108. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

110. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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112. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çaiışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/157) 

114. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

115. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

119* — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (1.0/165) 

121: — •• Konya Milletvekili Mustafa ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

122. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

124. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

125. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal
tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

126. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

127.. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

Î28. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 

129. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Baş'kanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 
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130. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

131. —• İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

132. —• İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 arkadaşının, Kıbrıs'taki son ge
lişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 

133. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

134. — Refah Partisi Grubu adına Grup 'Başkanvekilleri Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kıbrıs'taki son durumun tespiti 
ve izlenecek politikaların tayini amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/45) 

135. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdu
rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması ge
reken önlemleri 'belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

136., — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda orta/ya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

137. —• Bartın IMillelvek'ili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

138. —• Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs sorunu 
ile ilgili olarak meydana gelen son gelişmeler konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/46) 
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SÖZLÜ SORULAR 

*1. — İstanbul 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) 

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

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

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

*5. — 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) 

*6. —; 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) 

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

*8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

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

*îl . — 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) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

*13. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

*14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

*15. — 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) 

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

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

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

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

*20. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nün, istanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

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

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

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

*24. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 
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25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekih'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

*27. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü som önergesi (6/493) 

28<— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

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

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

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

*32. — istanbul Milletvekili Engin Güncr'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

33. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

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

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

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 
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37. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

38. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

39. — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumanlkaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın almdığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayan'ın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

41. — 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) 

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

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

*44a — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

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

46. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

47. — 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) 

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

*49. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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*50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

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

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

53. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük ilçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) v 

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

*55. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

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

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

i 58. —• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

59. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
•çoru önergesi (6/562) 

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

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

62. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ-
Uk Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 
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63. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ıri, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

64. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen 1 inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) 

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

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

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

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

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

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

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

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

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Çemobil -vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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75. — Afyon Milletvekili Hail il İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

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

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

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

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

80. — 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) 

*81. — 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) 

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

*83. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

*84. — 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) 

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

*86< — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 
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*87. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî işler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

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

*89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in,, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

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

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

92. — 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) 

93. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

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

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

*96. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

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

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

*99. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü som önergesi (6/783) (1) 
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100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*lör. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türık islâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

103. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

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

105. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, I. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

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

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

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

110. — 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) 

111. —• Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayıh Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 
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' 112. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

113, — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

114.| — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

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

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

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

-118. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

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

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

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

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

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

124, — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 
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126. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

127. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marııflu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

128. — 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) 

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

130u — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

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

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

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

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

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

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

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

138. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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139. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

x140. — Kütahya Milletvekili- Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

141. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

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

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

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

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

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

147. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/649) 

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

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

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

151. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan fjöziü soru önergesi 
(6/819) (1) 

152. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergen (6/834) (1) 
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153. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

154. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

155. — istanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprom evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

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

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

158. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8.22) (1) 

159. — 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) 

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

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

162. — 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) 

163. — 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) 

164. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav ilçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 
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165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

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

167. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

168. — 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) 

169. — 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) 

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

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

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

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

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

175. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

176. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

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

178. — istanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

182. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

183. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nün, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

184. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

185. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

186. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

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

191. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
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193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

194. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

196. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

197. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

199. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

200. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

201. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

204.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

205. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

206. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

207. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 
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209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine iliş'kin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

212. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanaj>i ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

213. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İslkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

219. — 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) 

220. — 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) 

221. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

224j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

227. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru v 

önergesi (6/751) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) -

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikioi'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) . ' 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 
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236. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

238. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

239. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ye 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

240. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

241. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

243. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

244. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin'Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

245. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

246. — 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) 

247. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

248. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

249. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 
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250. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

252. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

253. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

254. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinoi'oin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişlkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

255. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

256. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

258. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

259. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

260. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişjkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

261. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

262. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, VİiP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
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263. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

264. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

265. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) 

266. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'in, 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) 

267. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyurn taşıma ihale
sinde kayınlma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

268. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

269. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlafchank tiarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

270. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Omanına alimünyurn nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

271. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

272. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

273. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

274. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 
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276. — İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

277. — Giresun Milletvekili Yiavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

278. — 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) 

279. — 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) 

280. — 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) 

281. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Am'iklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

282. — 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) 

283. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

284. — İslianbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

285. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

286. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

287. — 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) . 
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288. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

289. — 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) 

290. — 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) 

291. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

292. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

293. — 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) 

294. — İstanbul 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) 

295. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 Jdşinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Balkanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

297. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım veKöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 
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299. — 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) 

300. — 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) 

301. — 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) (1) 

302. — Manisa Milletvekili Faruk Saydlam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

303.— İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

304. — 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) 

305. — 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) 

306. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-< 
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

307. — Istânlbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

308. — istanbul Milletvekili Halil OrbJan Ergüder^in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

309. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 
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310. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

311. — Ankara Milletvekili Ham di Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

312. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

313. — 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) 

314. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

315. — Kahramanmaraş MUletvoküi Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940)(l) 

317. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

318. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nım, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

319. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

320. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Büecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

321. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görüriilüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 
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322. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maraflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

323. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

324. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'in, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

325. — 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) 

326. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/859) 

327. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecjk'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

328. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

329. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

330. — istanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

331. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T.R.T.'nin eski Genel Müdürü 
hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

332. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

333. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

334. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

335. — 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) 
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336. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

338. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

339. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

340. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

341. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yayınlanan bir genelgeyle Devlet 
dairelerine Sümerban'k'tan alış veriş yapma zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/996) (1) 

342. — İstanbul Milletvökili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

343. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

344. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) <1) 

345. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

346. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarının satın aldığı mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

347. —. Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, KİT'lerin depolarında bulunan 
malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1003) (1) 

348. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

349. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, körfez olayı nedeniyle Birleşmiş 
Milletler tarafından Irak'a konmuş olan ambargonun ülkemize verdiği zarara ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1005) (1) 

— 43 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

350. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

351. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 20.10.1991'den sonra kamu banka
larından alınan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

352. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

353. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

. 354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

355. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde tileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

356. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

357. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

358. — Tunceli-Milletvekili Vahdet Sinan Yeri ikaya'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) 

359. '—•>• 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) 

360. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

361. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 
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362. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

363. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

364. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

365. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

366. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

367. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

368. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

369. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

370. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere iliş'kin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormamn-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

372. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

373. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

374. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

375. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 
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376. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapıları yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

377. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

378. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

379. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de P IT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

380. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

382. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

383. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

384. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, Habur Gümrük Kapısından Tür
kiye'ye geçişine izin verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1021) (1) ' 

385. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

386. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

387. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesü 
(6/1015) (1) 
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388. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

389. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

390. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

391. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ il Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

392,' — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin 'Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

393. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

394. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

395. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

- 396. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Sarp Sınır kapısından giriş ya
panlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

397. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tungut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

398. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

399. — Ordu Milletvekili Sadi Pelılivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

400. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 
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401. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

402. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çahştınlmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

403. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

404. —. Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda jki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

405. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

406. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

407.» — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

408. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

409. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

4.10i — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

411. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

412. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

413. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 
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414. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

415. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

416. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

417. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

418. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

419. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

420. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

421. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz" "ı 
soru önergesi (6/983) 

422. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

423. — İstanbul MilletveUli Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

424. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

425. — Sakarya Milletvekili Ersin Tararıoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) . 

426. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

427. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'hlarm bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 
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428. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul il Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

429. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

431. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kulalnılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

437. --Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanaayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

438. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

439# — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

441. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
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442. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, üniversitelerin malî sıkıntı içeri
sinde olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1036) 

444. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

446. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

449. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam -1 Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Baş'balkandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29A1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayıb 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (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 ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kurutuş 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) 
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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
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 Harndi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 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. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Balcanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasamn 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe, 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — 7.3.1954 Tarihli ve 6326 Sayılı, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 
tarihli ve 3291 Sayılı, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı, 9.3.1988 Tarihli ve 3417 Sa
yılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, Özelleştirmeye Bağlı İşsizlik ödeneği ile Diğer 
Hizmetlerin Verilmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılması ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Dönüştürülmesi Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/675) (S. Sa
yısı : 644) (Dağıtma tarihi: 23.4.1994) 

X 21. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısrve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/681) (S.. Sayıları : 648 ve 648'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 19.4.1994; 27.4.1994) 

X 22.— Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

23. — İl İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

24. — 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) 

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

26. — 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) 

27. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

283 — 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 icra ve iflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

29. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

30. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

31. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 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, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

32. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

33. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Teyfik 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 (l/433t 

2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 
34. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı :T86) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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35. — 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) 

36. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10' 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

37. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki* 
latmın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

38. — 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 39. — 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) 

40. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 

41. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

42. — Çorum Milletvekili Cemal Şahincin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

X 43. — Milletlerarası Finansman Kurumuma Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 44. — Hizmet İlişkisine 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 Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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X 45. — 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) 

X 46. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı vo 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

47.: — Kars Milletvekili Zeki Naeitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 F,ıkrasının 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) 

48. — 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) 

49. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra-
porlar,ı (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

50. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağ,ıtma tarihi: 30.6.1992) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküli Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'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 Müca
dele 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) 

52. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

53. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7.1939 Tarihli ve 3670 Saydı 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) 

54. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 
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55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vt 
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) 

56. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Korama Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

57. — 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'in, 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) 

58. — 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) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müflüoğlu, 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) 

60. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/2İ 8) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

61. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun', 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri 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) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/J97) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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63. — 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) 

64. — 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) 

65. — 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) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayıh 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — 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) 

68. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç 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) 

69. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) • v 

70. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7j2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın 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) 

71. — 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-
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tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı \\1G) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

72. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

73. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

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

75. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

77. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde DeğişiMik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

78. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

79̂  — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Rapora (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağılma tarihi : 
19.11.1992) 
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81. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

82. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
'Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

83. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu 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) 

84. — 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) 

85. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile 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 Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1,1993) 

86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 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) 

87. — 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) 

88. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 
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89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 

Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'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) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) . 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi FTakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

94. — 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 tşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

95j — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

96. — 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 De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

97. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 
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98. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 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) 

99. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarih. : 
4.3.1993) 

100. — 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 fşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

101. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

102. — 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) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — 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) 

. 106. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, 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) 

107. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 
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108. — Denizli Milletvekili Nabi SaJbuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

109. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

111. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

112. — Harp Araç ve. Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

113. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S.' Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

114. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1 /538) (S. Sayısı.: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanıma Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

. 117. — 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 içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) '(Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 
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118. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî 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) 

119̂  — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu. Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 121. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Pair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 122. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 123. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

125. —- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmctsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

126i — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayıh Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

128. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
CetveUerıde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 

129. •— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 130. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 131. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

135.— Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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136. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti-
earî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

139. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ;ima tarihi: 8.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 141.,— Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

142 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 143. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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145. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Djşişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
X 148. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As

keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

. 151i — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün. 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

152.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 154. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası, 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
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X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

XI 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
işbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 

X 159. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 160. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

161. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişildik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı :564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 162. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

163i— Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Say,ıh Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
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17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

164, — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

165/ — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 166 — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 167. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

X 168. — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

169. — idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

170. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

171. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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173. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

175. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

176. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

178. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dik'ici'n'in; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

179. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 180. —s Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti. 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

181. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe. Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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183. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3,1994) 

X 184. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

185. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası. Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

186. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

187. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

189. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

190. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

191. — 65,70 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 
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X 192. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

193. — Bazı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

194. — ' 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilycdlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

195. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabucçuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

196. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

197. •— Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 198. —- Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin ' Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) -

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
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X 201. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

202. — • Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici 'Maddeler Eklenmesi Hakkında İ3.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 'Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tas'arısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

203. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı : 640) (Dağıtma 
tarihi : 18.4.1994) 

204. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

206. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile .Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol. Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

207. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde 'İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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