
DONEM: 19 YASAMA YILI: 4 

uncu Birleşim 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın, Birleşmiş Milletlerin dönem 

başlangıcı toplantısına katılması münasebetiyle yaptığı temaslara ilişkin açık
laması ve Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk, Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu ve Adıyaman Milletvekili Celal 
Kürkoğlu'nun grupları adına konuşmaları 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 4 Aralık 1994 tarihinde yapı
lacak olan ara seçim münasebetiyle, Meclis Başkanlığının Yüksek Seçim Ku
ruluna gönderdiği yazıya ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un su sorunu
na ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ce
vabı . 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, KİT; Tarım, Orman ve Köyişleri 

ile Çevre Araştırma Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/345) 
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2. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, AET Ki 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/346) 

V. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. — (10/210) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin 
görüşme günü ve çalışma süresine ilişkin ANAP Grubu önerisi 38,39:50 

2. — (10/212) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
nin görüşme gününe ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi 38:39,50:58 

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 58 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 58 

1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, gençlerin kötü alışkanlıklardan ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4526) 58:60 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının 1993 
yılında verdikleri kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4529) 61 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının gazete
lere verdiği kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/4530) 61:62 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Muş-Korkut'a bağlı Yolgözler 
ve Güngören yollarının kapalı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/4834) 62:63 

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4860) 63:64 

6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in , araç alım-satımlarmda vatan
daşlar adına işleri takip eden bürolara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4890) 64 :65 

7. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Pera-Palas Otelinin kamü-
laştırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın yazılı ce
vabı (7/4893) 65:67 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, son günlerde meydana gelen 
orman yangınlarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı ce
vabı (7/4894) 67:70 

9. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SSK'da emeklilik işilemlerinin va
tandaşı mağdur ettiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Nihat Matkap'ın yazılı cevabı (7/4904) 70:72 

10. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, son günlerde meydana gelen or
man yangınlarının nedenine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin 
yazılı cevabı (7/4916) 72:73 
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Sayfa 
.11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, son günlerde meydana gelen 

orman yangınlarına ilişkin sorusu ve Onnan Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı ce
vabı (7/4917) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, SSK Hastanesinde beyin cer
rahisi müdahalelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın yazılı cevabı (7/4925) 

13. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, failleri meçhul bazı cinayetle
re ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4932) 

73:75 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, THY'na ait 9 adet DC-9 uçağının çok ucuz fiyatla sa
tılmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe; 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Hindistan'daki veba salgınına ve almamız gerekli 
tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmasına Sağlık Bakanı Doğan Baran; 

İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, çiftçilerin ve tarım işkolunda çalışanların sosyal güvenli
ği konusundaki sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Nihat Matkap, 

Cevap verdiler. 

İspanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a, dönüşüne kadar, Maliye 
Bakanı İsmet Attila'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve; 

(10/31,98, 128) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyo
nun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin, 

Tezkereleri ile; 
Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç, Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu, Manisa Milletve

kili Faruk Saydam, Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak ve Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Kö-
se'nin, (10/169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine ilişkin 
müşterek önergeleri, 

Genel kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, (6/1067) ve (6/1068); 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, (6/1106), 

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sorularının geri ve
rildiği bildirildi. 

Dilekçe Komisyonu üyelikleri için; 

DYP Grubundan: 

Adana Milletvekili Mustafa Küpeli 
Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru 
Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner; 
ANAP Grubundan: " 

Giresun Milletvekili Burhan Kara 
İstanbul Milletvekili Cem Kozlu; 
SHP Grubundan : 
Uşak Milletvekili Fahri Gündüz; 
RP Grubundan: 

Konya Milletvekili Abit Kıvrak; 
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DYP Grubuna ait olup açık bulunan : 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine de, Zonguldak Milletvekili Adnan Akın, 

Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 

Başkanlıkça, Dilekçe Komisyonunda, bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik için, aday 
olacak milletvekillerinin yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmeleri ve; 

Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan üyelerin 4 Ekim 1994 Salı günü saat 14.00'te topla
narak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmalarına, 

İlişkin bir duyuruda bulunuldu. 

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

21 inci sırasında bulunan 71, 

22 nci sırasında bulunan 82, 

23 üncü sırasında bulunan 139, • .' ,-

24 üncü sırasında bulunan 134, 

25 inci sırasında bulunan 283, 

26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 

28 inci sırasında bulunan 201, 
19 uncu sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 

- 5 inci sırasında bulunan 116, 

7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 

10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394,. 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 ncı sırasında bulunan 606, 

17 nci sırasında bulunan 609, ' 
18 inci sırasında bulunan 624, 
20 nci sırasında bulunan 690, 
30 uncu sırasında bulunan 615, 
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S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler, yetki kanunu tasarısı, kanun tasarısı ve teklifleri ile; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının, 

Görüşmeleri, 

İlgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

6 ncı sırasında bulunan 180 S. Sayılı tasarı da, daha önce komisyonca geri alındığından, 

Ertelendi. 

Uluslararası Sivil Havacılık sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/527) (S. Sayısı : 562), görüşmelerine 
geçildi; Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunda yapılan oylamalarda karar yetersa
yısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

4 Ekim 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.20'de birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İbrahim Halil Çelik Işılay Saygın 
Şanlıurfa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 



T.B.M.M. B : 1 4 4 .10 .1994 0 : 1 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
3.10.1994 PAZARTESİ 

Teklifler 

1. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun teklifi (2/1168) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 23.9.1994) 

2. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1169) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli ve 12 Arkadaşının; Sosyal Sigortalar Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1170) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.1994) 

4. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli ve 12 Arkadaşının; Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1171) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.1994) 

4.10.1994 SALI 
Rapor 

1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/723) (S. Sayısı: 702) (Dağıtma tarihi: 3.10.1994) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kopya nedeniyle ÖSYM tarafından sınavı geçersiz 

sayılan bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.9.1994) 

2. —'İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Bergama'da altın ve siyanür bulunup bulun
madığına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.9.1994) 

3. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuşturulacağına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.9.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Keçiören Belediyesinde çalışan bazı memurların Ciz

re Belediyesine sürgün edildikleri iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5120) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

2.. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman -Ermenek -Yukarıçağlar Köyü camiine 
ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5121) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Başyayla-Büyükkarapınar Köyü ve çevre
sinin soğukhava deposu ihtiyacına ilişkili Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) ' ' 
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4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Çamlıca Köyü orman muhafaza memurlarından ba: 
zılarının yolsuzluk yaptıkları iddialarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5123) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Olukpmar Köyünde yangın teh
likesine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5124) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

6. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler - Çevrekavak Köyü sulama 
kooperatifine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5125) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler Imam-Hatip Lisesinin eğitim 
öğretime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5126) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

8. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ermenek - Olukpınar Köyünde sel tehdi
dine karşı alınacak önlemlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5127) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.9.1994) . 

9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ermenek - Katranlı Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5128) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman -Ermenek r Eskice Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5129) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

11.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ermenek - Elmayurdu Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5130) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler İlçesi Göktepe beldesine ait 
arazinin sulama ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı som önergesi (7/5131) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.9.1994) 

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler - Civandere Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5132) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

14. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler - Çukurbağ Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5133) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler - Uğurlu Köyünün içme su
yu tesisine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5134) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

16. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Adiller Köyünün içme suyu sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5135) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

17. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler - Daran - Gürder yoluna iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5136) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sanveliler - Dumlugöze Köyünün tele-

- 8 -
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fon santraline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5137) (Başkanlığa geliş tarihi: 
,23.9.1994) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sarıveliler - Esentepe Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5138) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 

20. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sarıveliler - Işıklı Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5139) (Başkanlığa) geliş tarihi : 
23.9.1994) 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sarıveliler- Koçaşlı Köyünün yol soru
nuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5140) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1994) 

22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sarıveliler - Ortaköy'ün sulama suyu 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5141) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.9.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— — • — ' © - — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

Sayın grup başkanvekillerinden de, kulislerdeki milletvekillerini bir an önce Genel Kurula da
vet etmelerini rica ediyorum; çünkü, Sayın Dışişleri Bakanına hemen söz vereceğim; istirham edi
yorum efendim. 

(Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'in, Birleşmiş Milletlerin dönem başlangıcı tolantısına 

katılması münasebetiyle yaptığı temaslara ilişkin açıklaması ve Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu ve Adıyaman Mil-
letvekil Celal Kürkoğlu'nun grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN- Sayın Dışişleri Bakanı, bir müddet önce iştirak ettiği Birleşmiş Milletlerdeki top
lantılar vesilesiyle orada yaptığı temaslarla ilgili olarak Yüce Meclise bilgi verme arzusunu belirt
mişlerdir. Bu nedenle, Sayın Bakana söz vereceğim. 

Sayın Bakanın konuşmasından sonra,' gruplara söz hakkı düşmektedir; gruplara da söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MÜMTAZ SOYSAL (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
her şeyden önce, zamanınızı alarak gündem dışı kısa bir açıklamada bulunmama izin verdiğiniz 
için, gerek Sayın Başkana gerekse sizlere teşekkür ederim. 

Huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim; bir gündem dışı konuşma çerçevesinde, geçen hafta 
New York'ta Birleşmiş Milletler dönem başlangıcı dolayısıyla yaptığım temaslara ilişkin bazı açık
lamalarda bulunacağım. 

Tabiî, bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletlerin dönem başlangıcı, birkaç hafta boyunca, bütün ül
kelerin yetkili kişilerinin -gerek devlet başkanı gerek başbakan gerekse dışişleri bakanları düzeyin
de olsun- bir araya gelerek, birbirlerini görerek, görüş alışverişinde bulundukları ve yine, bir söy
levle, ülkelerinin dış politikasındaki ana çizgileri dünyaya duyurdukları bir fırsattır. Ben de, bu fır
sattan yararlanarak, o hafta içinde -altı gün boyunca- çeşitli temaslarda bulundum. 

Bunlar konusunda sizlere kısa bilgi vermeyi, hem bu olay dolayısıyla yerine getirilmesi ge
reken bir görev sayıyorum hem de şimdiye kadar karşınıza gelip, dış politikanın ana çizgileri ba-
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lamından hiçbir açıklama yapma fırsatını bulamadığım için, değerlendirilmesi gereken bir fır
sat olarak görüyorum. 

Tabiî, orada yapılan ikili temasların hepsini size ayrıntılarıyla anlatacak değilim. Biraz sı
kıştırma biçiminde de olsa; yani, bütün günümün bütün saatlerini dolduracak biçimde de olsa, 
bendeki rakamlara göre, 34 dışişleri bakanıyla, 2 devlet başkanıyla ve çeşitli uluslararası kuru
luşların dış konulardaki yetkilileriyle temaslarım oldu. 

Tabiî, ikili temaslar basit bir çerçevede gerçekleşiyor. Siz, o ülkeyle ilgili kendi çıkarınıza 
ilişkin isteklerinizi ortaya koyuyorsunuz, onlar da kendi isteklerini ortaya koyuyorlar/Örneğin, 
Libya, bu teröristlerin yargılanması dolayısıyla kendisinin içine düştüğü durumdan çıkarılması 
hususunda yardım istiyor; siz de ona, müteahhitlerinizin oradaki alacaklarının bir an önce öden
mesini söylüyorsunuz. Ben, bu çeşit ayrıntılara girecek değilim; ama, bu vesileyle bir noktayı 
huzurunuzda açıklamama müsaade verin. 

Hiçbir ülke, vize konusunda, bizim son zamanlardaki girişimimizden ötürü, herhangi bir tep
kide, herhangi bir istekte bulunmadı. Biz, Bakanlığın benden önce de başlattığı bir çalışma sonu
cunda, bildiğiniz gibi, bizimle vize muafiyeti anlaşması olan; fakat, bu anlaşmayı tek taraflı olarak 
ihlal etmiş durumda bulunan ülkelere vize koyma kararını almak istiyoruz. Bu karar -bir Bakanlar 
Kurulu kararnamesine dönüşmesi beklenen bu karar- herhangi bir ülkeye karşı, bir husumet belir
tisi olarak alınmış değildir. Bu, bizimle vize antlaşması olan; fakat, bu vize antlaşmasını yeniden 
görüşme talebinde bulunmadan, onu yeni bir biçime oturtma isteminde bulunmadan, tek yanlı ola
rak ihlal etmiş olan ülkelere, karşılıklılık ilkesi gereği koyduğumuz bir vizedir ve bunu, onların 
yaptığı gibi, onların insanlarına işkence edici bir biçime dönüştürmeksizin, karşılıklılık ilkesinin 
gereği yerine gelsin diyerek, basit bir vize -sınır kapılarında uygulanan, "bandrol vizesi" denen-
şeklinde uyguluyoruz. Bu da belli bir miktar para karşılığında -ki, o, bizim vatandaşlarımızdan al
dıkları paranın karşılığı oluyor; hatta, bazı durumlarda onun çok çok altında oluyor- vize vermek 
ve böylece turizmin baltalanmasını önlemek amacım gütmektedir ve elimizdeki rakamlar, bundan 

: dolayı, şimdiye kadar uygulanmış -benden önce alınmış kararlar dolayısıyla uygulanmış- vize yü
zünden, turist sayısında -İrlanda, Avusturya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerin turist sayısında- bir 
azalma olmadığını göstermektedir. Azalmalar, 1991 yılında olduğu gibi, Körfez bunalımı dolayı
sıyla başka nedenlere bağlanabilmektedir. Bunu, parantez içinde, bu vesileyle söylemiş oldum; 
ama, üzerinde belki ayrıntılı olarak tartışmak gerekebilir. 

Şimdi, bütün bu temaslar içinde, mümkün olduğunca, konuları birer temaya bağlayarak, özet
leyerek önünüze bazı şeyleri getirmek istiyorum. 

Her şeyden önce şunu söyleyeyim: Dışarı çıkan bütün insanlarımızı, özellikle, dışarıya çıkmış 
olan görevlilerimizi, hükümet mensuplarımızı rahatsız eden durum, benim de önüme çıkıyor. Ko
nuştuğumuz insanların aşağı yukarı büyükçe bir.kısmı, özellikle bizim büyük müttefikimiz duru
munda olanlar, bizdeki insan hakları konusunu gündeme getirme cesaretini kendilerinde görüyor
lar. Bu, bir anlamda, insanlığın bugün eriştiği düzey bakımından, sevinilmesi gereken bir şeydir. 
Bütün ihsanlar, bütün insanların haklarıyla ilgileniyorlar, dememiz mümkündür. Bizim de eksiklik
lerimiz varsa, büilgiden de yararlanarak bunları düzeltmek ödevimizdir; ama, her şeyden önce, bu, 
kendi kendimize karşı bir ödevdir ve onu da yapmaya çalışıyoruz; ama* bu çeşit girişimler, bizim 
kendi kendimize karşı olan ödevimizi yerine getirme çabalarımızı engelleyicidir. Dolayısıyla, on
lar, ayağımızın altında dolaşarak, bizi kendi kamuoyumuzun önünde ters duruma düşürücü bir ni
teliğe bürünüyorsa ve daha da önemlisi, bunların gerisinde başka saikler, başka düşünceler yatıyor
sa, bunlara da tepki göstermek gerekiyor. 
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Bu bakımdan, bazı teşebbüsler karşısında nasıl bir tutum takındığımızı Meclisin önünde sizle
re açıklama gereği duyuyorum. 

Biz, bütün dünyanın gözlemesine, gelip görmesine açık bir ülkeyiz; isteyen, bu çeşit ihlalleri, 
bu çeşit durumları gelip görebilir ve bunlara yol açmış olan durumları da gelip görebilir. Zaten, o 
durumların görülmesi, özellikle terör olaylarının görülmesi, bu konularda daha bir anlayış getire
cektir. Kaldı ki, biz, bu bakımdan -insan hakları bakımından- kendi irademizle, dünyadaki devlet
lerin çok büyük çoğunluğunun tabi olmadıkları bir denetim mekanizmasına tabiyiz. Avrupa'nın in
san haklan denetim mekanizması, dünyada bu bakımdan geliştirilmiş en ayrıntılı, en sağlam, en ge
niş mekanizmadır. 

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza koymuş bir ülke olarak ve özellikle kişisel 
başvuru hakkını ve Divanın yargı hakkını tanımış bir ülke olarak, zaten, dünyada birçok ülkenin ta
bi olmadığı bir insan hakları denetim mekanizmasına tabidir. 

Ayrıca, Türkiye, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesini imzalamış bir ülke olarak, o söz
leşmenin gereği biçiminde kurulmuş olan bir komitenin de -önceden haber vermeksizin, Türki
ye'de herhangi bir sorgulama makamını, herhangi bir tutuklama ya da gözaltında bulundurma ma
kamını teftişe yetkili, gelip bakmaya yetkili bir komitenin-denetimine açıktır. 

Bunlar varken, bir de, AGİK ülkelerinin, özellikle AGİK içindeki Kuzey ülkelerinin "Türki
ye'ye bir de AGİK heyeti yollansın" biçimindeki girişimlerine şu cevabı veriyoruz: Biz, zaten, Av
rupa'nın bu geliştirilmiş denetimine tabiyiz; sizin bir de kendi heyetlerinizi yollamaya kalkmanız, 
ancak bir siyasî amaç taşıyabilir; oysa, bu konu, siyasî amaçlarla bağlantılı olmaması gereken bir 
konudur. 

Kaldı ki, AGİK çerçevesinde düşünülmüş olan denetim mekanizmaları ya da AGİK'in insan 
hakları konusunda getirdiği ilkeler, artık kapanmış olan bir dönemde, demirperdeyle ikiye bölün
müş olan dünyada, o perdenin bir yanında bulunan ülkelere uygulanmak üzere düşünülmüş olan 
kurallar ve mekanizmalardır. Bizi bir de bunların denetimine tabi tutmaya kalkışmanız, bizim, ül
ke olarak, kabul etmeyeceğimiz bir şeydir. Türkiye geçmiş dönemin komünist ülkelerinden biri mi
dir ki, bunları bize uygulamaya kalkıyorsunuz, demek hakkını kendimizde buluyoruz. 

Ayrıca, birtakım ülkelerin, özellikle müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin, bizim davet 
ettiğimiz ya da kendilerince yollanan milletvekili vesaire delegasyonları dışında, son zamanlarda, 
kendi deyimleriyle "mavi kurdele heyeti" adını yermek istedikleri bir girişime de karşı bulunuyo
ruz. Adından da anlaşılacağı gibi, bu girişim, gelen heyete, bir özellik, bir ayrıcalık, bir üstünlük 
tanımak üzere, dünyadaki ünlü isimleri de içine alan -Fransız filozof bilmem kim, Alman sanatçı 
falanca gibi- dolayısıyla, görüntüsü dikkat çekecek biçime dönüştürülmek istenen bir girişimdir. 
Biz, bu konunun, tıpkı siyasete alet edilmemesi gerektiği gibi, aynı zamanda reklamcılığa da, ila
na da alet edilmemesi inancıyla, bu girişimi de geri çevirmek durumunda kalıyoruz. 

İnsan hakları konusunda, aslında en sağlam savunma çizgimiz, bizim, bütün bu konuları, ken
di irademizle, kendi geçmişimizin ve aşağı yukarı ikiyüz yıla kadar uzanan bir çağdaşlaşma çaba
mızın gereği olarak gördüğümüzü, bunu bir an önce yapmak için çalıştığımızı, yargılama usullerin
den düşünce özgürlüğüne kadar çeşitli alanlarda bugünlerde gerçekleştirmeye çalıştığımız birtakım 
girişimlerin bulunduğunu söyleyebilmemizdir. Bu noktayı, değerli Meclisin önünde tekrarlamak is
tiyorum; çünkü, bizim bu konuda kendi irademizle yapacağımız girişimler, gerçekleştireceğimiz 
atılımlar, elbette, her şeyden önce, kendi insanımızı, daha özgür, daha insanca yaşar duruma geti-
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recektir; ama, bir yan ürün olarak da, karşımızda bu konuyu dış politika aracı haline getirmek iste
yenlerin sözlerini ve girişimlerini engelleyecektir. Bunu, dış baskı altında bir şeyler gerçekleştir
meye çalışan bir Dışişleri Bakanı olarak söylemiyorum sizlere; bu Meclisin bir üyesi olarak, insan 
hakları konusunda titiz davranılmasını eskiden beri savunan bir kişi olarak, bunu gerçekleştirme
nin, her şeyden önce kendimize karşı bir ödev olduğunu; ama, bunun bir yan ürünü olarak da, bü
tün bunların susturulabileceğini söylemek istiyorum. 

Bu konunun dışında, son zamanlarda daha çok karşımıza çıkan bir başka konu, özellikle ya
kın müttefiklerimizden gelen "aman, Yunanistan ile kapışmayın" uyarışıdır. Biliyorsunuz, karasu
larının 6 milin ötesine genişletilme olasılığı dolayısıyla, Yunanistan ile aramızda, ilk bakışta biz
den kaynaklandığı sanılan; ama, aslında bir durumun yarattığı ve öbür tarafın da yararlanmaya ça
lıştığı bir gerilim var. 

16 Kasımda Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi yürürlüğe giriyor. O sözleşmenin yapıl
ması sırasında, çok uzun yıllar boyunca, ülkemiz, Ege gibi bir denizin özel nitelikler taşıdığını, bu 
özelliklerin hesaba katılması gerektiğini, adaların durumu dolayısıyla, genel olarak tanınan "her ül
ke, karasularım 12 mile kadar genişletebilir" kuralının burada uygulanmaması gerektiğini savundu; 
fakat, bu gerçekleştirilemedi ve sözleşme, bu konuda herhangi bir sınırlama getirmeksizin çıktı. 

Baktığınız zaman, kâğıt üzerinde, Yunanistan -bütün ülkeler gibi- kendi karasularını -gerek kı
taya bitişik olan gerek adalara bitişik olan karasularını-12 mile kadar genişletme hakkına sahip ol
duğunu söylemektedir; ama, söylememe gerek yok, Ege'nin coğrafyasını bildiğiniz zaman, rakam
lar çok ilginçtir; 6 milin ötesindeki her genişleme, Ege'yi, gitgide uluslararası bir su olmaktan çı
karmakta ve Yunan gölü haline getirmektedir ve hatta, çok küçük, bir iki millik bir çıkış noktası dı
şında, Türkiye'nin, Yunan karasularından geçmeksizin Akdenize çıkabilmesini engellemektedir. 
Dolayısıyla, biz, böyle bir hakkın olabileceğini dahi kabul etmiyoruz ve açıkça yıllardır söylüyo
ruz ki, "böyle bir girişim, bizim için savaş nedenidir." 

Şimdi, biz bunu söylediğimiz için, zannediliyor ki, bundan dolayı savaş çıkacak. Bizim ama
cımız, savaşın çıkmamasıdır. Karşı tarafın böyle bir çılgınlıkta bulunabileceğini düşünmüyoruz ve 
şimdiye kadar da bunu defalarca belirttik. Hatta, böyle bir izlenim yaratılmasın diye, Meclisimizin, 
daha başlangıçta -bu yasama yılının ilk toplantısında- böyle bir bildiri yayımlama girişiminin dahi 
-öbür Meclisin, kendisiyle demagojide yarış edilemeyecek kadar, bu konularda tecrübeli olduğunu 
düşünerek- henüz gerilim yokken,gerilim yaratıcı olarak yorumlanabilir endişesiyle ertelenmesini 
savunmuş idik; fakat, ne yapılırsa yapılsın, bu savaş olasılığı insanların kafasında ve bize sürekli 
olarak, "aman, siz bu konuda savaş çıkarmayın" diyorlar; sanki, savaşı biz istiyormuşuz gibi... 

Oysa, durumumuz gayet açık; savaş çıkmasın istiyoruz ve Yunan Dışişleri Bakanıyla görüştü
ğüm zaman, sizin böyle bir şeye girişebileceğinize ihtimal vermiyoruz; çünkü, bizim durumumuz 
çok açıktır; ama, isterseniz, bir araya gelelim, bu konudaki şimdiki durumu, karşılıklı anlaşmayla, 
olduğu gibi donduralım; çünkü, uluslararası sözleşme böylesine ikili anlaşmaları öngörmüyor; 
ama, yasaklamıyor da. Yasaklamadığına göre, biz, iki komşu devlet olarak, bu konuda şimdiki du
rumu dondurabiliriz; ondan sonra gelin, aramızdaki öbür sorunları, kıta sahanlığına, hava sahasına, 
FIR hattına ilişkin öbür sorunları* iki komşu ülke olarak görüşmeye başlayalım, hatta, en basitin
den başlayıp, zoruna doğru götürelim diyoruz ve bu görüşümüzü öbür ülkelere anlattığımız zaman, 
Yunanistan'ın, başka konularda da, başka çevrelerde, özellikle Avrupa Birliği içinde yarattığı an-
tipati de göz önünde bulundurulduğunda, bizim tutumumuzun haklılığı kabul edilebiliyor. 

Bunu belirttikten sonra, bizi endişeye düşürmüş olan bir başka konuya, Bosna-Hersek konu
suna geliyorum. 
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Bosna-Hersek konusunda son gelişmelere ilişkin tepkimizi, çok açık bir biçimde, herkesin an
layabileceği bir biçimde ortaya koyduk. Gerek müttefiklerimiz gözünde gerek Genel Kurul önün
de yapılan konuşmada gerekse İslam Konferansı üyeleriyle ayrıca yapılmış olan toplantılarda üze
rinde durduğumuz nokta şuydu: Bosna'nın Müslüman halkı, bir kez daha aldatılmaktadır; saldır
gan bir kez daha ödüllendirilmekte, mazlumlar bir kez daha cezalandırılmaktadır; çünkü, daha ön
ce, Batı temas grubu denen grubun ortaya koyduğu çözüm, eğer Sırplar tarafından, yani Bosna-
Hersekli Sırplar tarafından kabul edilmezse -bu, 15 Ekim tarihine kadar kabul edilmezse- Bosna-
Hersek üzerine konmuş olan silah ambargosunun kaldırılacağı vaat edilmişti; yani, kendilerini sa
vunma durumunda olanlar da, kendilerine saldıranlar gibi silahlanabilsinler, kendilerini iyi koruya
bilsinler diye. 

Son haftaların gelişmesi karşısında bundan vazgeçildi; bu tarih, altı yedi ay sonraya atıldı. Ni
çin; çünkü, orada bulunan Fransız ve İngiliz kuvvetleri, böyle bir karar alındığı zaman, çekilecek
lerini ve orada barışın korunmasını ya da ateşkesin korunmasını artık kendilerinin beklemeyeceği
ni ileri sürdüler. Bu, bir anlamda, tersine bir şantajdı; yani "biz gideriz, burada daha çok kan akar" 
şantajıydı. Amerika buna boyun eğmek zorunda kaldı, Bosna-Hersek de maalesef buna boyun eğ
mek zorunda kaldı; çünkü, yapabilecek başka bir şeyi yoktu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MÜMTAZ SOYSAL (Devamla)- Biz bunu protesto ettik ve önümüzde 

çetin bir kış bulunduğuna göre, oradaki halkın, hiç olmazsa, yiyeceksiz, giyeceksiz bırakılmaması 
için, tekrar çağrıda bulunduk. Daha önemlisi, Sırbistan Sırplarının verdikleri sözü gerçekten tuta
bilmeleri için, yani artık Bosna'daki Sırplara yardım etmeyeceklerine ilişkin vaatlerini tutabilme
leri için, Sırbistan ile Bosna-Hersek arasındaki sınırın ciddî bir biçimde bekletilmesini -sadece si
vil gözlemciler falan yoluyla değil, ciddî askerî kuvvetler bulundurularak bekletilmesini- istedik ve 
bunun da ötesinde, bütün İslam ülkelerine, bu konuda -Bosha-Hersek'e yardım konusunda- şimdi
ye kadar verdikleri sözleri tutmalarını ve daha da öteye giderek, Bosna halkına şimdiye kadar yap
madıkları yardımları yapmalarını istedik. 

Özetleyerek çabuk geçmeye çalışıyorum. 

Belki, Kıbrıs konusunu, Yunanistan konusuyla birlikte söylemem gerekirdi; ama, ayırmakta 
da yarar var; çünkü, biz, bunun ayrı bir konu olduğuna inanıyoruz. 

Kıbrıs konusu, şunu söyleyeyim ki, İngiltere ve tabiî ki Yunanistan dışında, başka ülkeleri bü
yük ölçüde ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmıştır. Dünya, Kıbrıs'a olan ilgisini yitirmektedir. 
Yani, bizim üzerimizde "bunu çözün" baskıları elbet devam edecektir; ama, eskiden olduğu gibi 
değil; fakat bu, bizim Kıbrıs'ta asıl düzeltmemiz gereken durumu önlemiş olmuyor; çünkü, bizi çö
züme zorlayanlardan değil şikâyetimiz; bizi -daha doğrusu, Kıbrıs'ın Kuzeyindeki Türk Halkını-
dünyadan tecrit edilmiş, dünyayla iletişim kuramayan, seyahat edemeyen, kimlikleri tanınmayan, 
devlet nitelikleri tanınmayan bir toplum olarak, koskoca insanlığın, 5 milyarlık insanlığın 150 bin 
kişilik küçücük bir toplumunu böyle bir yaşama mahkûm etmesidir bizi rahatsız eden. Bu rahatsız
lığımızı, Genel Kurul önündeki nutukta dile getirdik, başkalarına bunu aktardık ve dedik ki: Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinin son isyanı da, bu büyük haksızlığa karşı isyandır; çünkü, hem 
çözüm bulunmadı ve hem de çözüm bulunması için güven artırıcı önlemler gereklidir diyerek, bu 
toplum, o güven artırıcı önlemler dolayısıyla ödünler vermeye zorlandı. Sonra, bu ödünler yoluyla 
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bulunan çözüm, birazcık, karşı tarafın egemenliğine dokunur aşamaya gelince, o taraf rahatsız 
olunca, bu süreç durduruldu, "hadi, konunun aslını tartışmaya başlayın" dendi ve daha da kötüsü, 
güven artırıcı önlemlerden beklenen -bizim açımızdan beklenen- yararı sıfıra indirici bir mahkeme 
kararı alındı. Avrupa Birliğinin Lüksemburg'taki mahkemesi, "Kuzey Kıbrıs ürünlerinin Avrupa 
ülkelerine satılamayacağını; çünkü, kuzeyde verilen menşe şahadetnameleri vesairenin geçerli ol
madığını" söyledi. Böyle bir durumda hangi toplum isyan etmez de durabilir? Bunu sorduk ve bun
ların giderilmesi için -şimdi ayrıntılarına giremeyeceğim- bazı önlemlerin alınmasını, özellikle Av
rupa ülkelerinden istedik. 

Bu bakımdan, Kıbrıs konusunda, zannediyorum, kendimizi, çözüme zorlanan, ille de iradesi 
dışında bir şeyler kabul etmeye zorlanan bir toplum olarak artık görmememiz gerekir; tam tersine, 
bizim, kendi yakınımız olan bir topluma uygulanan haksızlıklar karşısında isyan edici, bunları dü
zeltici bir tutum içine girmemiz gerekir, dedik. Fakat, başta İngiltere olmak üzere, birkaç ülke, he
nüz bu aşamaya gelmiş değil. 

Kısaca özetlemem gereken iki konu kalıyor. Birincisi Kafkasya. Kafkasya'daki gelişmeler bi
zi son derece rahatsız etmektedir ve orada, gerek Azerbaycan'a son gidişimiz dolayısıyla edindiği
miz bilgileri gerek Azerbaycanlıların bize aktardıkları bilgileri en yakın müttefiklerimize aktarma 
fırsatını bulduk. En başta aktardığımız şey, Kafkaslar'da edinilmiş olan bir izlenimdir. O temel iz
lenim de şu: Acaba, Batı ve Batı'nm büyük devletleri, belki en başta Amerika Birleşik Devletleri, 
yeniden bir nüfuz paylaşımı politikası güderek, Kafkaslar'ı da Rusya Federasyonunun etki alanına 
terk etmekte midir? Bazı tabiî kaynaklarından yararlanma karşılığında böyle bir nüfuz alışverişi mi 
olmaktadır; yeni bir Yalta mı olmaktadır; dünya yeniden mi paylaşılmaktadır? Bu, bizim için çok 
önemli; bizim kendi savunma tertiplerimiz için önemli, Azerbaycan'daki yakınlık duyduğumuz in
sanlar bakımından önemli. Bu endişemizi dile getirdik. 

Özetleyerek şunu söyleyeyim ki, çok net, çok açık bir izlenim de edinmiş değiliz. Bizim poli
tikamız, bu uzlaşmazlığın da; yani, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki uzlaşmazlığın da, gerek 
işgal edilmiş yüzde 20 Azerbaycan toprağının boşaltılması -başta Laçin ve Şuşa kentleri olmak 
üzere- gerekse Dağlık Karabağ'ın statüsü bakımından bu anlaşmazlığın da, AGÎK çerçevesinde, 
onun Minsk şemsiyesi altında, o mekanizma içinde ve ateşkesi koruyacak çokuluslu bir kuvvet kul
lanılarak -yalnız Rus kuvvetlerinden yararlanmayan bir kuvvet kullanılarak- çözülmesi idi. Bunu 
aktardık. ' 

Irak konusu, müttefiklerimize anlatmakta en çok güçlük çektiğimiz bir konu oldu; ama, anla
tıldığı zaman da tam bir anlayışsızlık gösterdiklerini söylemek mümkün değildir. 

Bize göre, başlangıçta güdülmüş olan politika; yani, yaptırımlar yoluyla Saddam'ı düşürme 
politikası -belki başlangıçta bizim de birkaç yıl boyunca paylaştığımız politika- artık geçerli değil
dir. Saddam, bu yaptırımlar dolayısıyla halkının çektiği eziyeti kendi kişisel yönetimi lehine kul
lanmaktadır; elindeki propaganda araçlarını da kullanarak, gitgide kahramanlaşmaktadır. Buna kar
şılık, BaÛ, Irak'ın Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yerine getirmek ya da gereklerini karşılamak 
bakımından gösterdiği çabalara, pek fazla cesaret verici, yani, teşvik edici bir biçimde bakmamak
tadır. Sanki, sınıfta bırakmaya niyetlendiği bir öğrencisini sınava çeken hoca gibi, ne cevap verilir
se verilsin, beğenmemekte, "olmadı, yetmedi, baştan al" demektedir. Oysa, karşıda bir çaba vardır; 
b|ınun teşvik edilmesi gerekir; özellikle bizim açımızdan, bölgenin normalleşmesi açısından bu 
yolda adımlar atılmalıdır. Bu bakımdan, bizi yakından ilgilendiren boru hattının temizlenmesi ko
nusu; Irak'ın kuzeyiyle bizim aramızdaki ticaretin -hiç olmazsa, bugünkü çerçeve içinde- Birleş-
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miş Milletler ambargosunu delmeyecek ölçülerde devam ettirilmesi, bizim açımızdan, yalnız bir 
dış politika konusu değil, aynı zamanda, içimizdeki terörün kaynaklarını kurutmak, güneydoğu 
bölgemizdeki işsizliği ve ekonomik durgunluğu gidermek bakımından da önem taşımaktadır. Bu 
konuda ayrıntılara girmeye gerek yok; bu konuyu, hem Irak yetkilileriyle hem Birleşmiş Milletler
le hem de bu konuda söz sahibi olan ülkelerle çözmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan da gerekenleri, 
bu temaslarda söyledik. 

Son olarak, belki kapatma babında şunu söyleyeyim: Gümrük Birliği konusunda, bizim bu
nu belirli süre içinde gerçekleştirmek azmimizin bulunduğunu; ama, bu azmin herhalde, ülkeyi 
feda etmek anlamına alınmaması gerektiğini, bu azmin Avrupa Birliğine -belki de istisnai bir bi
çimde- yol almakta olan bir ülkeye haksızlık edecek biçime dönüşmemesi gerektiğini söyledik. 
Çünkü, biz belki de, ilk ve son örnek olarak, Avrupa Birliğine girmeden Gümrük Birliğini kabul 
eden ülke durumuna yönelmekteyiz. Avrupa Birliğinin koyduğu kuralları, o kuralların konulma
sına katkıda bulunmadan, kabul eder bir yol içindeyiz. Bundan dönüş yok; fakat, bunda ısrar et- • 
mek, haklarımızı sonuna kadar korumak ve Avrupa'nın bugünkü oluşumunda ortaklık statümü
zü sonuna kadar zorlayarak, dolaylı bir biçimde de olsa söz sahibi olmak, en azından kulağımı
zı bu tartışmalara verebilmek, o tartışmalara katılabilmek açısından mutlaka bir uğraş alanı ola
rak gördüğümüzü söyledik. 

Tabiî bu taleplerimiz, Avrupa Birliğine girmemizi özleyen italya gibi bazı ülkeler bakımın
dan daha çok sempatiyle karşılandı. Bazıları, Avrupa Birliğine girmemize kendilerinin engel ol
madığını, Yunanistan'ın engel olduğunu söyleyerek yine yan çizmeye kalktılar; ama, öyle anla
şılıyor ki, Gümrük Birliği dolayısıyla yapacağımız müzakereler, Avrupa'nın, bizim hakkımızda
ki gerçek niyetlerini ortaya koyması ve bütün bu müzakerelerin sonuçta, halkımıza zarar verici 
bir neticeye ulaşmaması bakımından büyük önem kazanmaktadır. 

Bunları söyleyerek huzurunuzdan ayrılmâ'k istiyorum; teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekür ederim Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, gruplara söz hakkı doğmuştur; ilk 

söz, Anavatan Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Kârnran İnan'ındır. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa

yın Dışişleri Bakanımızın, Yüce Meclise izahat vermiş bulunmalarına teşekkür ediyoruz. Kendile
rinin, bu makama geldiklerinden bu yana, kürsüden yaptıklan ilk konuşma oluyor; bu itibarla, zor 
bir dönemde yüklendikleri büyük vazifeyi başarıyla yürütmelerini diliyoruz. Şunu temin etmek is
terim ki, dış politika alanındaki faaliyetlerinde bizden hiçbir zorluk görmeyeceklerdir. "Dış politi
ka alanında" diye altını çiziyorum; zira, Sayın Bakanımızın yüksek kabiliyetlerini biliyoruz. Bir ha
riciye mensubu olarak, bu alanın tercih sırası bakımından biraz tereddütlerim var; yani bir özelleş
tirme, bir demokratikleştirme, bir hidrojen çadırında bulunan siyasî bir partiye oksijen tüpleri ye
tiştirme... (ANAP sıralarından alkışlar) ...ve bir de, büyük bir gazetenin bir köşesini zengin fikirle
riyle besleme faaliyetlerinin bir arada yürütülmesinde bizim dışişlerimize ne kadar pay ve zaman 
kalıyor; bu konudaki tereddütlerimi ifade etmek istedim. 

Kendilerinin üzerinde durdukları konuların hepsini bugün ele almak biraz zor olur. Gündem
de genel görüşme talebimiz var. Bu genel görüşme talebimizi Sayın Hükümet kabul buyurursa, 
zannederim daha rahat şartlar içerisinde bu meseleleri konuşmak imkânı doğar. Ama, izinleriyle 
birkaç noktaya dokunacağım. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın temas ettikleri konular arasında önemlilerden biri olan 
Amerikan Kongresinin, Türkiye'ye yardımın yüzde 10'unu şarta bağlaması hususu üzerinde dur
madılar.'Bu konuda Washington'la, Amerikan idaresiyle temasları ne oldu? Bunu bilmek -zanne
derim- Yüce Meclisin hakkıdır. 

İkincisi, Avrupa Parlamentosu -bildikleri gibi- Türkiye ile Ortaklık organlarından biri olan 
Karma Parlamento Komisyonunun askıya alınması gibi son ağır bir karar aldı. Bu konuda da ken
dilerinin bir ifadeleri olmadı. 

Yine, kendilerinin -zannediyorum- görüştükleri 34 bakan arasında, randevu talebi yapılan 
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Kozirev de vardı. Bu randevu gerçekleşti mi, gerçekleştiyse 
neticeler ne oldu? Bunu da -zannederim- bilmekte fayda var. 

İzninizle bir iki noktaya daha temas etmek istiyorum: Kendileri, görüştükleri büyük mütte
fiklerimizin, dostlarımızın, Türkiye'de insan haklarını dile getirdiklerini ifade ettiler. Aynı büyük 
müttefiklerimiz ve dostlarımız, Rusya Federasyonu Sayın Başkanı Yeltsin'i, 27 Eylül tarihinde ., 
Washington'da büyük tantanayla karşıladılar. 

Değerli milletvekilleri, bugün Sayın Yeltsin'in, Rus ordusuyla el ele verip, kendi seçilmiş 
parlamentosunu bombaladığının birinci yılıdır; 200'ü aşkın insan öldürülmüştür, Meclis Başkanı 
Hasbulatov ve kendisinin yardımcısı Rutskoy hapise atılmıştır. Ne o büyük müttefik, ne Batı dün
yası Rusya'ya dönüp de en ufak bir şekilde, bunun hesabını sormamıştır ve bunun insan hakları
na aykırılığı noktasında en ufak bir tereddüt dahi göstermemiştir. Zannediyorum, bu görüşmeler
de, bu çifte standardı, Sayın Bakan dile getirmiştir. 

Sayın Bakan, Yunanistan konusunu ve 12 mil meselesini açarken, biraz, üzüldüğüm bir ifade 
kullandılar; dediler ki: "Biz savaş olur diyorsak da, sakın ha inanmayın, savaş olmaz, vazgeçirmek 
için söylüyoruz." Bunu söylediğiniz andan itibaren, vazgeçiricilik gücünü kaybedersiniz. Ya "sa-

. vaş olur" sözünde ciddisiniz, bunu, ciddiyetle altını çizerek devam ettirirsiniz yahut da "biz, bunu, 
işte, sırf kendilerini ürkütmek için söylüyoruz; gerçek niyetimiz bu istikamette değildir" şeklinde -
zannediyorum- kendi niyetlerini de aşan ifadeler kullandılar. Zira, kendilerinin 1 Eylülde Kuzey 
Kıbrıs'tan dönüşlerinde "kıyamet kopar" şeklinde, burada desteklediğimiz bir beyanları oldu. Her 
ne kadar, yine 1 Eylülde, bizim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu konudaki destekleyici kara-

, rina karşı bir vaziyetleri olduysa da, bugüne kadar da anlamış değilim; ama, buna rağmen 1 Eylül
deki tutumundan vazgeçip de, şimdi, 4 Ekimdeki bu tutumunu bağdaştırmakta sıkıntı çektiğimi ve 
Atina'nın bu tutum değişmesini başka istikametlere çekebileceğinden endişe duyduğumu da belirt
mek isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, aslında, Sayın Bakanımızın söz istemesinden önce, bir gündem dışı ko
nuşma talebimiz vardı. Talebimizin temel amacı; Türkiye'nin, bugün karşı karşıya getirilmekte bu
lunduğu büyük tehlikeyle ilgilidir. Hepiniz takip buyuruyorsunuz; Sayın Yeltsin'in, 26 Eylül Pa
zartesi günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşma ve daha sonra 27-28 Eylül ta
rihlerinde Washington'da Clinton'la görüşmelerinde açıkça dile getirdiği hususlar, doğrudan doğ
ruya Türkiye'ye yönelik ve bizim güvenliğimizle ilgili konulardır. Eğer benzetmek mümkünse, bir 
bakıma Mart 1947 Truman Doktrininden önceki bir vaziyete dönmek bahis konusudur. Yani, Tür
kiye'nin o zaman, Sovyetler Birliğiyle karşılıklı tek başına kalması ve Truman Doktrini, daha son
ra NATO, bu defa yine Amerikasız -bir ölçüde NATO'suz- Rusya Federasyonu ile karşı karşıya 
gelmesi bahis konusudur. 
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Sayın Bakanımızın da hazır bulunduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında, Sayın 
Yeltsin -hem de bahis konusu Kafkas cumhuriyetleri ve Orta Asya cumhuriyetlerinin, bağımsız bi
rer devlet olarak Genel Kurul üyesi bulundukları bir toplantıda, hem de Birleşmiş Milletler Şartı
nın, "üye memleketlerin içişlerine hiç bir şekilde müdahele edilemeyeceği" kaydının açık bulun
masına mukabil- ne dedi: "Pekala, eski Sovyet cumhuriyetleri bizim menfaat sahamızdır, bizim 
ekonomik sahamızdır, benim kanımın bulunduğu yerdir ve kanımın bulunduğu yere ben giderim" 
diye ifade kullanmıştır; eğer, bu ifadeyi aynıyla biz kullanırsak -ki, Rusya Federasyonunun bu 
cumhuriyetlerde siyasî maksatlarla yerleştirdiği açıkça bilinen 25 milyon kanı var, bizimse 70 mil
yon kanımız var- o zaman biz dünyanın çok uzağına gideriz ve dünya bir global anarşiye gider. 

Aynı ifadeleri daha da perçinleştirmiş şekilde, Amerikan İdaresine -Sayın Clinton'a- tekrar et
ti; yani, açıkça Amerika'ya şunu söyledi: "Bir küçük Yalta." Bu defa, Atlantik-Avrupa değil, sınır
ları belli, Amerika Birleşik Devletleri bakımından Haiti örneğinden de hareketle, Karayib Denizi, 
Orta Amerika ve Güney Amerika. Rusya için de -ki, her yerde ısrarla tekrar ediyor- "büyük bir dev
letiz" diyor. Bizim için de, "sınır ötesi" veya "yakın çevre" veya daha başka bir tabirle, "evimin ar
ka bahçesi, benim güvenlik ve menfaat sahamdır. Burada tek söz sahibi benim" diyor. Bunu da; Or
ta Asya olarak, Kafkasya olarak açıkça söylüyor ve fiilen de Balkanlar'a kadar uzatabiliyor. Aslın
da bu, Amerika'nın 50 yıldan beri savunduğu prensiplerin tümünü reddidir. Zira, Amerika Birleşik 
Devletleri, devletlerin bağımsızlığı ve hükümranlığı için çalışmış ve hatta eskiden Sovyetlerin hü
kümranlığına giren memleketlerin kurtuluşu için, Esir Milletler Gününü her yıl kutlamıştır. Bu de
fa, Başkan Yeltsin'in bu ifadesine itiraz etmiyor, aksine kabullenir bir hava içerisine giriyor. Sayın 
Başkan Yeltsin, daha da öteye gidiyor ve diyor ki, "Bu cumhuriyetler içerisinde başgösterecek olan 
-huzursuzlukları ve iç savaşları bastırmak sadece benim hakkımdır. Birleşmiş Milletler şapkası al
tında gelecek olan güçler, sadece Rus gücü olacaktır." Bunu, Gürcistan için, ısrarla söylüyor ve hat
ta Çokuluslu Birleşmiş Milletler Gücünün gönderilmesini veto etti. Bu defa, daha da tehlikeli bir 
oyun içerisinde, Yukarı Karabağ'a, münhasıran Rus askerlerinin gönderilmesinde ısrar ediyor. 
Azerbaycan'ın, Rus askerlerine karşı olan hassasiyet ve alerjisi malum, en son 1990'da tanklar al
tında ezilen insanlar diyor ki, "hiç olmazsa yüzde 35'i Rus olsun, yüzde 65'i diğer memleketlerin 
güçleri olsun." Buna da "hayır" diyor. Bu "hayır"a Amerika "evet" dememekle beraber, tam "ha
yır" demiş vaziyette de değil. 

Sayın Başkan Yeltsin, son olarak 22 Eylülde bir başka şey daha yaptı. Biliyorsunuz, daha ön
ce, Sayın Elçibey ile Türkiye arasında petrol anlaşması yapılmış bulunmasına rağmen, yeni bir 
konsorsiyumla -ki, içinde bir Rus şirketi de var- yeni bir petrol anlaşması yapıldı ki, Türkiye Pet
rollerinin de bunda minimum bir payı ve katkısı bulunmaktadır ki, buna da -gariptir- bazı çevreler 
"asrın anlaşması" sıfatını nasıl verdiler, onu da anlamakta sıkıntı çekiyorum. (ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Yeltsin diyor ki; kesinlikle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Devam edin efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Lütfen... Hatibi dinleyelim. 
BAŞKAN-Efendim "devam edin" dedim ben de zaten. 

KÂMRAN İNAN (Devamla)- Sayın Yeltsin, "bu boru hattının Türkiye'den geçirilmesine mü
saade edemem, Rusya'dan geçirilecektir" diyor. Biliyorsunuz, aynı olayı daha önce, Sayın Enerji 
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Bakammızm Kazakistan'da bulunduğu bir tarihte de yaptılar. Bir açıklamayla Kazak petrollerinin 
Rusya üzerinden geçirileceğini ifade ettiler. Yine biliyorsunuz, daha önce Sayın Yeltsin kendi Sa
vunma Bakanı Graçev'le beraber, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldiklerinde bazı açıklamaları ol
du. 

Bir, Kafkasya'da beş askeri üs kuracaklarım; bunun üçünün Gürcistan, birinin Azerbaycan ve 
birinin Ermenistan da olacağı... Bunun hedefi ne? Son gelişmelerle Rusya, uzun zamandan beri 
Türkiye ile hemhudut bulunma imkânını kaybedip de, kara sınırı elinden çıkmış bulunduğu cihet
le, fiilî sınır durumuna gelmekte. Hatta dediler ki: "Gürcistan'a yerleştirilecek olan kuvvetlerimi
zin -ki, Kafkasya'da 20-25 bin asker bulunduracağını beyan ediyor- ön birlikleri Türkiye sınırına 
yerleştirilecektir." Peki neden; soğuk savaş döneminde miyiz? Kimin güvenliği tehdit altında da, 
böyle bir tedbire gidiliyor? 

Yine, petrol anlaşmasıyla ilgili olarak, daha önce Elçibey'i indirmek ve darbe yapmak, kendi 
adamlarını iktidara getirmek, bu sefer yine de tatmin etmemiş olacak ki; yeni bir darbenin peşinde
ler. Azerbaycan Millî Meclis Başkan Yardımcısını öldürdüler ve Cumhurbaşkanlığı İstihbarat Da
iresi Başkam Albayı katlettiler. Olaylar devam ediyor, bir akşam karakol basıldı ve bir nevi bir is
yan tahriki var ve bunu yapanların da Moskova yanlısı içişleri Bakan Yardımcısı olduğu, bütün 
dünyaca bilinen bir hadise. 

Şimdi, bütün bunlar karşısında acaba Sayın Hükümet ne düşünüyor, ne tedbir alıyor? Gönül 
isterdi ki, Sayın Yeltsin, daha bu olaylar olmadan, Birleşmiş Milletlerde derhal cevabını alsın. 
Amerikan idaresinin önceden dikkati çekilmek suretiyle, Türkiyeye yönelik bu tehditler... Nihayet, 
Orta Asya ve Kafkasların bir Türk dünyası olduğunu, herhalde, Türk Hükümeti ve bizler inkâr ede
cek değiliz. Bu, benim dünyâmdır; benim oralarla ilişkimi kesmek maksadına matuf bu hareketle
re karşı, ben seyirci kalamam. Amerikan idaresinin buna dikkatini çekmemiz ve -ne kaldıysa- NA
TO Konseyini süratle toplayıp, "AGİK" denilen kuruluşta, yine ne canlılık kalmışsa bunu da hare
kete geçirip, yeni bir imparatorluğun -bir komünist değil; bu sefer sözde cumhuriyet- Çarlık İmpa
ratorluğunun kurulmasının bahis konusu olduğu ortadadır. Dikkat ederseniz NATO, Varşova Pak
tı dönemlerinde nihayet iki askerî pakt, bölünmüş dünya ve onun içinde Batı'daki Türkiye ve risk
lerin paylaşılması hadisesi vardı. Bugün öyle değil. Bugün, bir tarafta Rusya Federasyonu ve onun 
imparatorluk iddiaları, onun karşısında tek başına bırakılmış ve 1947'den beri de ittifak içinde bu
lunduğumuz Amerika'nın dahi terk ettiği bir Türkiye bulunmaktadır. 

Dikkat edin; eski Sovyet Cumhuriyetlerinden 15'inden 3'ü Baltık cumhuriyetidir. Baltık cum
huriyetlerinden Rus askerlerini çektirdiler. Neden; çünkü, Batının kültürü ve dinine mensup. Ama, 
buna mukabil Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetlerinin, başka dünyada buluşmak yerine, onlara 
yakın düşen Rusya'nın hükümranlığı altında olmasını, maalesef Batı tercih etti. Çok gariptir, tam 
45 yıl boyunca NATO içerisinde, Batı'yı ve Amerika'yı, Atlantiği savunduğumuz büyük Rus teh
didi ve Sovyetler Birliği, bugün, Moskova'nın, Sayın Yeltsin'in ve kendi ekonomik, sözde demok
ratik ye bütün müesseselerinin çökmekte bulunduğu, insan haklarının i'sinin izinin bulunmadığı bir 
memleket, benimle olduğundan daha yakın bir diyalog içerisinde bulunmakta ve daha kolay dikka
te alınmakta ve dinlenmektedir. Bu, çok ciddîdir, Türkiye'nin bundan netice çıkarması lazım. Gö
nül isterdi ki, Sayın Bakanın bu beyanlarının yapıldığı sırada, Sayın Başbakan Mecliste bulunsun
lar, Sayın Hükümetin tümü bulunsunlar. İcap ediyorsa Sayın Başbakanın da söz almak suretiyle, 
bu gelişmelerin Türkiye'yi tehdit ettiğini ve hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bütün dünyaya 
duyurmaları gerekir. ' 
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Bunu yapmazsak neyi yapacağız; ama, üzülerek arz edeyim, son günlerde, son zamanlarda tü
müyle iç gündemin küçük meselelerine takılıp kaldık ve dünyada bu olup bitenleri, doğrudan doğ
ruya bizim varlık ve güvenliğimizi tehdit eden hadiseleri âdeta ihmal eder duruma geldik. Bu du
yarsızlık bize çok pahalıya mal olur. Kendi iç meselelerimizi her zaman çözeriz, her zaman müza
kere ve münakaşa ederiz; ama, dünyada gözümüzün önünde bir oluşum var, Türk dünyasına karşı 
bir oluşum var. Dolayısıyla, Türk Devletine karşı bir tehdit bahis konusudur. Demin, Koziref'le 
randevuyu kasten söyledim; nihayet, Koziref'in neden o randevuyu kabul etmediği belli. Sayın 
Yeltsin'in Türkiye'ye karşı tutumu, petrol boru hattındaki sert ve hiçbir diplomasiyle izahı müm
kün olmayan çıkışından belli. Son aldığım bilgilere göre, Orta Asya'daki cumhuriyetlerin hepsin
de başkanların özel kalemlerine KGB adamları yerleştirilmiş ve kontrol ele alınmış bulunmaktadır. 
Bunllar ciddî gelişmelerdir, vahim gelişmelerdir. Hani hür dünya, hani insan haklan, hani bizi her 
gün sıygaya çeken ve Sayın Bakanın da onlan tatmin yolunda burada -kürsüde- veya New York'ta 
gayret sarf ettiği devletler ve milletler?.. Peki, Orta Asya'dakinin inşân hakları yok mu, Azerilerin 
insan hakları yok mu, Gürcülerin insan haklan yok mu? Şevardnadze'nin çektiği ıstırabı hepiniz 
biliyorsunuz; Bağımsız Devletler Topluluğuna girmedi diye adamın başına getirmedik iş bırakma^ 
dılar. Aynı hadise Azerbaycan'a karşı da oldu.*. 

Değerli milletvekilleri, dünyada çok önemli olaylar gelişiyor, çok önemli olaylar var. Üzüle
rek söyleyeyim: Türkiye, birden bire kendisini Batı müttefikleri tarafından terkedilmiş; Avrupa 
Birliğine alınması âdeta reddedilen ve kapının dışında, mükellefiyetlerini kabul etmeniz kaydıyla 
tek üye olarak gümrük birliğine "fatura sizden, üyelik bizden" durumuyla karşılaşan; kendi hassas 
meselelerine Amerika Birleşik Devletlerinin kulak tıkadığı ve hatta Kıbns şartı gibi kabul imkânı 
olmayan şartların bir kere daha Amerikan Kongresi gündemine getirilerek, yardımların onun şartı
na bağlandığı bir döneme girdi. Gönül isterdi ki, Sayın Hükümet -kendileri de beyan etmişti- böy
le bir şart mukabilinde Amerikan yardımından vazgeçtiğimizi beyan buyursunlar. 

Sayın Bakanın bazı beyanları ve tutumları var; "güçlü bir dış politika, devletin onuru..." Bu
nun karşısına çıkacak hiçbir insan düşünemezsiniz; ama, beni bağışlasınlar, güçlü bir dış politika, 
güçlü bir Hükümetle olur. (ANAP sıralanndan alkışlar) Gazete manşetlerinde -doğru ve yanlışlığı
na dokunmuyorum- her gün son bulacağı ilan edilen bir Hükümet, bir nevi bittiği söylenen, bir ne
vi bitkisel hayata girdiği söylenen bir Hükümetin Sayın Dışişleri Bakanının, New York'taki ağırlı
ğı ve güçlü politikası ne olur; kendilerinin entelektüel gücünden ibaret olur ki, ona da büyük say
gımız var. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu bakımdan... 

BAŞKAN- Sayın İnan, toparlayabilir misiniz. 
KÂMRAN İNAN (Devamla)-Emredin. 
Değerli milletvekilleri, şunu arz etmek istiyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Sayın Hü

kümetle beraber, bu duruma sahip çıkması lazım. 
Sayın Başbakan, dünkü konuşmalarında "Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmak, Hükü

metin vazifesidir" dediler; doğrudur; ama, kabul buyursunlar ve insaf buyursunlar, cumhuriyet ta
rihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine, en az gelen Sayın Başbakandır, en az gelen Sayın Baş
bakandır... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi, bu ikisini bağdaştırmanız mümkün 
değildir. Sayın Başbakan teşrif edecekler, Sayın Hükümet üyeleri bulunacak ve onların huzuruyla, 
Meclisin büyük çoğunluyla, burada gelin, şu|dış dünyadaki gelişmeler, Türkiye'ye yöneltilen teh
like ve tehditler, Türk dünyasının, komünizmin yıkılmasından sonra, bu kere karşı karşıya bulun
duğu yeni tehdit ve tehlikeler üzerinde duralım. Türkiye'nin gerçekten, cumhuriyet prensipleri dı-
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şında, dış politikasının temel çizgilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği bir dönemde bulun
duğumuzu, ',hatırımıza getirelim ve bunu bir hükümet ve muhalefet meselesi olarak değil, Türk 
Devletinin, Türk Cumhuriyetinin ilelebet varlığı çizgisinde ve o düşünceyle ele almak suretiyle, 
burada beraber çözümler çıkaralım, arkamıza Türk Milletini alalım. Türk kamuoyunu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gücünü, Parlamentonun desteğini, dünyada reddeden tek hükümeti bura
da gördüm. 

1 Eylüldeki, bizim sunduğumuz bir karar tasarısının önlenmesi, dünyada kendi parlamentosu
nun -bilhassa muhalefetin başlattığı bir hareketle- desteğinden kaçınmak, Hükümetin demokratik 
düşüncesiyle bağdaştırılması ve dışarıda güçlü olma arzusuyla beraber düşünülmesi imkânsız bir 
olaydır. 

Bu düşünceleri sizlerle paylaşmak istedik ve bunu yaparken de, bir muhalefet düşüncesiyle de
ğil, devletimizin, Türkiye'nin, bugün karş^ karşıya bulunduğu ve Sayın Bakanın da -zannederim, 
kerhen de olsa- üyesi bulunduğu Hükümetin çizgisini inkâr etmemek büyük gayretiyle ifade etme
ye çalıştığı bir tabloyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu tablonun cevabını eğer, beraber çıkarmaz, 
tedbirlerini beraber almazsak, Türk Milleti ve tarih önünde sorumlu bir duruma düşeriz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Olmadığına göre... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, iktidar grubu var, bir şey söylesin; Sayın 

Dışişleri Bakanıyla mutabıklar mı öğrenelim, ona göre konuşalım. 

BAŞKAN- Sayın Asiltürk, siz bu düşencenizle kendi açınızdan tabiî son derece tutarlı ve hak
lısınız; ama, İçtüzüğümüzde böyle bir ayırım yapma imkânı yok. Gruplardan bir talep gelirse ben. 
söz vereceğim. "Olmadığına göre" diye başladım, henüz cümlemi tamamlamadım. Eğer, gruplar
dan söz talebi varsa vereceğim, yoksa bu konuyu kapatacağım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Konuşmaktan korkuyorlarsa, ben konuşayım. 

BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına, Sayın Asiltürk; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Hükümet ayrı, grup ayrı diye niye zorluyorsunuz? 

BAŞKAN- Onların takdiri efendim. 
Buyurun Sayın Asiltürk. . ' ' • ' • 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; çok önemli bir konuyu Meclis olarak burada tartışıyoruz. Değerli Dışişleri Bakanımızın ver
diği bilgileri dinledik. Bir muhalefet partisi sözcüsü burada konuştu. Ancak, bizim, Sayın Dışişle
ri Bakanımızın burada ortaya koyduğu konularda Hükümeti teşkil eden partilerin mutabık olup ol
madıklarını öğrenme hakkımız var. . 

ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara)-Biraz sonra öğrenirsin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Biraz sonra olmaz. Ben bu değerlendirmeyi, ancak bun

ları dinledikten sonra yaparım. Eğer, "en sonunda konuşalım, bize hiç cevap vermesinler, söyledik
lerimiz de yanımıza kalsın" diye bir tutumla burada konuşacaklarsa -ki, öyle olduğu anlaşılıyor- bir 
diyeceğim yok; ama, o zaman, şu Meclisin katkıda bulunma imkânları ortadan kalkıyor. Bu konu
da biz, Dışişleri. Bakanının burada söylediği, iktidarın diğer ortağının, daha önce söylemekten çe-
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kindiği, kaçındığı, hatta tersini söylediği birtakım şeyler dinledik. Şu anda, Dışişleri Bakanımızın, 
bu söyledikleriyle Hükümet, mutabık mı, değil mi; ben, bunu bilmiyorum, öğrenmek istiyorum, bu, 
benim tabiî hakkım. Bunun, ortaya çıkması için, Hükümetin, konuşmak üzere buraya gelen görev
lisi, Dışişleri Bakanı olduğuna göre, ondan sonra Hükümeti teşkil eden partilerin de bu konuda gö
rüşlerinin, burada ortaya çıkması lazım ki, biz bilelim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Siyasî gruplar burada eşittir, Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Dışişleri Bakanının, birtakım konulardaki teşebbüsleri, 

-, bazı konulardaki çıkışları, bazı konulardaki değerlendirmeleri, hakikaten, iktidar ortakları tarafın
dan da benimseniyor mu, benimsenmiyor mu; bunu bilmeden konuşacağız, bunu bilmeden bir de
ğerlendirme yapacağız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)- Neyi öğrenmek istiyorsunuz, söyleyin ki, biz de onlara ce
vap verelim. 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, grup başkanvekili olarak mı soruyorsunuz efendim, yoksa grup söz
cüsü olarak mı?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)-Bir milletvekili olarak. 

., BAŞKAN- Efendim, onu grup başkanvekiliniz sorsun, müsaade eder misiniz. Eğer grup söz
cüsü iseniz, biraz sonra buraya çıkar, söylersiniz. Lütfen müdahale etmeyin efendim. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Devam edin, Sayın Asiltürk. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)-Öğrenmek istediğimiz şeyler şunlar: 
1-Şu ana kadar, bizim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)-Yakışmıyor size Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Asiltürk, bir dakika... 

Sayın Gürkan, ben, burada bir başkanvekiline yakışır şekilde davranıyorum; ama, siz eski bir 
grup başkanvekiline, grup başkanına yakışır şekilde davranın. Oturun efendim! 

Devam edin, Sayın Asiltürk. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)- Sayın Başkan, gruba hitap ediyor, ben de dinliyorum. 
BAŞKAN-Oturun!.. Size söz vermedim. 
Devam edin, Sayın Asiltürk. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)-Ben neyi öğrenmek... 

BAŞKAN- Size söz vermedim... Oturun efendim! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)-Biraz kibar olun. 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, devam edin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, mesele, hakikaten çok açık ve ba

sit. Bazı konularda bilgi sahibi olmak istiyoruz, bunun için, bu ihtiyacımızı da ortaya koyacak şey
ler söyledim; sanıyorum ki, takdir edilmesi gerekir. 

Şimdi, Dışişleri Bakanımızın, misal olarak bir cümlesini söyleyeyim; Türkiye'yi gelip de tef
tiş etmeye yeltenenlere "ayağımızın altında dolaşmayın" diyor. Düne kadar, bunlara karşı, selam 
çakılarak saygı gösteriliyordu. Bu, Sayın Dışişleri Bakanımızın şahsî fikri midir; yoksa, Hüküme-
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tin de görüşü bu mudur? Hükümetin görüşü bu ise, bunu, grupları adına konuşan DYP'li ve SHP'li 
arkadaşlarımızın da teyit etmesi lazım ve eğer ben bu ihtiyacı hissediyorsam, değerli arkadaşları
mızın bunu yadırgamaması gerekir. Amerika ile olan münasebetlerimizde, Kıbrıs ile ilgili konular
da, Rusya ile ilgili değerlendirmelerde çok değişik birtakım beyanlarda bulunuldu. Hükümeti tem
sil eden DYP Genel Başkam Sayın Çiller, Hükümetin Başkanı olarak Rusya'ya gittiği zaman... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Hükümet bir bütündür. 

BAŞKAN-Siz devam edin Sayın Asiltürk, Genel Kurula hitap edin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Biz bu "hükümet bütündür" nutuklarını çok dinledik. 

Ben burada yirmibeş yıllık tecrübesi olan bir arkadaşınızım. Müsaade eder ve bu değerlendirmele
ri dikkatle takip ederseniz, istifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. 

Sayın Çiller, Sayın Yeltsin'e gidiyor ve "gelin, bu Kafkaslarda, bu nüfuz bölgesinde şu işi be
raberce yapalım" diye teklif ediyor. Dışişleri Bakanı ise burada başka bir yaklaşımdan bahsediyor, 
görüşmelerde "çok ciddî tehlikeler vardır" diye söylüyor ve şimdi de bunu teyit ediyor. Acaba Sa
yın Hükümetin bu konuda görüşü mü değişti, yoksa Sayın Dışişleri Bakanımızın burada söyledik
leri, Sayın Kâmran İnan Beyefendinin de biraz önce söylediği, kendi entelektüel kişiliğinden ve bir 
nevi Hükümetin üçüncü ortağı gibi gösterilen bu değerli ağırlığından mı geliyor; (RP sıralarından 
alkışlar) Meclis olarak bunu öğrenmek hakkımız değil mi; bunu öğrenmek hakkımız. 

İşte, söylediğimiz şeyler, sadece bu değerlendirmelerin yapılması halinde, Türkiye'de hepimi
zin çok rahatlıkla savunacağımız bazı noktalara beraberce gelmemiz arzusundan kaynaklanmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, yıllarca belli bir dış politika yürüttük; bu dış politika, elli yıldır Ba-
tı'nın güdümünde bir politikadır, Batılı ülkeleri memnun etmeye yönelik bir politikadır; şimdiye 
kadar böyle geldi, inşallah bundan sonra değişir; hatta, bu değişikliğe canı gönülden takdirlerimizi 
sunarak yardımcı olmak da isteriz. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın, şu anda daha değişik bir üslup kullanmasına rağmen, tabiî, için
de bulunduğu Hükümeti de düşünerek, ortaya koyduğu meselelere yaklaşımını değerlendirmek is-, 
tiyorum. * 

Sayın Dışişleri Bakanımız da, hassasiyetle, Batı'nın çeşitli kurumlarında, o kurumların da ka
bul edeceği, o kurumların da hoş göreceği, o kurumlara da fazla ters gelmeyecek bir politikayı yü
rütürken, millî menfaatlarımızı beraberce götürmek istiyor. 

Değerli Dışişleri Bakanımıza, ben, burada, hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum; bu ikisi 
bir arada yürümez; çünkü, bizim menfaatlarımızla Batı'nın menfaatları aynı değil; hele komüniz
min yıkılıp, dünya dengesinin değişip, iki kutuplu dünyada belirli anlaşmalarla, belirli uyuşmalar
la, belirli noktalarda nüfuz bölgeleri elde etmek isteği artık geride kaldıktan sonra, bir nevi, bera
berce, uyuşarak, tek taraflı, âdeta, tek bir güçmüş gibi dünyayı paylaşmaya yönelik davranışları 
gördükten sonra, bu iki menfaatin bir arada yürütülmesinin mümkün olmadığı kanaatimi, bir kere 
daha burada ifade etmek istiyorum. 

Yıllarca, komünizm vardı, Varşova Paktı vardı; Türkiye, bu güce karşı kendini yalnız koruya
maz; kendini koruması için Batı ile ittifak içinde bulunmalıdır diyerek, NATO'ya girdik ve biz, 
NATO'ya girerken de iyi niyetle düşündük; kabul ettik ki, bir güç hürriyetçi rejimi koruyacak, bir 
güç dünyada insan haklarını koruyacak, bir güç oluşacak ve bu güç dünyada demokrasiyi koruya
cak; buna inanarak girdik; çok büyük fedakârlıklarda bulunduk ve Türkiye olarak kendi imkânla-
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rımızla, ekonomik seviyemizle kabili telif olmayacak ölçüde de yük yüklendik. Hatta, bu, bizim 
kalkınmamızı engelleyecek boyutlara ulaştığı zaman bile, biz, fedakâr, kahraman insanlar olarak, 
bu yükü yüklenmekte hiç şikâyette bulunmadık. Ancak, bir noktaya geldik; geldiğimiz bu noktada, 
dünyada parlamenter demokrasiyi savunanların, hürriyetçi rejimi savunanlann gözlerinin önünde 
öyle hadiseler cereyan etti ki, Türk Milleti, haklı olarak, Batı değer ölçüleri hakkında tereddüte düş
tü. 

Düşünün; şu anda içerisinde yaşadığımız şu Parlamentoyu bir iktidar gelir de topa tutarsa, bu
na da diğer dünya ülkeleri karşı çıkmaz, hatta göz yumarsa, biz ne durumda kalırız?!. Aynı şey iş
te Rusya'da cereyan etti; Parlamentoyu topa tuttular; Parlamentoyu, askerî kuvvetle kuşatarak, vu
rarak, kırarak, öldürerek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin Sayın Asiltürk. 
. OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- ...temizlediler ve istedikleri idareyi kurdular. Şimdi, o 
hürriyetçi demokrasi taraftarları, o demokrasi taraftarları ve havarileri ona seslerini çıkarmazken, 
bizi, heyetler göndererek sorgulamaya kalkışıyorlar ve Sayın Dışişleri Bakanımız -kendisim sevdi
ğimi, saygı duyduğumu kendisi de bilir; ama, bir noktada tenkit etmek zorundayım- gelecek heyet
lere, hatta, AGİK heyetine karşı kendimizi müdafaa ederken diyor ki: "biz, Avrupa insan Haklan 
Topluluğunun çok sıkı denetimindeyiz; onun için, başka heyetlerin gelmesine ihtiyaç yok." 

Ben, Sayın Dışişleri Bakanımızdan, bunu böyle söylemek yerine, şunu söylemesini beklerim: 
"Türkiye, kendi değerlerine sahiptir, kendi insan haklarını, en az Avrupa insan hakları kadar koru
maya azimlidir; sizin hiçbir heyetinizin denetimine ihtiyacı da yoktur." Ben, kendilerinden bunu 
beklerim. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunu söyleyebilir mi Sayın Dışişleri Bakanımız; ben inanıyorum ki, söyleyebilir; ama, şu İk
tidar ortaklığında söyleyemez işte. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Sayın Soysal söyler efendim! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Benim, İktidar ortaklannın görüşlerini öğrenme isteği

mi niye yadırgıyorsunuz?!. 
BAŞKAN- Sayın Dinçerler, lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, tatbikatın böyle olduğunu sadece 

Rusya'da değil, işte Azerbaycan'da da gördük. Bugün, bağımsız bir ülkenin topraklarının yüzde 
20'si işgal edilmiş durumdadır. Bu ülke, bir Birleşmiş Milletler üyesidir. Topraklarının yüzde 20'si 
işgal edilen bir ülke Birleşmiş Milletlerde temsil edilmesine rağmen, Yeksin çıkıp "Azerbaycan'da 
Ruslar var -evet, bir miktar Rus var- Rusların olduğu her yerde benim menfaatim vardır, gerekirse 
buraya fiilî müdahalede bulunabilirim" diyebiliyor. 

Biraz önce arkadaşlarımız konuşurken, Sayın İbrahim Halil Çelik'ih bir sözü oldu, "küfür tek 
millettir" dedi; bu ibret alınacak sözü ben de yerimden ibretle dinledim. Hadi diyelim ki, Batılı ül
keler, aynı inanca sahip insanlarının menfaatini zedelemek istemiyorlar; ama, bizim, Türkiye ola
rak, hakikaten bu konularda ayağa kalkmamız lazım; gene, Sayın İktidann, Hükümetin de bu ko
nuyu ciddî olarak, gerek Parlamentoda kendi inisiyatifiyle gerek bütün beynelmilel platformlarda, 
dış ülkelerdeki elçiliklerimizi, o ülkelerdeki temsilcilerimiz vasıtasıyla, şiddetle protesto etmesi la
zım. 
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Bu politika, uydu dış politikadır. Bu dış politikada, bir insanın şahsî çırpınışı hiçbir şeyi değiş
tirmeye yetmez. Bu söylediklerimi şu anda yadırgayan arkadaşlanmız olacaktır, göreceksiniz bu 
olaylar devam edecek; ama, ben bu kürsüden gene sesleneceğim: Bu dış politikanın değişmesi la
zım, Türkiye, yeni bir dış politika oluşturmak mecburiyetindedir. 

Şu anda dünyada çeşitli birlikler oluşuyor; iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçil
dikten sonra, NAFTA'sından, BAB'ından tutun, Uzakdoğu'daki birliklere, Avrupa Birliğinden tu
tun da onun çeşitli yan kuruluşlarına kadar birçok birlikler oluşuyor. Bütün bu birlikler bir tek ga
yeyle oluşuyorlar; kendi menfaatlarını korumak için. Yalnız Türkiye', kendi menfaatini korumak 
için böyle bir oluşuma girmiyor, şartlar müsait olduğu halde girmiyor ve sadece biz dünya olayla
rının peşinden gidiyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Asiltürk, toparlayabilir misiniz... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Evet Sayın Başkan. 
Bakınız, Orta Asya'daki Türkî Cumhuriyetler çok büyük ümitlerle bize bağlandılar; bizden, 

birçok büyük şeyler beklediler, bizimle böyle bir birliğin oluşmasını arzu ettiler. Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti olarak biz ne yaptık; onları ellerinden tuttuk, götürdük, Batı'ya teslim ettik. 

Bir petrol anlaşması yaptık; petrol anlaşmasında bizim payımız yüzde 2'dir; yüzde 98'i bizim 
değil. Öyle muazzam bir şey yaptığımızı zannediyoruz ki, Rusya da ona karşı, çıkıyor, "ben bunu 
buradan geçirmem" diyor; bizim Hükümetimiz ne diyor bilmiyorum; ne demesi lazım geldiğini he
pimiz gönlümüzde hissediyoruz. Bunların karşısına ciddî olarak çıkmak lazım, bunları önleyecek 
tedbirleri daha başından almak lazım. Bunlar nasıl düzeltilir, bu konuda burada bir genel görüşme 
açılması lazım; İktidarın bundan çekinmemesi, korkmaması lazım. Her ülkede parlementolar ikti
darların arkasında, hatta muhalefeti teşkil eden bütün partiler iktidarların arkasında güçtür. Neden; 
çünkü, iktidarlar, dış ülkelerde, çeşitli ülkelerin iktidarlarıyla mücadele ederken onlara karşı ken
dileri tavır koymakta çoğu zaman güçlük çektiklerinden, "bakınız, parlamentoda şu gelişmeler var, 
parlamentoda şöyle bir ağırlık, şöyle bir parlamento çoğunluğunun bu istikamette bizden talebi 
var" dediklerinde, bütün hükümetler bunu lehte kullanır. Bu, hükümeti tenkit etmek manasında de
ğildir. Amerika ile çeşitli müzakerelerimizde, Amerikan idaresinin bize karşı söylediği, halen de 
söylemekte olduğu şudur: "Biz sizi takdir ediyoruz, dediklerinizi kabul ediyoruz, istiyoruz, hatta 
bu yüzde 10'luk Kıbrıs'a bağlı yardımın askıya alınmasını da istemiyoruz; ama, ne yapalım ki, ar
kamızda bir Senato var, bir Temsilciler Meclisi' var, Amerika'nın seçtiği insanlardan teşekkül eden 
bir Parlamento var." Karşımıza bu şekilde çıkıyorlar, bizimkiler de bunu kabul ediyorlar. 

Muhalefetlerin dış politika konusunda söylediği her söz iktidarların kefesine konan bir ağırlık--
tır. Bu İktidar, bırakın bu ağırlığı kendi kefesine koymayı, hatta konuşturmayı bile arzu etmiyor, 
bir genel görüşmeyi dahi arzu etmiyor. Böyle olunca, Irak konusunda menfaatlarımız zedeleniyor. 
Konulan ambargo, Saddam Hüseyin'e karşı bir yaptırım değildir, konulan ambargo, sadece Irak 
halkına da bir yaptırım değildir; konulan ambargo, güneydoğu insanımızı ezen (RP sıralarından al
kışlar), güneydoğu insanımızın haklarına tecavüz eden ve onu fakir düşüren bir ambargodur, konu
lan ambargo, Türkiye'ye karşı konulmuş gibi yürütülen bir ambargodur. 

Burada, daha önceki konuşmalarımda da ifade etmiştim: Amerika'nın Ortadoğu Alt Komisyo
nu Başkanının, Amerikan idaresinden cevap talep ederek sorduğu sorular, Amerikan zabıtlarına 
geçmiş olan, ilgili başkanın sorduğu sorular açıkça ifade edildi. Başkan diyor ki: "Ben duydum ki, 
Amerika Irak'tan petrol alıyor; doğru mu?" Önce inkâr ediyorlar, yoktur, moktur derken, sıkıştırın-
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ca, "evet" diyorlar. Başkan soruyor: "Bu, bizim Amerika olarak kendi koyduğumuz ambargoyu, 
başka ülkeleri uymaya zorladığımız ambargoyu delmek manasına gelmez mi?"; "efendim, o mana
ya gelmez." Başkan sıkıştırınca, nihayet diyorlar ki "efendim, bunu sadece biz almıyoruz..." Peki, 
kim alıyormuş; "Amerika da alıyor, UNICEF de alıyor, Ürdün de alıyor" diyorlar. Düşünebiliyor 
musunuz, Türkiye de parasını ödediği petrolün boruda kalan kısmını dahi alamıyor. Türkiye, 2,5 
milyar dolar ödediği petrolün boruda kalan kısmını almak istediğinde "hayır sen alamazsın" diyor
lar, işte, bu Hükümet, dış politika konusundaki bu meselelerde bir hizmet yapmış olabilir; ama, bu 
Hükümetle bunun yapılması mümkün değildir; bu, ancak güçlü bir iktidarla olur. Değerli arkadaş
larım beni yanlış anlamasınlar, bütün parlamenter arkadaşlarımı takdir ederek, onlara saygı göste
rerek söylüyorum: Bu Parlamentoda bunun çözümü mümkün değildir; bu İktidarla çözülemediği 
gibi bu Parlamentoyla da çözülebilecek durumda değildir; çünkü, Parlamentonun şu dağınık şek
liyle, şu yapısıyla, iktidarın şu davranışlarına karşı gösterdiği reaksiyon bellidir. 

Tek bir yol vardır: Bu Parlamento yeniden oluşur, bu Hükümet yeniden oluşur; Türkiye'nin 
tamamını temsil edecek güçte, tamamını temsil edecek kuvvette, tamamını temsil edecek düşünce
de bir iktidar meydana gelir, bunların hepsi çözülür. 

Bu ümidi bir kere daha ifade ederken; değerli arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Dışişleri Bakanımıza da, bu mücadelesinde başarılar diliyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında 

acil bir toplantısı çıkmış; o nedenle şu anda Meclisten ayrılıyorlar; bundan sonraki konuşmaların 
zabıtlarını kendilerine takdim edeceğim. 

Doru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Kilercioğlu; buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ORHAN KÎLERCİÖĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; ben de, Sayın Dışişleri Bakanımızın Amerika Birleşik Devletlerine yapmış oldukları seya
hatle ilgili, burada bizlere sundukları bilgiler ışığında, Doğru Yol Partisi Grubu adına, önemli ko
nuların da altını çizerek, görüşlerimizi belirteceğim. 

Değerli arkadaşlarım, biz her zaman şunu biliriz: Dış politika, ülkenin millî çizgileri içerisin
dedir; ulusal menfaatları ve karşılıklı menfaatları karşılar ve daima bu teminat içerisinde çizgileri
ni çizer. Türk dış politikası, geçmiş cumhuriyet hükümetleri ve bugünkü Hükümet tarafından, Tür
kiye'nin menfaatları ışığında, millî bir politika haline getirilmiştir. Hal böyle olunca, bu gibi ko
nuşmalarda Türk dış politikasını başka noktalara getirerek, iç politikayla bir çizgide götürmenin ve 
Türk dış politikasını belli çizgiler dışına çekmenin, kanaatimce, hiçbirimize faydası yoktur. 

Hemen şunu söyleyeyim ki, özellikle 1990'lardan sonra Sovyetler Birliğinin parçalanması ve 
Avrupa'da cereyan eden olaylar, Balkanlar ve Ortadoğu olayları, Türk dış politikasına da yeni bir
takım veçheler getirmiştir. Biz, parti olarak, görüşlerimizi her zaman net ve açık bir şekilde söyle
dik. Kabul edelim ki, bir dış politikayı, akşamdan sabaha değişen çizgiler içerisinde ortaya koy
mak, hemen hemen mümkün değildir. Dış politikada bir devamlılık, bir millîlik çizgisi vardır. O 
bakımdan, 1990'lardan sonra dünyamızda meydana gelen değişiklikler, özellikle Türk dış politika
sının, yeni boyutlar içerisinde, tekrar ele alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Bugün, Sayın Bakanın temas ettiği konulara dikkat ettiğimizde, Balkanlar, Kafkasya, Sovyet
ler, Ortadoğu ve komşumuz Yunanistan'la olan ilişkileri, ayrıca insan hakları konularındaki geliş-
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meleri kapsadığını görüyoruz. Hemen hemen bugün de, dış politikamızın temel noktaları, bu belirt
tiğim odak noktaları üzerinde toplanmıştır. 

Sayın Bakanın bu görüşlerine karşı, bizim de parti grubu olarak, elbette bazı görüşlerimiz var
dır; ama, hemen şunu söyleyeyim ki, Türk-Yünan ilişkilerinde, Kıbrıs konusunda belirtilen husus
lar, zaten bizim de millî politikamızdır. 

Bakın, Yunanistan "karasularını 12 mile çıkarırım" veya "çıkarmak için bazı faaliyetlerde bu
lunurum" demiştir ve bunun belirtilerini zaman içerisinde ortaya koymuştur; ama, biz diyoruz ki, 
"12 mile çıkardığında, Ege, bir Yunan gölü olur" ve buna karşı verilecek cevabımız da kesindir. 
Bunda, bugüne kadar bir değişiklik olmamıştır. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde temel sorun Ege'dir. Maalesef, geçmi
şin yanlış politikaları Kıbrıs'ı odak noktası haline getirmiştir ve Kıbrıs konusunda, Türkiye, köşe
ye sıkıştırılmıştır. İlişkilerde temel sorun Ege'dir, Ege'de yatan zenginliklerdir; ama, Türkiye ve 
bugünkü İktidarımız, 12 mile karşı net ve açık tavrını ortaya koyuyor. Bunda, hiçbirimizin -zanne
dersem- değişik bir görüşü yoktur. 

Gelelim, Kıbrıs, konusuna. Kıbrıs da bizim millî davamızdır. Kıbrıs konusunda, Yüce Meclis, 
geçmiş yıllarda iki millî karar almıştır; bütün çalışmalar bu kararların ışığında yapılmaktadır. Ba
kın, güven artmcı önlemler karşısında, Yunanistan'ın teşvikiyle ve Güney Kıbrıs'ın daima içinde 
bulunduğu çalışmalar sonucunda, Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik hayatına tekrar bir darbe vurduruldu. 
Bunun karşısında, Türkiye, sessiz kalmadı ve Sayın Bakan, yapmış olduğu temaslarda, güven artı
rıcı önlemler karşısındaki engeller kaldırılmadıkça, güven artırıcı önlemler paketi üzerindeki gö
rüşmelerin fayda vermeyeceği noktasında kesin görüşlerini ortaya koydu. Sayın Bakan, Hüküme
tin bir üyesidir; elbette ki, konuşmalarını Hükümet adına yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs sorununda, bugün, Kıbrıs Meclisinin çıkarmış olduğu yasayı he
pimiz destekledik. Görülüyor ki, değişen dünya şartları içerisinde, değişen olaylar karşısında, Tür
kiye, gereken tedbirleri alıyor ve bu tedbirler içerisinde yeni politikalarım gündeme getiriyor, yeni 
adımlarını atıyor ve bunları yürütüyor. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, Kafkaslarda ve Rusya Federasyonunda, Türk Cumhuriyetle
rinde olan olaylar çok dikkat çekicidir. Kafkaslardaki politikalarımızın, her geçen gün değişen şart
lar ve koşullar içerisinde, ciddî olarak takip edilmesi lazım. Azerbaycan-Ermenistan Savaşında ve 
anlaşmazlığında, Ermenistan'ın bu topraklardan çekilmesi gerektiğini, bunun dışında barışın sağ
lanamayacağını defalarca belirttik; Grup olarak yine aynı şeyi söylüyoruz ve kanaatimce, Hükümet 
de bu konu üzerinde ısrarla durmaktadır. • \ • 

Ayrıca, Balkanlardaki bulutlar daha henüz dağılmamıştır; Balkanlarda bir belirsizlik vardır. 
Bosna-Hersek konusundaki görüşlerimiz çok açıktır. Bosna-Hersek'in, maalesef, Birleşmiş Millet
ler nezdinde bir Haiti kadar dahi önemi olmadığını üzülerek görmekteyiz. Bunları her yerde hay-
kırıyoruz, her yerde açık olarak söylüyoruz. O zaman, bizlerin dış politikaya bakışında, ana çizgi
lerimizde değişiklikler yok. Elbette ki, muhtelif görüşler olacak, elbette ki, daha doğrusunu, daha 
iyisini bulmak için, burada bu konuları müzakere edeceğiz; zannedersem, Meclisin gündeminde bir 
genel görüşme açılması hususu da vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusuna biraz önce değindim; ama, Türk-Yunan ilişkilerinde bir 
önemli nokta daha var, o da; Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığı konusudur. 
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Türk azınlığı konusunda, özellike Yunanistan, son zamanlarda, uluslararası anlaşmaları ihlal 
etmektedir. Biz, Hükümetimizden, bu konu üzerinde de ağırlıkla durulmasını istedik. Biz, özellik
le Balkanlardaki ve Kafkasya'daki politikalarda, netice alıcı; ama, uluslararası diyalogun içinde bu-
lunucu bir politikanın devam ettirilmesinden yanayız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Ortadoğu'da da arzu ettiğimiz netliği göremiyoruz. Bir yandan 
Israil-Filistin anlaşması belli noktalara doğru tırmanırken, diğer yandan Irak'taki durum daha hâlâ 
netliğini tam göstermemiştir. Burada, özellikle Bağdat rejimine de bazı sorumluklar düşmektedir. 
Elbette ki, Bağdat rejiminin Batı-ve özellikle Amerika Birleşik Devletleriyle, Birleşmiş Milletlerle 
olan ilişkilerindeki gelişmeler, ambargonun kalkmasında daha çok yardımcı olacaktır. Ambargo
dan biz de yıllardır zarar görmekteyiz; ama, bunun peşini bırakmadık. O bakımdan, bu hususlarda
ki değerlendirmeler, bu kürsüden, devamlı olarak yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, özellikle insan hakları maskesi altında her türlü baskıya ve ulusla
rarası kaidelerin dışına çıkılmasına karşıyız. Bu konunun altını, sarahatle, devamlı olarak çiziyo
ruz. Zaten, Meclis içerisinde de bu konuda büyük bir anlayış ve birlik var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin Sayın Kilercioğlu. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla)- Türk'dış politikasının, gelişen dünya koşulları içinde 

caydırıcılığının ve.Batı'yla .olan ilişkilerin artan bir güçle devamından yanayız. Elbette, onurlu, iç 
işlerine müdahaleyi reddeden ve ulusal çıkarları ön plana alan bir politikayı daima destekliyoruz ve 
izliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son vermeden, bir önemli noktayı gündeme getireceğim. Bu
gün, özellikle, güney komşularımızın, PKK terörüne karşı gösterdikleri destekte de bir netlik yok
tur. Bunun, bir an evvel netliğe kavuşması gerekmektedir. Bu konuda gelen haberler ve aldığımız 
bilgiler her gün değişiklik göstermektedir. 

Burada, Yüce Meclisin dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum: PKK terörü bir an evvel biti
rilmelidir; çünkü, dış politikadaki gelişmelerin gelecekte hangi seyri takip edeceğini bugünden kes
tirmek zordur. Oradaki birliklerimizin, oradaki silahlı kuvvetlerimizin, bir an önce, kendi asıl gö
rev yerlerine döndürülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın yapmış olduğu bu konuşmadaki ana hatları, Parti 
Grubu adına, bu çizgilerle sizlere aktarmaya çalıştım; teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 
İT • ' • ' • , " • 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Celal Kürkoğlu; buyurun efendim. 
[ SHP GRUBU ADINA CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman)- Sayın Başkan! sayın milletvekil

leri; biraz önce, Dışişleri Bakanımız Sayın Mümtaz Soysal'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna 
katılması nedeniyle, orada yapmış olduğu çalışmalar konusunda Meclisimize verdiği bilgi üzerine, 
Grubumuzun düşünce ve görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepini
ze en içten saygılarımı sunuyorum. 

Öncelikle şunu belirteyim ki, burada, bir parti grup sözcüsünün, Dışişleri Bakanının icraatı ve 
görüşleriyle, Hükümeti oluşturan grupların görüşleri aynı doğrultuda mıdır diye bir merakı vardı; 
ben onu gidermek istiyorum. SHP Grubunun bütün üyeleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Mümtaz 
Soysal'ın bütün düşüncelerini ve uygulamalarını tasvip etmektedir. 
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Yalnız, hazır burada söz almışken, izninizle, olaya bir başka açıdan bakmak istiyorum. Eğer, 
evimizin içi düzgün değilse; eğer, evimizin içi güzel değilse, dışarıda "evimiz güzeldir, evimiz iyi
dir" diye onu savunamayız, savunmaya kalkışırsak inandırıcı olamayız. 

Bugün söz alan ilk iki konuşmacı arkadaşımız, insan hakları ihlallerinin daha çok yaşandığı 
Rusya ile, Batı ülkelerinin, bizden daha sıcak ilişkiler içerisinde bulunduğunu, bunun bir çifte stan
dart olduğu tespitini yaptılar; biz, bu tespite aynen katılıyoruz. Ancak, Batı'nın ve Birleşmiş Mil
letlerin, insan haklan ihlalleri konusunda bizden daha kötü durumda olan ülkelere daha sıcak bak
ması; bizim, insan hakları ihlallerini ülkemizde kaldırabilmemiz için, Türkiye'ye tam bir demokra
siyi yerleştirebilmemiz için, beceremediğimiz, ulaşamadığımız amaçlarda bize bir mazeret teşkil 
etmemelidir. Bugün, Türkiye'de, hepimizin çok iyi bildiği gibi, büyük oranda insan hakları ihlal
leri yaşanmaktadır. Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin, yargısız infazların, fişlenen insanların ol
duğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Türkiye'de askerler demokrasiye üç defa müdahale etmişlerdir ve Türkiye'de askerlerin de
mokrasiye müdahale etmesi gelenek haline gelmiştir. Türkiye'de, Genelkurmay Başkanı, protokol
de Anamuhalefet Partisinin önünde bulunmaktadır ve Türkiye'de, Parlamentonun ve hükümetin 
üstünde fiilen görev yapan, yarısını, atanmış insanların oluşturduğu, askerlerin oluşturduğu bir Mil
lî Güvenlik Kurulu vardır. Türkiye'de, şu anda çatısı altında bulunduğumuz Parlamentonun iki yüz 
metre ilerisinde kontrgerillanın karargâhı vardır. 

Türkiye'de yolsuzluklar diz boyudur... 6 milyon işsizimiz vardır ve Türkiye'de, dokunulmaz
lığı sık sık gündeme getirilen Parlamentoda, en ufak bir konu olduğunda, milletvekillerinin doku
nulmazlıkları kaldırılmaktadır; ama, bunun yanında, askerî müdahaleyi yapan askerlerin, onların 
atadığı yöneticilerin, Anayasanın geçici 15 inci maddesine göre, ömür boyu dokunulmazlıkları var
dır. 

Bu nedenlerle, Türkiye'nin, dışarıda daha güçlü bir dış politika izlemesi gerektiğine gerçekten 
inanıyorsak, daha güçlü bir dış politika izlenmesini istiyorsak, bunu, önce tam bir demokrasiyi Tür
kiye'ye yerleştirmekle ancak başarabiliriz. 

Bizi, Avrupa'da ve Batı'da sevmeyebilirler, buna katılıyorum; ama, onlarla boy ölçüşebilme-
mizin, dış politikada güçlü ve etkin olabilmemizin tek yolu, gerçekten tam bağımsız bir ülke ola
bilmek, gerçek bir demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla ülkemize yerleştirmektir. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kürkoğlu. , 

60 inci maddeye göre Sayın Dışişleri Bakanının gündem dışı söz istemesinden sonra, gruplar 
adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, iki arkadaşıma daha gündem dışı söz vereceğim. 
2. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 4 Aralık 1994 tarihinde yapılacak olan ara seçim 

münasebetiyle, Meclis Başkanlığının Yüksek Seçim Kuruluna gönderdiği yazıya ilişkin gündem dı
şı konuşması 

BAŞKAN- Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan, 4 Aralıkta yapılacak ara seçimler dola
yısıyla, Meclis Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen yazıyla ilgili olarak gün
dem dışı bir konuşma yapmak istemektedir. 

Buyurun Sayın Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 

- 2 9 -



T.B.M.M. B : 1 4 4 .10 .1994 0 : 1 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Başkanımız Sayın 
Cindoruk'un vekâletiyle şu anda Meclis Başkanlığına vekâlet eden... 

BAŞKAN- Şu anda değil Sayın Kazan. Meclis Başkanı geldi; şu anda, Sayın Kamer Genç, ve
kil değil. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- O zaman, konuşmamın konusunu teşkil eden yazının yazıldı
ğı tarihte... ' 

BAŞKAN-Doğru efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- O tarihte de değil; çünkü, Sayın Başkan o tarihte Türkiye'de 

idi. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Zabıtlara geçmesi açısından açıklık getirelim . 

Sayın Başkanın verdiği vekâlet yazısında, "Ankara'ya dönüşüne kadar" ifadesi var; o nedenle 
sanıyorum bu hakkı kullandılar. 

Devam ediniz Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Yazılmış olan bu yazı, gerçekten, muhtevası itibariyle, Meclis 
çalışmaları açısından skandal niteliğinde bir yazıdır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 27 Mart seçimlerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Baş
kanlığını, o tarihte, aynı zamanda Ankara Milletvekili konumunda bulunan Melih Gökçek Bey ka
zanmıştır. 

Melih Gökçek Bey, bu seçimi kazanmanın akabinde, yine bu Parlamentodan çıkarılan 2972 
sayılı kanunda değişiklik yapan bir kanuna dayanarak, tercih yetkisini, belediye başkanlığı lehinde 
kullanmıştır. 

Ancak, o tarihten bu tarihe kadar, bu Parlamentoda bir siyasî partinin kontenjanından Meclis 
Başkanvekili sıfatını da haiz olan bir milletvekili arkadaşımız, her şeyi bir kenara bırakmış, Anka
ra Milletvekilimiz Melih Gökçek Beyle âdeta bir savaşa başlamıştır. Bu savaş, bir bakıma, bir hu
kuk savaşı görünümünde takdim edilmeye çalışılmaktadır; fakat, bu, kelimenin tam anlamıyla, bir 
taciz saldırışıdır. 

Bu arkadaşımız, önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Tunceli Milletvekili sı
fatıyla, Melih Gökçek Beyin belediye başkanı seçilmesine, Ankara İl Seçim Kurulunda itiraz et
miş; bu itirazı reddedilmiştir. Bu defa, aynı arkadaş, Yüksek Seçim Kuruluna, yine bazı gerekçe
lerle, iptal talebinde bulunmuş; bu talebi de, 12 Nisanda reddedilmiştir. Bilahara, bu kardeşimiz, 
Meclis Başkanlık Divanında bulunması dolayısıyla, bunu da istismar ederek, Başkanlık Divanına 
baskıya başlamıştır. Bundan bir netice alamamış, bu defa da, Adalet Bakanlığında bulunan Melih 
Gökçek hakkındaki bir dosyayı buraya celp ettirmek suretiyle, bu arkadaşımızın milletvekili doku
nulmazlığının kaldırılmasını sağlamaya ve bu yolla, bu muamele ile de, milletvekili konumunda 
bulunduğunu ispat etmeye gayret göstermiştir; ama, Karma Komisyon, toplantı neticesinde, Melih 
Gökçek'in, tercih hakkını kullandığını, artık, milletvekili olmadığını; dolayısıyla, dokunulmazlığın 
kaldırılması konusunda Karma Komisyonun karar ittihazına mahal olmadığını ifade eden bir rapor 
tanzim etmiştir. Ancak, bu arkadaşımız, taciz saldırılarını maalesef bırakmamıştır. Bu defa, yine 
baskılar neticesinde, Başkanlık Divanı, konuyu enine boyuna görüşmüş; Yüksek Seçim Kurulunun, 
Karma Komisyonun kararları muvacehesinde, Melih Gökçek'in milletvekilliğinin düşmüş olduğu 
kanaatine varmış ve bu kanaatini, 7.09.1994 tarihinde Yüce Kurula sunmuştur. Bunun üzerine, yi-
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ne bu arkadaş, Anayasanın 85 inci maddesine dayanarak, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulun
muştur. Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararı, ret mahiyetinde bir karardır. Bu karar, burada 
da açıkça mevcuttur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Tamamlayın efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Bunun akabinde, aynı arkadaşımız, 4044 sayılı Ara Seçim Ka
nununun müzakeresi esnasında, kanun metnindeki "Ankara" kelimesini metinden çıkarabilmek 
için, komisyon neZdinde, Meclis Başkanlık Divanında olduğu halde, yapması lazım gelen baskıyı 
yapmıştır; ama, Genel Kurulun iradesi karşısında, elbette, kanun geçmiştir. 

Şimdi, buraya kadar olan tacizlerini hep anlayışla karşıladık ve bu tacizlere karşı, elbette, ken
di platformlarında, beklenen cevaplar verildi. Ancak, bu kanun kabul edildikten sonra, Yüksek Se
çim Kurulu, nezaketen veya usulen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 30.09.1994 tari
hinde bir yazı gönderiyor. Göndermiş olduğu bu yazıda, özellikle birden fazla seçim bölgesi olan 
bölgeler hakkında, hangi bölgelerin boş olduğu soruluyor. Çünkü, kanunda sadece iller zikredilmiş, 
bölgeler zikredilmemiş. Buna açıklık getirilmesi mülahazasıyla, zannediyorum, bu yazının gönde
rilmesine gerek duyuyor. Çünkü, bu yazıda sadece Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul İl
lerinden bahsediliyor. Bunun dışında kalan diğer 8 ilden hiç bahsedilmiyor. O halde, bölgelerin 
açıklığa kavuşması açısında gönderilmiş bir yazı bu. 

Bu yazıya, Meclis Başkanvekili Sayın Kamer Genç imzasıyla verilen cevapta "Türkiye Büyük • 
Millet Meclisindeki boş üyelikleri ve seçim çevrelerini gösterir liste ilişikte gönderilmiştir" deni
yor. Listeyi açıyoruz, bakıyoruz; burada, bölgeleri ve seçim illeri itibariyle boşluklar ifade edilmiş. 
Bilhassa dikkatinizi çekmek istiyorum; Yüksek Seçim Kurulu, sadece 5 ildeki münhali soruyor; fa
kat verilen cevapta, âdeta bütün münhaller hakkında cevap veriliyor. 

Ankara konusunda ne diyor?... Sayın Başkan, vekâleten bir meşruhat koymuş "her ne kadar, 
yasada, Ankara îli sayılmış ise de, Ankara Milletvekili Melih Gökçek'in durumu kesinlik kazan
madığından, Ankara boş kabul edilmemektedir" diyor. Kim kabul etmiyor bunu, bu Parlamentoda 
bunu kabul etmeyen kim; bu Parlamentoda, bunu kabul etmeyen bir tek Kamer Genç var veya SHP 
Grubu var; başka kabul etmeyen yok. (RP sıralarından alkışlar!) 

Bugüne kadar sessiz kaldığımız bu durumda, Sayın Kamer Genç, bu yazısıyla ne yapıyor; bu 
yazısıyla yaptığı şudur: 

• 1. Meclisi istiskal ediyor. Birincisi budur. 
2. Meclisin iradesini saptırmaya cüret ediyor; çünkü, Ankara meselesi görüşülürken, herkes 

şuradaki tartışmalardan, müzakerelerden açık seçik anladı ki, Melih Gökçek'in konusuyla Anka
ra'da 1 milletvekilliği boşalmıştır. Bu Meclisin iradesi böyle. Meclisin iradesini saptırmaya cüret 
ediyor. 

BAŞKAN- Efendim, lütfen toparlayın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- 3. Görevini'suiistimal ediyor; bir Meclis Başkanvekili olarak 

görevini suiistimal ediyor. 

4. Yetki tecavüzünde bulunuyor. 

Bu nedenle, bütün bu davranışlar karşısında, elbette, birilerinin, hukuk adına buna bir cevap 
vermesi gerekiyor. Nitekim, 4 Ekim 1994 tarihli (bugünkü) Resmî Gazetede, Yüksek Seçim Kuru-
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lu, 1879 sayılı Kararla, bu sorumsuz davranışa hukuk şamarını indirmiştir; ama, bu yeterli değildir. 
Biraz önce beyan ettiğim davranışlar içinde bulunan bu arkadaşa, bu yapılanlara karşı, Meclisin de 
tepkisiz kalmaması gerekir; ya Grubunda durum müzakere edilmelidir, Grubu açısından durum de
ğerlendirilmelidir veya Meclis Başkanlık Divânında konu ele alınmalıdır... 

BAŞKAN-Efendim, lütfen, toparlayın artık. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- ...veya Genel Kurulun iradesini saptıran bu arkadaşımıza kar
şı, siyasî parti grupları, kendisinin başkanlık edeceği bir toplantıda, kendisini protesto makamında, 
Genel Kurulu terk etmelidir. Çünkü, içtüzükte bunun dışında başka bir yaptırım, maalesef yoktur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, cevap verebilir miyim? (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Ne cevabı Sayın Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim, ben, şimdi, Meclis Başkanlığını temsil ediyorum. Mec
lis Başkanlığı işlemini, burada gündem dışı bir konuşmayla dile getiren arkadaşa cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Genç, buyurun, oturun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli)-Efendim, ben ayakta durayım, fark etmez. 

BAŞKAN- Oturun, ben size cevap vereceğim; lütfen, buyurun yerinize. 

Sayın Genç, Sayın Grup Başkanvekili, konuşmasının başlangıcında, Meclis Başkanlığının 
yazdığı bir yazı üzerine söz aldığını ifade etti "Şu anda, Meclis Başkanlığına vekâlet eden Sayın 
Kamer Genç" dedi; ben, düzeltme yapma ihtiyacını duydum, "Şu anda, Meclis Başkanı Ankara'da
dır ve şu anda, Sayın Genç, Meclis Başkanına vekâlet etmemektedir" diye zabıtlara geçirdim. 

Doğru Yol Partisinin Grup Başkanvekili Sayın Saraçlar, yerinden müdahaleyle "yazıyı yaz
dıkları zaman da Meclis Başkanı vekili değildi" diye itirazda bulundular. Ben, ona da. itiraz ettim, 
"Yazıyı yazdıklarında, Meclis Başkanlığına, Sayın Kamer Genç vekâlet ediyorlardı" dedim, bunu 
da zabıtlara geçirdim. Çünkü, size yazılan vekâlet yazısı, eğer yanlış bilmiyor isem -aynı yazılar 
bize de yazıldığı için- "Meclis Başkanının Ankara'ya dönüşüne kadar" ifadesini taşır. Bu nedenle, 
siz, o yazıyı imzaladığınız zaman Meclis Başkanına vekâlet ediyordunuz. Şu anda ise Meclis Baş
kanına vekâlet etmiyorsunuz. Meclis Başkanı Ankara'dadır ve görevinin başındadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- O zaman, sataşmadan dolayı söz istiyorum. • 

BAŞKAN- Sataşma nedeniyle söz istiyorsanız, ne konuda sataştığını bana izah etmeniz lazım. 
KAMER GENÇ (Tunceli)-Peki, edeyim efendim. 
BAŞKAN-Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli)- "Meclisin iradesini istiskal etmiştir, görevini suiistimal etmiştir; 

kendisini cezalandırmamız gerekiyor" dedi. Ben, müsaade ederseniz bunları izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN-Bunu sataşma olarak kabul etmiyorum. Sayın hatibin, olayı... 
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KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, siz burada bir Meclis Başkanvekilisiniz, ben de bir 
Meclis Başkanvekiliyim. Burada benim konuşma hakkımı, birtakım insanlara arka çıkarak kısa-
mazsmız. Bakın, ben, henüz, Meclis Başkanımızın gelip gelmediğini bilmiyorum. 

BAŞKAN- Ben biliyorum efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Daha bir saat önce, Polis Kolejinin açılışına, Meclis Başkanını 
temsilen ben katıldım ve geldiği, bana hâlâ söylenmemiştir; gelip gelmediğini bilmiyorum. 

BAŞKAN- Ben biliyorum efendim; buradan ifade ediyorum ve zabıtlara da geçiriyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Nereden biliyorsunuz?.. Siz gördünüz mü Ankara'da? 

BAŞKAN- Ben biraz önce sordurdum. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Bir de, gündem dışı konuşma yapılıyor, bu gündem dışı konuşma
da, benim işlemim söz konusu olduğu halde size başvuruluyor; bize başvurulmuyor. 

BAŞKAN- Şimdi ilave edeyim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, ben daha sözümü bitirmedim. 

BAŞKAN-Ben sizi dinledim... 

Bakınız, Meclis Başkanı Sayın Cindoruk, bu konuyla ilgili bir cevap verilme gereğini duyar
sa ve sizi görevlendirirse, yarın bu kürsüden sizi konuşturacağım efendim. 

Buyurun oturun. 
/ KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim, sizin takdirinize bağlı değil ki. Bakın, benim bir işle

mimden dolayı... 
BAŞKAN-Konuşmakta ısrar ediyor musunuz efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Evet efendim, ısrar ediyorum. 
BAŞKAN-Buyurun efendim... Oylama yapacağım. 
Sayın Genc'in, kendisine sataşma olduğu konusunda ısrarı vardır. Sataşma olduğunu kabul 

edenler... Sataşma olmadığını kabul edenler... Sataşma olduğu kabul edilmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Karar yetersayısı yok efendim. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Karar yetersayısını, oylamaya geçtiğim zaman isteseydiniz kabul ederdim. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Bir milletvekilini burada susturmak sizlere yok güzel yakışıyor!.. 

Sizleri tebrik ederim. (RP sıralarından gürültüler) 
3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, İstanbul'un su sorununa ilişkin gündem dı

şı konuşması ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin cevabı 
BAŞKAN- Gündem dışı son konuşmayı, İstanbul'un su sorunlarıyla ilgili olarak Sayın Orhan 

Ergüder yapacaklar; buyurun Sayın Ergüder. \ 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın üyeler; İstanbul'a, seçimler ne

ticesinde belediye başkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Beyefendiyi makamında ziyaret ettim; hüs-
nükabul gördüm ve İstanbul'un meseleleri hakkında bazı bilgiler aldım, sonra da kendilerine "efen
dim, İstanbul milletvekillerinin bulunacağı bir toplantıda, beraber, şehrin meselelerini görüşelim" 
dedim; nezaket gösterdi, geçen gün Hide Regency Otelinde buluştuk; yemeğini de yedik. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Orhan Ağabey, beş yıldızlı... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Evet. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Afiyet olsun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Muhterem milletvekilleri, İstanbul Kerbelâ'ya dön
müştür. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Refahın sayesinde. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Hayır, hayır; asla. Alakası yok, alakası yok. 
BAŞKAN-Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Eski belediye başkanlarının ve -şimdiki Recep Be
yin kusuru değil, eskiden beri devam eden- Hükümetin de alâkasızlığı sebebiyle ve zamanında İs
tanbul'a barajlar yapılmamasından dolayı, tedbir alınmamasından dolayı Recep Bey çok zor duru
ma düşmüş. Tabiî, kendisi, belki daha evvel İstanbul'u etüt etmemişti; ama, makama gelince Han
ya'yı Konya'yı anladı... 

Sayın parlamenterler, bugün, İstanbul o kadar feci bir vaziyette ki, namaz kılmak için, malû
mu âliniz, aptes almak gerekir, yıkanmak gerekir, onun için su yok; çocuğun içeceği su yök; yaşlı 
bir hanımın, ilacını içecek suyu yok. Bir şartla var; mafjanın bütün tankerleri sokaklarda dolaşma
ya başladı, evler tadil edildi, dükkân haline geldi ve aynen benzin satar gibi pompa ile su satılıyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ne çağdışı bir iş, ne çağdışı bir yöntem. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Evet efendim. 

Suyu alıp kabınızı dolduruyorsunuz, parayı ayarlayıp veriyorsunuz; ama, bakıyorsunuz ki, 
müskirattan, her türlü meşrubattan, hatta sütten Ve benzinden daha pahalı olduğunu görüyorsunuz. 
En büyük tehlikesi ise, manifestosunda sağlık kontrolüne dair bir hüküm yok. Yani, bağırsak has
talıkları ve genellikle pislikten meydana gelen veba, kolera, tifüs gibi, üçyüz, dörtyüz, beşyüz kişi
de başlayıp, binlerce kişiyi öldürecek hastalıklardan dolayı İstanbul tehlike içindedir. 

Bendeniz hiç kimseden şekvacı değilim; kusur hepimizindir. Muhtelif yerlere müracaat ettim, 
mütemadiyen ters cevap alıyorum. Benim başvuracağım en son yer, Türkiye Büyük Millet Mecli
sidir. Benim, ağlama duvarım burasıdır. Yüksek Parlamentoya derdimi anlatırım ve ondan sonra 
odama çekilirim. 

Efendim, eğer, İstanbul'u kurtarmak istiyorsanız... İstanbul, yalnızİstanbulluların değil, küçük 
bir Anadolu mozayiği; 76 vilayetten vatandaşlarımızın ilgisi var, ya kız almışım ya kız vermişim 
ya ev almışım ya da tahsilde evladım var. O halde, İstanbul, Kayseri, Hakkâri farklı değil; İstanbul 
hepimizindir. 

Gelir Vergimizin büyük bir kısmı İstanbul'dan toplanmaktadır. Hemen hemen, sanayiin 
yüzde 40'ı buradadır. Enteresandır, eğer Türkiye'de 60 milyon insan yaşıyorsa, yüzde 20'si İs
tanbul'da yaşıyor, inanın buna. Bakmayın siz tabelasında 7,5 milyon yazdığına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Devam edin Sayın Ergüder ve toparlayın efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Teşekkür ederim. 
...12 milyon kişi yaşıyor. Halen, İstanbul'un günlük su ihtiyacı 2,5 milyon metreküp. Bu

gün, İstanbul'a verilen su miktarı 1 milyon 300 bin metreküp. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)- 800 bin metreküpe düştü. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Gerisi ne oldu... Gerisi yok. Yok... O halde, pis

lik, düzensizlik içerisinde bir şehir.;. 
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Bir zamanlar Londra ile Paris ile hatta Moskova ve Şanghay'la ölçülen, şairlere gıda olan, 
romancılara mevzu olan bir şehir, şimdi bir Kerbelâ... Kerbelâ... 

Bundan nasıl kurtulunur? Tabiî, Sayın Başbakana yanaşamıyorum. Sebebi, Başbakan sıkın
tılı, onumu düşünecek. Öyle dertleri var ki başında... Dün akşam mesela "Ulusa Çağrı" konuş
masını, nutkunu sonuna kadar dinledim; acaba, İstanbul için bir pasaj var mı diye; yok!... Yok!.. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Çok güzel konuşma idi; ama, Orhan Ağabey, değil mi? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Parlamentoya giriyorum, parlamento bir teşriiyye 
organı; kanun yapar, murakabe eder. İcra kimde; Başbakanda. Başbakan yorgun, başı dertte. Bir 
de, bir Beyefendi var, tepede oturuyor. Allah muhafaza, nikâhlara yetişmek için bütün trafik du
ruyor, nikâhtan nikâha... Nikâhtan nikâha... Nikâhtan nikâha... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)-Sünnet de var!.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Sayın Cumhurbaşkanı -ki, kendisinin kimliğinde 
"barajlar kralı" diye yazar- hiç uğramıyor, İstanbul'da ne oluyor, onunla hiç alâkası yok. Çünkü, 
korumaları ona temiz suyu veriyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Biraz insaf... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- O halde, şimdi ne yapalım? Benim, Sayın Cumhur
başkanına bir mesajım var. Beyefendi, bir gün İstanbul'u teşrif ettiğiniz zaman, gel Vilayete -güç-. 
lü adamsın, yargının bir kısmı sizde, icranın bir kısmı sizde, hatta, bir ara da, yasalara dahi katılı
yorsunuz- gel "Belediye başkanı, gel bakayım, çağırın şu Devlet Su İşleri Genel Müdürünü, Hükü
metin iki tane değerli bakanını, ne oluyor bu İstanbul?" de; vallahi billahi onbeş günde hallederler; 
ama, istemiyor. Bizim eski literatürümüzde derler ki, "Menderes, hayrandı İstanbul'a; Özal, haya
tını verdi; Süleyman Bey sevmez." Hayır, ben itiraz ediyorum; sevmese, köprü yapmazdı; köprü 
yaptı; ama, gene de ihmal ediyor İstanbul'u. Lütfen, iki tane nikâha geç git... Ne olursun Sayın Re
isicumhurum, gel şu Vilayete. İstanbul boğuluyor... Pislikten ölecek... Veba yaklaşıyor, veba... Bel
ki de karantina altına alınacak bir şehir haline geliyor. 

Sayın Cumhurbaşkanına yakın olan parlamenterlerden, grup başkanvekillerinden rica ediyo
rum; bir lisanı münasiple kendisine söyleyin... İstanbul'u kaybediyoruz beyler; İstanbul elimizden 
gidiyor. Benim, gelip başvuracağım yer burası, Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu ricamı dinlemezse, 
vallahi billahi şuraya merdiven dayayıp, yukarıya çıkıp, Allah'a şikâyet edeceğim; başka çarem 
yok... 

Saygı ve sevgilerimle. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Telaşlanmayın, Sayın Cumhurbaşkanı takibe aldı... 

BAŞKAN- Lütfen... Sayın Hatinoğlu, lütfen... 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe; buyu

run efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; il

gili bakanın burada bulunmaması sebebiyle, Sayın Ergüder'in konuşmasına ben cevap verme du
rumundayım; fakat, vereceğim bu cevapların Sayın Ergüder'i hangi ölçüde tatmin edeceğini, tabiî 
ki -işin içinde olmayan bir insan sıfatıyla- kestiremiyorum. Bana gelen bilgiler çerçevesinde konu
yu Yüce Heyetin takdirlerine sunacağım. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Şehrinin orta ve uzun vadeli su ihtiyacını karşıla
mak amacıyla yatırım programını, iki büyük projeyle yürütmeye başlamıştır: Bunlardan birincisi 
Yeşilçay Projesi; ikincisi de Büyük Melen Projesidir. 

İstanbul kentinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Büyük Me
len sisteminden önce tamamlanıp devreye girerek kentin su ihtiyacını bir an önce karşılayabilmek 
için, İstanbul'a, Yeşilçay yöresindeki İsaköy ve Sungurlu derelerinin minimum akımlarını aktara
cak Yeşilçay sistemi planlanmıştır. 

İsaköy ve Sungurlu dereleri üzerinde yapılacak iki regülatörle, yılda yaklaşık 145 milyon met
reküp su, İstanbul içme suyu sistemine kazandırılmış olacaktır. 

Yeşilçay yöresindeki regülatörle toplanacak sular, Kurfalh'daki pompa istasyonuyla Darlık 
Barajına, Darlık Barajında yapılacak yeni su alma yapısı ve pompa istasyonuyla da, Ömerli Baraj 
gölünün güneyinde, Emirli'de yapılacak arıtma tesisine aktarılacak; böylece, yaklaşık 1,5 milyon 
ek bir nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyacı sağlanmış olacaktır. 

İç para ihtiyacı 102 milyon 400 bin dolar ve dış para ihtiyacı 168 milyon 550 bin dolar olmak 
üzere, Yeşilçay sisteminin toplam yatırım tutarı 270 milyon 950 bin dolar olarak görülmektedir. Fi
zibilitesi 1992 yılında DSİ tarafından hazırlanan Yeşilçay sisteminin finansmanı için, aynı yıl, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetince Kuveyt Fonu nezdinde kredi talebi girişiminde bulunulmuş ve bu 
talebin Kuveyt Fonunca kabulünü müteakip, Nisan 1993 yılı içinde Türkiye'ye gelen bir Kuveyt 
heyeti, projeyi değerlendirerek, kredi verilmeye uygurt bulmuştur. 21 Haziran 1993 tarihinde im
zalanan kredi anlaşmasıyla, Kuveyt Fonundan, Yeşilçay sisteminin finansman ihtiyacının bir bölü
münü karşılamak üzere, ilk aşamada 80 milyon Amerikan Dolan kredi temin edilmiştir. Müteakip 
yıllarda, projenin uygulanması paralelinde alınacak krediyle, toplam kredi tutannm 160 milyon 
Amerikan Dolarına ulaşması beklenmektedir. ' 

DSİ Genel Müdürlüğünce, Yeşilçay sistemi için bir mühendislik ve müşavirlik hizmetleri iha
lesi yürütülmektedir. Müşavirlik ihalesi için -Kuveyt Fonundan alınan kredi koşulları içinde yer 
alan- 7 uluslararası firmaya, teklif vermesi için davet gönderilmiş olup, bu firmaların verdikleri tek
lifler 16.9.1994 tarihinde toplanmıştır; halen ihalenin değerlendirilmesi devam etmektedir. İhaleyi 
kazanan müşavirlik firması; önce, Yeşilçay sistemi kapsamındaki üniteleri projelendirecek ve bu 
kapsamda yapılacak 8 inşaat ve imalat ihalesinin ihale dokümanlarını hazırlayacaktır. İnşaat ve 
imalat ihalelelerinin, 1995 yılı ortalarından itibaren peyderpey yapılması beklenmektedir. 

İstanbul kentinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken 
en büyük kaynak, Büyük Melen Çayıdır. İlk aşamada, yılda 268 milyon metreküp, dördüncü aşa
ma sonunda ise yılda 1 milyar 180 milyon metreküp su verecek olan Büyük Melen sistemi, İstan
bul'un 2040 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayacaktır. 

Takriben 2001 yılında devreye girecek olan Melen sisteminin ilk kademesi, İstanbul'un, 2005 
yılma kadar; bilahara, 2005, 2010 ve 2025 yıllarında devreye girecek olan müteakip kademelerle 
de 2040 yılma kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

İç para ihtiyacı 518,83 milyon dolar, dış para ihtiyacı 662,36 milyon dolar olmak üzere, top
lam maliyeti 1,181 milyar dolar olan Büyük Melen sisteminin birinci aşaması kapsamındaki iş üni
teleri 12 ayrı iş grubu olarak gjuplandırılmış ve bunun sonucunda, birinci aşamanın gerçekleştiril
mesi için 12 ayrı inşaat ve imalat ihalesinin yapılması uygun görülmüştür. 
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Japon Nippon firmasınca yapılan ve 1991 Aralık ayı sonunda kesinleşmiş olan Melen Sistemi 
Fizibilite Raporuna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince, Japon Hükümeti nezdinde kredi ta
lebi girişiminde bulunulmuştur. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Japon Denizaşırı Ekonomik 
İşbirliği Fonu arasında devam eden kredi anlaşması üzerindeki müzakerelerin kısa zamanda sonuç
lanması üzerine, kredi anlaşması, 12.10.1993 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Kredi an
laşmasının yürürlüğe girmesiyle, önce, Japon Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu kuralları çerçe
vesinde, işe ait mühendislik ve müşavirlik hizmetleri için uluslararası bir ihale yapılacaktır. Bu iha
leye teklif verecek uluslararası firmaları seçmek amacıyla yapılacak önseçim için 4.7.1994 tarihin
de Resmî Gazeteye ilan verilmiştir. Önseçim için son başvurma tarihi olan 30.9.1994'e kadar 9 adet 
konsorsiyum önseçim için başvurmuş olup, önseçim sonucu seçilecek firmalardan teklif isteme su
retiyle müşavirlik işi ihale edilecektir. Bilahara, müşavirce hazırlanacak projelere ve ihale dokü
manlarına bağlı olarak, iş paketleri peyderpey ihaleye çıkarılacaktır. Japonya'dan, İstanbul içme 
suyu projesi Melen sisteminin birinci bölümü için ilk etapta 52 milyar 400 milyon Japon Yeni kre
di alınmıştır. Müteakip yıllarda, birinci aşama projesinin uygulanması paralelinde alınacak ilave 
kredilerle toplam kredi tutarının 112 milyar 100 milyon Japon Yenine ulaşması beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bu konu hakkında vereceğim teknik bilgiler bu çerçeve içerisin
de; ama, bir hususu da burada ifade etmek istiyorum. Sayın Ergüder'in burada sundukları fotoğraf, 
aslında bir vahamet tablosudur. Bu vahamet tablosunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Hükü
metin ve Çankaya'da bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın, çok kısa sürede göreceklerini ve Sayın 
Ergüder'in sesini bütüh yetkililerin duyacaklarını umuyorum ve biliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın bir duyurusu vardır; arz ediyorum; 
Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 5 Ekim 1994 Çarşamba günü saat 

14.00'te, Tören Salonu üzerindeki Dilekçe Komisyonu Salonunda toplanarak, Başkan, Başkanve-
kili, Sözcü ve Kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Bu duyuru, ayrıca ilan tahtalarına da asılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, KİT; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Araştırma Ko

misyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/345) 
BAŞKAN- Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen üyesi bulunduğum KİT; Tarım, Orman ve Köyişleri ve Çevre Araştırma Komisyonu 

üyeliklerinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Ziya Halis 

Sivas 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, AET Karma Parlamento Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine ilişkin önergesi (4/346) 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen AET Karma Parlamento Komisyonu üyesiyim. Komisyonumuzun, üzerine düşen göre
vi şimdiye kadar yapamadığı inancındayım. İşlevini yürütemeyen bir komisyonda kalmak isteme
diğimden, istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 

Ziya Halis 

Sivas 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. — (101210) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşme günü 
ve çalışma süresine ilişkin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş grup önerileri 
vardır; okutup, ayrı ayrı işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 4 Ekim 1994 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Korkmazcan 
Grup Başkanvekili 

Öneri: 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırmasına Dair Öngörüşmeler" bölümünün 169 
uncu sırasında bulunan (10/210) esas numaralı, "1992 yılından bu yana Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Meclis araş
tırması" önergesinin, konusunun önemine binaen, görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Ekim 1994 Sa
lı günkü birleşiminde sözlü sorulardan önce yapılması ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. — (10/212) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşme günü
ne ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi 

BAŞKAN-Diğer öneriyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 4 Ekim 1994 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 
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Saygılarımızla. 
İhsan Saraçlar Adnan Ekmen 

Doğru Yol Partisi Grubu SHP Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Öneri: 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmı

nın 171 inci sırasında yer alan (10/212) esas numaralı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gerçek
leştirilen ihaleler ile ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinin, Genel 
kurulun 11 Ekim 1994 Salı günkü birleşiminde sözlü sorulardan önce yapılması önerilmiştir. 

1. — (10/210) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşme günü 
ve çalışma süresine ilişkin ANAP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN- Birinci öneriyi tekrar okutup, işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 4 Ekim 1994 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan 
Grup Başkanvekili 

Öneri: 
. Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırmasına Dair Öngörüşmeler" bölümünün 169 

uncu sırasında bulunan (10/210) esas numaralı, "1992 yılından bu yana Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Meclis araş
tırması" önergesinin, konusunun önemine binaen, görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Ekim 1994 Sa
lı günkü birleşiminde sözlü sorulardan önce yapılması ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Önerinin lehinde Sayın Bülent Akarcalı, aleyhinde Sayın Mustafa Kul söz istemiş
lerdir. 

Başka söz talebi var mı efendim? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Ben de söz istiyorum efendim... 
BAŞKAN- Sayın Saraçlar, kendi önerinizle mi, yoksa Sayın Hasan Korkmazcan'ın önerisiy

le mi ilgili söz istiyorsunuz? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-İkisiyle de ilgili olabilir efendim... 
BAŞKAN- Şimdi Sayın Korkmazcan'ın önerisini işleme koydum; lehinde mi aleyhinde mi? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- O önerinin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Peki efendim. 
Lehte bir kişi söz aldı; aleyhte iki kişi söz aldı. 
Buyurun Sayın Akarcalı. 
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BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Meclisimizin iki temel 
görevi vardır; biri yasama, diğeri denetimdir. 

İktidar, Meclisin yasama görevini tamamen yok etmiş durumdadır. Meclis Başkanlığının da
ğıtmış olduğu ve önünüzde bulunan kitapçıklara bakarsanız; 1992 yılında, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili getirilmiş olan tasanlar, o tarihten bugüne ka
dar gündemin 1 inci sırasını işgal etmektedir. 200'e yakın yasa tasarısı veya teklifi gözünüzün 
önündedir ve beklemektedir. 171 tane, denetim mekanizmasına yönelik genel görüşme ve Meclis 
araştırması talepleri, yine gözünüzün önündedir. En basit denetimi oluşturan 472 adet sözlü soru da 
yine oradadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1983-1991 yıllan arasında, bu kürsüden, şimdiki Sayın Cumhurbaşka
nımız dahil olmak üzere, çok sayıda meslektaşımız, Meclisin yeterli çalışmayışını tenkit ediyorlar
dı; ancak, bugün içine düştüğünüz durum, çok daha vahimdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmeyi zül kabul eden bir Başbakan bu ülkeyi yönetmekte
dir. Başbakanın şu sıralarda oturması, enderdir; ama, aynı Başbakan, büyük bir... 

- AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Oturmak için Başbakan olmadı... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Evet, çalışmak için de Başbakan değil maalesef. Bir diye

ceğiniz varsa buradan söylersiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu kadar saygıyı göstermekten 
aciz olan Başbakan... 

BAŞKAN-Sayın Akarcalı, bir dakika efendim... Siz Genel Kurula hitap edin. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)-Öyle yapıyorum efendim. 
BAŞKAN- Ama, karşılıklı diyalog şeklinde geçiyor... 
Siz de, lütfen efendim... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Hayır efendim, sadece biraz nezaket istiyoruz; o kadar. Ken

dileri, Avrupa görmüş bir insan... 
BAŞKAN-Zapta geçti efendim... 
Buyurun Sayın Akarcalı. 

. BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Nezaket dediğiniz olayı Türk aileleri öğretir. Sizden Av
rupa'ya gidenler nezaketi Avrupa'da arıyorlarsa, o sizin meseleniz, benim meselem değil. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Avrupa görmüş adamsınız... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Hayır efendim, ben, Türkiye'de okumakj^., Türkiyeli ol

makla övünürüm. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Siz, aynaya bakın! Bunları söylemeye hakkınız yok; asıl siz 

Avrupa'dan geldiniz... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Hayır efendim, benim partimin anlayışı milliyetçiliktir, 

muhafazakârlıktır; ben bununla övünürüm. Siz kendiniz Batıcılığa düşmüşseniz; o sizin meseleniz. 
BAŞKAN-Sayın Akarcalı... Sayın Akarcalı... Bir dakika efendim... 

Sayın Saraçlar, biraz sonra zatı âlinize söz vereceğim; bunları nasıl olsa cevaplarsınız. 
Buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Bu kürsüde konuşmaya hakkım var; iktidar olarak bu hak

kı da almak istiyorsanız, o sizin meseleniz. • 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, Meclise gelmeyi zül kabul eden Sayın Başbakan, borazan 
TRT'nin ekranından, "ulusa mesaj vereceğim" diyerek, bu Türkiye Büyük Millet Meclisini şikâyet 
etme gafletine düşmektedir. 

Bu Meclisi, hem yasama işlevi açısından çalıştırmayacaksınız hem denetim işlevi açısından 
çalıştırmayacaksınız; ondan sonra, borazan TRT'yi kullanıp, millete, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini şikâyet edeceksiniz... Eğer, bunu, buradan söylemek nezaketsizlikse, ben bu nezaketsizlik su
çunu işlemekten gurur duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Ne alakası var?!. Doğru söylemiyor, Sayın Başkan... 
ALİ ESER (Samsun)-Ne alakası var?!. Ayıp oluyor... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Siz çok yaptınız o işleri... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Olabilir... Biz yaptıysak; kötü, hiçbir zaman_emsal değil-

dir... 
. İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Meclis zabıtlarına yakışmıyor... Bunların Meclis zabıtların

dan çıkarılması lazım... . ' ' . - • 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Sayın Başkan, bunlar konuşmamıza müsaade edecek mi 

etmeyecek mi?.. 
BAŞKAN- Efendim, çanak tuttunuz ama... Lütfen... Deminden beri, Genel Kurula hitap edin 

diye söylüyorum... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Genel Kurula hitap etmeye çalışıyorum; olacak o kadar... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Efendim, arkadaşımız rahatsız çünkü; ondan... 
BAŞKAN- Sayın Saraçlar, biraz sonra siz de konuşacaksınız; bakın, size de laf atacaklar aşa

ğıdan... Lütfen... 
Devam edin Sayın Akarcalı; 1 dakikanız kaldı./ 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu denetim mekanizmasını çalıştır

mak isterken, buraya çeşitli araştırma önergeleri veriyoruz. İşte, sayısı 170'i aşmış olan araştırma 
önergelerinden, hasbelkader, bir tanesi buraya görüşülmeye geldiğinde, bu da sulandırılıyor. Bunu 
sulandırmada da, özellikle yolsuzluklarla ilgili araştırma önergesini sulandırmada da SHP çok be
cerikli. Ne oldu?.. Başbakanın Amerika'daki mal varlığının araştırılmasına ilişkin -buraya getirdi
ğimiz- önergeyi, Sayın Murat Karayalçın -yolsuzluklar konusunda çok bilgili olduğu için- önlemek 
için bir sulandırma getirdi ve soruşturmayı, eski yıllara, bir sürü insana yayarak, soruşturmayı so
ruşturma olmaktan çıkardı; ortadan kaldırdı. * 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- 1983'ten bu yana araştıralım... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Şimdi, biz, araştırmanın, bayındırlık konusunda yapılma

sı için kollan tekrar sıvadık. Neden tekrar sıvadık?.. Aslında, 1993 yılında da, ANAP milletvekil
leri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki usulsüz ve yolsuz ihalelerle ilgili olarak Sayın Hüsamet
tin Örüç'ün imzasıyla bir araştırma önergesi vermişti. Bu, kale alınmamıştı. Ne zaman ki bu yol
suzluk ve usulsüzlükler, kendi hükümetinin içinde bulunan bir bakan tarafından, tahammül edile
meyecek dereceye vardığı için dile getirildi, kamuoyu buna tekrar ilgi duydu. 

Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki olayların, yalnız ve yalnız bu Ba
kanlığa münhasır olmak üzere araştırılmasını istiyoruz. Bu, en azından burada görüşülsün. Neden 
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istiyoruz?.. Bakın, Şırnak eski Valisi Mustafa Malay, kendi döneminde yaşanmış olan olayları te
levizyonda üç gündür açık açık anlatıyor. Bu arkadaşımızın söylediklerini kabul ediyorsanız, bura
ya getirirsiniz; yok, kabul etmiyorsanız, o zaman, o iddialar altındaki şaibeyi kaldırmak için yine 
buraya getirirsiniz. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-19831ten beri... 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)-1983'ten beri araştıralım. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Efendim, siz de onu getirin, ayrıca araştırın; ama, ilk ön
ce, bugün söz konusu olanı getirin; sulandırmayın. 1983'ten beri olanlarda yetkiniz, etkiniz vardı; 
1992'den beri nerelerdeydiniz, nerede uyuyordunuz; buraya getirseydiniz. Ne zaman ki biz bir 
araştırma önergesi getiriyoruz, bir soruşturma önergesi getiriyoruz, "1983'ten beri" diye başlıyor
sunuz, uyanıyorsunuz; sizi uykunuzdan uyandırıyoruz. Siz onları getirin; hepsine hodri meydan! 
1983'ten itibaren bugüne kadarki konularla ilgili olarak buraya getireceğiniz araştırma ve soruştur
ma önergelerinde haklı konular varsa ve bunları yargıya götürdüğünüzde, ilgili kişiler yargılama
dan suçlu çıkarlarsa; biz o kişilere sahip çıkmayız; yolsuzlukların yanında olmayız. Getirin, onlar
da beraber olalım; ama, sizlere yönelik olanlardan da lütfen kaçmayın. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Hükümet değişikliğinden önce, Sayın Karayalçın'ın Bayındırlık 
Bakanlığına talip olduğunu basın bildirdi; bunun tekzibi de çıkmadı. Aynı şekilde, Yiğit Gülök-
süz'ü görevinden almak istediği zaman çıkan kavgayı, siz, bizzat yaşadınız.Bu lafları ben söyleme
dim, basında çıktığı şekliyle söylüyorum. Bakın, gene sizin içinizden bir Bakan şunu dedi: "Bu Ba
kanlığın 90 trilyon parası vardır; Genel Başkan buna mı el koymak istiyor?.." 

Mustafa Yılmaz'ın istifası, artık, yeterli bir sebep değilse, kendi başına bir araştırma yapılma
sı için yeterli sebep ne olacaktır?.. Bunu vicdanınıza sorun, cevap verin; bana söylemeyin... İçiniz
den çıkan, Hükümetin bir Bakanı, ya doğru söylüyor ya da yalan söylüyor. Gelin, kimin doğru, ki
min yalan söylediğini buradan ispat ettirin. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Hepsi araştırılsın. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Ama, kalkıp da 1983Mere gidecekseniz, onu ayrı bir öner

ge halinde getirin, ayrı bir şekilde araştırılmasını isteyin; biz de size destek verelim. Böyle bir şey 
yok. Sulandırma metodu... Doğru Yol için, Başbakan için, Amerika'daki mal varlığı konusunda 
verdiğimiz önerge esnasında, sulandırma konusundaki dâhiyane fikirlerin de Sayın Karayalçın' dan 
geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın Karayalçın hakkında da, 171 tane araştırma önergesi içerisinde, başta metro olmak üze
re, çok sayıda talep vardır; onları da okursanız, görürsünüz. Dolayısıyla, Hükümetin, bu konularda 
son derece tedirgin olduğunu görme ve anlama durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, verilen bu önergenin, sizin yapmak istediğiniz araştırmaları engelle
meyle hiçbir bağlantısı yoktur. Bakın, ne diyorum; gelin, bunu kabul edin, kendi başına kabul 
edilsin; bir bakanınızın, aranızdan çıkan bir bakanınızın, kendi atadığınız bir bakanınızın, o sıra
larda sizlerle birlikte oturmuş olan bir bakanınızın iddialarını buradan tahkik edelim, aklanacak 
olanlar aklansın ve eğer sonucundan dolayı yargılanması gereken varsa yargılansın; ondan son
ra, sizin sürekli olarak ağzınızda sakız gibi çiğnediğiniz; ama, doğru dürüst bir araştırma, soruş
turma önergesi haline getirmediğiniz, yargıya doğru dürüst intikal ettirmediğiniz diğer konuları 
da buraya getirin, onların üzerine de eğilelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN-Sayın Akarcalı, lütfen bağlayın efendim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Bu metot, ne Türkiye Büyük Millet Meclisini ne de ka
muoyu vicdanım rahatlatıcı, tatmin edici bir metot değildir; bu, doğrudan doğruya sulandırma 
metodudur; amaçtan, hedeften saptırma metodudur. Siz bunlara başvurduğunuz sürece, biz de 
buradan, hoşunuza gitmese de her türlü tenkidi yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla, sizleri, 
önce ANAP'in önergesini kabul etmeye davet ediyorum; arkasından da, sizin önergenize destek 
verilmesi için arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Birleştiriverelim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Hepsini kabul edelim. 

BAŞKAN- Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Kul; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Akarcalı biraz önce 
konuştular; öncelikle, Meclis gündeminde bekleyen yasa tasarıları, genel görüşme, Meclis araş
tırması ve soru önergeleri üzerinde durdular. 

Geçen dönem de milletvekiliydim ve hatırladığım kadarıyla, geçen dönem, Dördüncü Yasa
ma Yılı sonunda, bizim, bu Mecliste bırakıp çıktığımız genel görüşme, Meclis araştırması ve so
ru önergelerinin sayısı, bugün gündemde bekleyenden daha fazlaydı. 

Şunu da ifade edeyim: Geçen dönemki milletvekilliğim sırasında, gerek sözlü gerekse yazılı 
birçok soru önergesi verdim; fakat, dönem sonuna kadar bir tek sözlü soru önergeme yanıt alma
dım. Yazılı soru önergelerimin bir kısmına cevap aldım; ama, yazılı soru önergelerimin birçoğu da 
zamanında cevaplandırılmadığı için, sözlü soruya dönüştü; fakat, gündemde bekleyen sözlü soru 
önergelerimden bir tanesine dahi cevap alamamışımdır. 

Anavatan Partisi, 292 milletvekiliyle/dört yıllık süre içerisinde, bu Mecliste büyük bir çoğun
luğa sahip olduğu geçen dönemde, verdiğimiz Meclis araştırması önergelerinden, hatırladığım ka
darıyla, çevre ve Kemal Horzum konusunda olmak üzere sadece iki tanesini kabul etmiştir. Bunun 
dışındaki bütün Meclis araştırması önergeleri, o çoğunluğun oylarıyla reddedilmiştir. 

Ama, şunu iftiharla ve açıklıkla söylüyorum ki; bu dönemde, bir Koalisyon Hükümeti olması
na karşın, ucu kime dokunursa dokunsun, bu Hükümeti oluşturan iki parti, kendi aklına, fikrine uy
gun bir araştırma önergesi geldiğinde, hiçbir kompleks duymadan -ister muhalefet partileri tarafın
dan verilmiş olsun, ister Koalisyonu oluşturan partiler tarafından verilmiş olsun, kimin tarafından 
verilirse verilsin- kabul etmiştir. Bugün, Halkla İlişkiler Binası B Blokta, araştırma komisyonları
nın çalışabileceği oda kalmamıştır; her taraf, çeşitli konularda kurulan araştırma komisyonlarıyla 
doludur. Üç yılda, bu tür kurulan araştırma komisyonlarından beş tanesinde görev aldım; hemen 
hemen her arkadaşım da, kurulan bu komisyonlarda benim kadar görev almışlardır. 

Sayın Akarcalı, "Meclisin iki görevi vardır; birisi yasa yapmak, diğeri denetleme görevi" di
yor. Doğrudur... Geçen dönemdeki iktidarın 292 gibi bir çoğunluğu olmasına karşın; geçen üç yıl
lık dönem içerisinde çıkan yasalarla bu dönemde çıkan yasaların bir mukayesesini yapalım o za
man... Sizlerin, neden şu yasaları çıkarmıyorsunuz, Anayasayı niye değiştirmiyorsunuz, Koalisyon 
Protokolünde, Hükümet Programında vaat ettiğiniz yasaları niye çıkarmıyorsunuz diye bugün bizi 
zorladığınız,' sıkıştırmaya çalıştığınız o konular, o sıkıntılar, sizin, 292 milletvekiliyle bu Mecliste 
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çoğunluğa sahip olduğunuz dönemdeki sıkıntıların aynısıdır. Kendi döneminizde bu sıkıntıları çöz
müyorsunuz, bugün, bunları niye değiştirmiyorsunuz, yasama görevini niye yapmıyorsunuz diyor
sunuz... 

BÜLENT AKARCALI (istanbul)- ."Daha iyisini yapacağız" diye iktidara geldiniz... 

MUSTAFA KUL(Devamla)- Yasama görevini yerine getirme konusunda... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Halka ne vaat ettiniz?.. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- ...Biz, geçen dönem, sadece vergi yasalarında engelleme ya
pardık; o da, insanlarımızın aleyhine bir durum yarattığından dolayı. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)-Erzincan ihalelerinden bahset... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sizin gibi, her getirilen teklif veya tasarıya engelleme yapmak, 
ikide bir karar yetersayısı istemek, ikide bir yoklama istemek gibi kötü alışkanlıklarımız yoktu. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)-Sizden öğrendik... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Siz, bu dönem, bu kötü alışkanlığı, Mecliste âdet haline getir
diniz. Bundan sonra hangi hükümet gelirse, o zamanki bütün muhalefet partileri, aynı şekilde, ay
nı yöntemlerle bu tür çalışmaları engelleyeceklerdir. Bana göre, bu kapıyı aralamamanız lazım
dı. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- İhale yolsuzluklarını dile getirmeyelim mi?! 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Siz ihale yolsuzluğundan bahsedin... 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Anlatacağım... 
Sayın Akarcalı, bakın, bugüne kadar, dediğim gibi, birçok Meclis araştırması önergesi, bu 

Hükümet döneminde, bu Koalisyon zamamnda, bu Mecliste kabul edilmiştir. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Erzincan'a gelin... 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Şöyle bir hafızanızı zorlayın, biraz geriye doğru gidin. Ercan 

Vuralhan konusunda, bu Mecliste, konuşulmayan, söylenmeyen söz, gösterilmeyen belge kalma
mıştır. Onun yaptığı yolsuzluklar konusunda, Almanya'daki kırtasiye dükkânından, oradan alınan 
çelik yeleklere kadar, zırhlı araçlara kadar, kırtasiye dükkânının sahibinin teyzesinin oğlu olduğu
na kadar... ~ 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)-Burada olmayan kişiden bahsetmeyin... . 
MUSTAFA KUL (Devamla)- ...Araçların zırhlı olmadığı, yeleklerin çelik olmadığına ka

dar... . • • • • • 
BAŞKAN-Sayın Kul... Sayın Kul... 
MUSTAFA KUL (Devamla)- ...Her konu, şu Mecliste açıkça ifade edilmiş olmasına rağ

men... 
BAŞKAN- Sayın Kul... Meclis gelenekleri açısından, burada olmayan eski bir Sayın Bakan

la ilgili konuşma yapmanızı doğru bulmuyorum... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)-Bravo! 
BAŞKAN-Eğer, böyle bir iddia... -
İRFETTİN AKAR (Muğla)- Biraz önce niye ikaz etmediniz?.. 

BAŞKAN- Bir dakika... Bir dakika efendim... Burada konuşuldu, hepsi zabıtlara geçti; ama, 
şu anda burada... 
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KADİR BOZKURT (Sinop)- Sayın Başkan, aynı hassasiyeti Grup Başkanvekilimize de gös
termeniz gerekirdi. 

BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim... Sözümü bitirmeme müsaade edin. Tenkit etmiyo
rum, Meclis geleneği açısından doğru bulmadığımı ifade ediyorum; ama, siz bu... 

KADlR BOZKURT (Sinop)- Daha önce niye ikaz etmediniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Sözümü bitirmeme müsaade edecek misiniz Kadir Bey?! 

Bunu doğru bulmadığımı ifade ediyorum; ama, böyle bir iddia varsa, bunun, Meclisin nor- " 
mal denetim mekanizmaları içerisinde getirilip, Yüce Divana kadar götürülmesinin usulleri açık
tır... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bu Hükümetin böyle bir cesareti yok. Yakında ken
dileri Yüce Divana gidecek. 

BAŞKAN- O bakımdan, konuşmanızı bugünkü konuya teksif ederseniz, memnun olacağımı 
ifade ediyorum. „ ' 

Buyurun. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, aslında, bugünkü olaya dönersek -tabiî ki, bu 
Meclis araştırması açıldığı zaman, bunların hepsi gündeme gelecek- bugünkü konu şu: Sayın Akar
calı ve 40 arkadaşının^ 1992 yılından bugüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yapmış ol
duğu ihalelerin araştırılması konusunda, vermiş oldukları bir önerge var. Evet, katılıyoruz, yerden 
göğe kadar haklısınız; kirlenen siyaset, yolsuzluklar, hırsızlıklar... Eğer, bu tür işlere bulaşmış in
sanlar varsa ve Meclis olarak, bu işlere bulaşmış insanlardan bunların hesabını sormazsak, lanet ol
sun bize; tabiî ki sormak zorundayız. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Kendi bakanınız istifa etsin. 

BAŞKAN - Sayın Akarcalı, lütfen... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, hiçbir zaman, Meclis denetiminden bir 
şey kaçırmak gibi bir düşüncemiz yok; ama, biz diyoruz ki, biraz önce ifade ettiğim gibi, Vuralhan 
olayından tutun da Karayolları yolsuzluğuna kadar, iki bakanınız, suçludur veya değildir, bilemem; 
tabiî, Yüce Divanda yargılanıyorlar, orada belli olacaktır. 

Ben, şu anda açılacak olan Meclis araştırmasının, sadece araştırma olarak kalmasını da istemi
yorum; varsa bir şey ve onu kim yapmışsa, mutlaka bunun sonunda, bu araştırma önergesini soruş
turmaya dönüştürmek kaydıyla, sadece 1992'den sonra değil... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Bu sözünüzü unutmayın. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Evet, o sözümü unutmuyorum. Belki birçok arkadaşımız hak
kında, birtakım haksız ve yalan haberler de çıkmıştır. Hepsinin açığa çıkması için, gerçekten bu 
işlere bulaşmış insanlardan kuruşuna kadar hesabını sorabilmemiz için, Grubumuz olarak, mutlaka 
bu araştırmanın açılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz; ama, şu var: Nedense, Anavatan Partisi, 
kendi dönemleriyle ilgili bir konu geldiği zaman, hemen bir şey varmış gibi, bir şey yakalayacak-
mışız gibi, bir şey çıkacakmış gibi... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Önerge getirin, oylayalım. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Rica ederim... Genel başkanların malvarlığının araştırılması ko

nusu geldi... (ANAP sıralarından "Getirin oylayalım" sesleri) 
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BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Ayrı ayrı getirin, oylayalım; hodri meydan! 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Eğer öyle bir şey varsa... Bakın Sayın Akarcalı, sizin genel baş
kanlarınız hakkında da birçok dedikodu çıkmıştır... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Ayrı ayrı getirin, oylayalım... Saptırıyorsunuz! 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Tamam, bugün de başka birisinin hakkında çıkmıştır. Bütün ge
nel başkanlar hakkındaki bu iddiaların araştırılması konusunu dedik; siz karşı çıktınız, "yok; ille bi
zim Genel Başkanımız bunun dışında kalsın" dediniz. (ANAP sıraların "Ayrı ayrı oylayalım" ses
leri) 

SÜLEYMAN HATİNÖĞLU (Artvin)- Ayrı ayrı önerge verilsin. 

MUSTAFA KÜL (Devamla)-Niye ayrı ayrı olsun? 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Ayrı ayrı getirin, oylayalım... Sulandırma! 

MUSTAFA KUL (Devamla)^ Sayın Başkanım, müdahale... 
BAŞKAN- Devam edin efendim, siz Genel Kurula hitap edin. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlar, aslında keşke olanağımız olsa, keşke Ana
yasanın geçici 15 inci maddesi olmasa da, biz, sadece Anavatan döneminden, 1983'ten bugüne ka
dar olanı değil... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Getirin buraya, ona da destek veririz. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)- 1960'tan beri... 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Gelin, değiştirelim Anayasayı. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Getirin buraya, ona da destek veririz. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Getirelim; var mısınız, oy veriyor musunuz? 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Getirin buraya, bir numaralı destekçiniz olacağım. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Tamam, tamam, getiriyoruz. 12 Eylül 1980'den bugüne kadar 
olanı getirelim, açalım, onları da araştıralım. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Getirin, bir numaralı destekçiniz olacağım. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)- 1960'tan itibaren... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- 1993'ten geriye doğru gidelim. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- O dönemde kimler ne yaptıysa, onları daortaya çıkaralım, hep

sinin burnundan fitil fitil getirelim. 

Bugün için Anayasayı değiştirme olanağımız yoksa, Partimizin hazırlamış olduğu bir önerge 
var; bu önergenin, sadece 1992 yılından bugüne kadar olanlar değil, Kasım 1983'ten bugüne kadar 
haklarında dedikodu çıkanlarla ilgili yazılan, çizilen, söylenen, her türlü konuyu, hatta Yüce Divan
da yargılanan arkadaşlarımızın durumunu açığa çıkarma açısından da yararlı olacağına inanıyoruz. 

Bu nedenle biz, SHP Grubu adına verilen bu Meclis araştırması önergesinin, yani 1983 sonun
dan bugüne kadarki tüm ihalelerin araştırılması konusundaki araştırma önergesinin kabul edilme
sinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Öyle ucu birilerine değecekmiş, kendi Partimizden birileri zarar 
görecekmiş şeklinde hiçbir şey düşünmeden, kim bulaşmışsa, herkesin hesap vermesi koşulu ve 
Şartıyla, biz, bu önergenin kabulünden yana oy kullanacağımızı; yani, eskiden bugüne kadarki bü
tün o dönemlerin -1983'ten bugüne kadarki dönemlerin- araştırılmasına olanak sağlayacağından 
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dolayı, Anavatan Partisinin vermiş olduğu o 41 imzalı önergeyi değil, Danışma Kurulunda da üze
rinde uzlaşılamayan bu konuda SHP'nin önergesini destekleyeceğimizi ifade ediyoruz. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- O vicdan varsa, bizimkine oy verin, biz de sizinkine oy ve
relim; bu kadar açık söylüyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Bir şey daha söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Sayın Akarcalı 
şunu söylediler: "Bakın, bakan ne diyor." Ben de size soruyorum: Bakın, sizin Yenimahalle İlçe 
Başkanı ne diyor... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Doğru. Sizin bakanınızla benim ilçe başkanım eşdeğerdir. 

BAŞKAN-Sayın Akarcalı, lütfen... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Tamam, o bakanın söylediklerini de araştıralım, hepsini beraber 
açalım. 

Sizin Yenimahalle eski İlçe Başkanınız şunu diyor: "Merkez kasa bendim. Değilki Bayındır
lıktan, DSİ'den, Karayollarından, belediyelerden, Türkiye Elektrik Kurumuna ve PTT'ye kadar, 
kendi dönemimizde, Türkiye'nin neresinde, ne zaman bir ihale olmuşsa, o ihalenin Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından onanması için, ihale bedelinin yüzde 10'unu getirip bana yatırıyorlafdı; ben pa
rayı aldım diye makbuz vermeden, o ihale, Maliye Bakanlığınca onaylanmazdı." Bunu, sizin İlçe 
Başkanınız diyor! 

MEHMET CAYİT KAVAK (İstanbul)-Adalet Bakanınız nerede?!. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Adalet Bakanınız bunun üzerine gitmediyse, kendisi so
rumlu... Gayrimeşru durumdasınız. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- "Bu merkez kasa. Ben, bu merkez kasada toplanan paralan..." 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Adalet Bakanınız buna göz yumuyorsa, suçludur; siz de 

suçlusunuz. Hodri meydan! Seyfi Oktay da suçludur, Mehmet Moğultay da suçludur. 

BAŞKAN- Sayın Kul... Sayın Kul, bir dakikanızı rica ediyorum... 
MUSTAFA KUL (Devamla)-Sayın Başkanım... 

BAŞKAN- Sayın Kul, çok fazla süre verdim; dört dakika da geçtiniz; lütfen... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Bütün bunların araştırılması için, herkesi kapsayacak şekilde, 
1983'ten bugüne kadar geçen sürenin araştırılması gerektiğine inanıyorum. 

Grup olarak, ikinci önergeye evet oyu vereceğimizi, bu birinci önergeye ise evet oyu verme
yeceğimizi ifade ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. , 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Vicdanınız, alnınız aksa!.. 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın Saraçlar, aleyhte; buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Görüşülmekte olan Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önerge hakkında söz almış bulunmaktayım; Sayın Başkanımızı ve Yüce Meclisimizin değerli men
suplarını saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu sabah, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, Danış
ma Kurulu toplantısına davet edildik. Toplantıya, bendeniz, Anavatan Partimizin temsilcisi Sayın 
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Korkmazcan, Refah Partisi temsilcisi arkadaşımız Sayın Kazan ve SHP adına da Sayın Ercan Ka-
rakaş Beyefendi katıldılar; Sayın Kamer Genç başkanlığında toplandık ve iki önerge huzura geldi. 

Önergelerden bir tanesi, Anavatan Partisi tarafından verilmiş bir önergeydi ve 1992 yılından 
bu yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığında yapılmış bulunan ihalelerde, suiistimaller ve yolsuzluk 
iddiaları nedeniyle, araştırma yapılmasını istiyordu.-

SHP'nin önergesi ise, hemen hemen tamamıyla aynı mahiyette olup, daha kısa bir şekilde ya
zılmış ve aynı işlevi, aynı incelemeyi, 1983-1991 ve 1991'den bugüne kadarki dönem için talep 
eden bir önergeydi. 

Arkadaşlarla birlikte önergeleri değerlendirdik. Mesele açık, iki tarafın niyeti belli; iki taraf da, 
Bayındırlık ve. İskan Bakanlığından, yapılan ihalelerden ve birtakım yolsuzluk iddialarından şikâ
yetçi, bunların açıklığa kavuşturulmasından yana. Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. 

O halde, mevzuu aynı olan; fakat, zaman mesafesi bakımından daha derinlemesine inceleme 
isteyen SHP önergesinin daha yerinde olacağını mütalaa ettik. Bu işi, bendeniz, SHP temsilcisi ve 
Refah Partisi temsilcisi arkadaşlarımız bu istikamette değerlendirdik; fakat, nedense, çok değerli 
Anavatan Partisi temsilcisi arkadaşımız, meselenin sulandırılacağı gibi bir mülahazayla, buna ka
tılmadılar. Bu yüzden de toplantı akamete uğradı ve yüksek huzurlarınıza bu nedenle gelmiş bulun
dum. 

Muhterem arkadaşlar, taraflar aynı şeyi söylüyorsa, taraflar "şu yıldan itibaren" diyorlarsa... 
Hatta, gariptir, Anavatan Partisi önergesinde sarih bir tarih dahi belirtilmemiş, sadece "1992 yılın
dan itibaren" gibi bir ibare kullanılmıştır. 

Meseleyi uzatmak istemiyorum; biz, aynı mevzuda ve aynı iddialarla ortaya çıkan iki önerge
den, niçin SHP'nin önergesini destekliyoruz; şundan dolayı: Aynı iddiayı, daha evvelki yıllara da 
götürerek, inceleyerek, o yıllara ait birtakım yolsuzluklar varsa onlar da çıkarılsın diye. 

Muhterem arkadaşlar, son günlerde... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-1923'e kadar gidin. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Hayır, çok telaşlanmayın; zaten ben bu telaşı hiç anlamıyo

rum. Niçin?.. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)- Sulandırıyorsunuz. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Son günlerdeki olaylar, bilhassa -son günlerde, herhalde 

hiçbirimiz televizyonları izlememezlik etmedik, gazeteleri okumayanımız yoktur- son on günde 
Türk kamuoyunu işgal eden olaylar, bu incelemeyi bir defa daha zarurî kılmıştır. Buyurun, hodri 
meydan! Hepimiz buradayız; hepimiz "evet" diyelim; konuyu, 1983'ten günümüze kadar inceleye
lim; diğer bakanlıklarla ilgili iddialar varsa, bunları da gün ışığına çıkaralım. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- 2020 yılında biter. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Hayır efendim; ciddî çalışırsak, süratle bitirebiliriz. 

Bu arada, bir noktaya daha değinmek istiyorum: Kendisini, her zaman, zarif ve beyefendi bir 
kişi (bir zat) olarak tanıdığım.ve eskiden Sağlık Bakanlığı da yapmış bulunan çok değerli hatip ar
kadaşımızın, şu salonda bulunmayan bazı zevat hakkında buradan söylediği sözleri kendilerine ya
kıştıramadım; kendilerinden bunu beklemiyordum. 

Meclis Başkanlığını deruhte eden çok sevdiğim Sayın Başkan, ne yazık ki, biraz evvel konu
şan hatibin sözünü iki defa keserek, burada olmayanlar hakkında konuşmaması istikametinde tel-
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kin ve tavsiyede bulundular. Kendilerinin bu müdahalesini şükranla karşılıyorum, teşekkür ediyo
rum Sayın Başkana; ama, Sayın Başkandan, aynı müdahaleyi bir önceki konuşmacı Sayın Ergü
der'e -çok zarif arkadaşımıza, ağabeyimize- ve çok değerli Sağlık eski Bakanı sayın arkadaşımıza 
da yapmalarını beklerdim. Çünkü, onlardan biri, Sayın Ergüder, burada olmayan Sayın Cumhur
başkanımıza dil uzattı, çok değerli Sayın eski Bakan arkadaşım da, Sayın Başbakana... 

SÜLEYMAN HATİNÛĞLU (Artvin)- Uzatmadı. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim... Hatip sözünü tamamlasın. 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Çok zarif bir insan olarak tanıdığım arkadışımız, hele de 
kendilerinden hiç beklemediğim -maalesef, bu cümleyi kullanacağım- kendilerine yakıştıramadı
ğım bir ibare kullanarak, "âciz! Mecliste bulunmayı kendisine zül kabul ediyor; Meclisi halka şi
kâyet etti" gibi birtakım sözler söylediler. Bir kere. Başbakan âciz değildir... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Âcize, âcize! 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul).- Sayın Başbakanın burada olması, görevi; yapmayın! 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Başbakanın ne kadar âciz olmadığını, en çok Anavatanlılar 
biliyor; çünkü, erken seçim şartını da peşinden takarak, Sayın Başbakanın başkanlığında koalisyo
na "evet" diyorlar. Artı, Sayın Başbakan, Meclise gelmeyi asla zül kabul etmemektedir; Meclisin 
ne demek olduğunu, Meclisin değerini ve gücünü çok iyi bilmektedir; bunu bilmenizi istiyorum. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Çok ayıp etti; Meclisi halka şikâyet etti. 

' İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Bir başka nokta daha Sayın eski Bakanım: Eğer dün akşam
ki televizyon konuşmasını izlediyseniz, Sayın Başbakan, millete Türkiye Büyük Millet Meclisini 
şikâyet etmedi; millete yaptığı şikâyette aynen şunu söyledi: "Elbette, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini yürütmek, oradaki işleri kotarmak, iktidar partilerinin görevidir; ama, muhalefet partilerinin. 
de yardımcı olması lazımdır" dedi; bir. ı 

İkinci olarak, oradaki şikâyet, daha çok, özelleştirmeyi engelleyenlere karşıydı, onların da kim 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz. (ANAP sıralarından "Ortağına söyle" sesleri) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Özelleştirmeyi engelleyen, sizin Hükümetinizde. 

BAŞKAN-Bir dakika... Hatip bitiriyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN- Devam edin efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Sayın Ergüder'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söy

lediklerine gelince: Sayın Ergüder'in benim kafamda yarattığı imaj, kendisinin bir İstanbul efen
disi olduğudur ve bu Meclis kürsüsünden, İstanbul efendiliği imajını çok defa çizmiştir; ama, Sa
yın Ergüder'e ne desem bilmiyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızı, böyle, sünnet düğünlerinde, nikâh 
törenlerinde göstermesini, kendisine asla yakıştıramadım. Orhan Ağabey, sana yakışmadı bunlar! 

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan, görevlerinin ne olduğunu müdriktirler ve görevle
rini en iyi şekilde yapmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanı, bir misyonun lideridir. Sayın Cumhur
başkanı, Türkiye'de demokratik mücadelenin içinden büyük bir zaferle çıkmıştır ve bir demokrasi 
kahramanıdır. Sayın Başbakan da, bugün, Başbakan olarak ve Doğru Yol Partisinin Lideri olarak 
Türkiye'de, Türk Halkının sevgilisi ve 2000 yıllarına kadar Türk Bayrağını en güzel şekilde taşı
yacak bir liderdir. 
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Sizlere saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Sayın Ergüder; Sayın Saraçlar, sizin konuşmanızla ilgili olarak, konuşmanız içinde Sayın 

Cumhurbaşkamla ilgili uygun olmayan sözler sarf ettiğinizi ifade ettiler ve benim müdahale etme
memi de kınadılar. Ben, konuşmanızı dikkatle takip ettim; gördüğüm kadarıyla, Sayın Cumhurbaş
kanını, barajlar kralı olarak takdim edip, meselesine hâkim ve her konuda istediğini yaptırabilecek 
dirayette bir devlet adamı olarak takdim ettiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Bravo Sayın Başkan! 
BAŞKAN- Bunun dışında, kastınızı aşan veyahut da Sayın Saraçlar'ın gösterdiği hassasiyet 

gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızı rencide edecek herhangi bir söz, kelime kullandınız mı efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Asla. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Akarcalı; yine.Sayın Saraçlar, konuşmalarında, Sayın Başbakanı hafife alan ve size ya
kışmayan ifadelerle bu Meclis kürsüsünde beyanda bulunduğunuzu söyledi. Böyle bir kastınız var 
mı efendim? 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Kesinlikle yok; benim söylediğim, şahsına değil, icraatına-
dır. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Saraçlar, herhalde tatmin oldunuz. Ben -ilaveten söylüyorum- Sayın Kul'a müdahale 

ederken, sözünü keserken, bir yönteme işaret ettim, Sayın Kul'un fikirlerine müdahale etmedim -
dikkatinizi çekerim- bunun yönteminin bu olmadığını, bu Meclisin çalışma usulleri içinde başka bir 
yöntem bulunduğunu kendisine hatırlattım. Görevimi, çok dikkatli ve çok tarafsız yürütmeye gay
ret ediyorum. Bir kere daha, Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum. 

• İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, aslında ben, görevinizi son derece dikkatli ya
pan bir başkan olduğunuzu bildiğim için, değerli arkadaşımızı bu istikamette yönlendirmiş olma
nızdan rahatsız olmadım. 

Teşekkür ederim. . " ' 
BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim. 
Bu öneriyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Korkmazcan'ın verdiği öneriyi oyla

rınıza arz ediyorum: Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. 
2. — (10/212) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşme günü

ne ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi (Devam) 
BAŞKAN- Diğer öneriyi tekrar okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 4 Ekim 1994 salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 
arasında, oybirliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad-
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desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

İhsan Saraçlar M. Adnan Ekmen 

DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Öneri: 
Gündemin, "Genel görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 

171 inci şırasında yer alan (10/212) esas numaralı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca gerçekleşti-
\ rilen ihaleler ile ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinin, Genel Ku

rulun 11 Ekim 1994 salı günkü birleşiminde, sözlü sorulardan önce yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Bu öneriyle ilgili lehte ve aleyhte konuşma talebi var mı efendim? 

Sayın Oltan Sungurlu ve Sayın Cevat Ayhan, lehinde söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, hadise şu: Bir Bayındırlık ve İskân eski Bakanımız, Sayın Onur Kumbaracıbaşı, istifa 
ederken, 90 trilyonluk bir bütçe için, parsellenme niyeti olduğunu söylüyor. Bir başka Bayındırlık 
ve İskân eski Bakanımız da istifa ederken, SHP kadrolarının ihalelere yolsuzluk karıştırdığını söy
lüyor. Bizim, Meclis olarak, bunları araştırma şansımız yok; İktidann bakanları söylüyorlar bunu, 
güçlerinin yetmediğini söylüyorlar. Bunun için bir Meclis araştırması yapalım diye talepte bulunu
yoruz; reddediliyor. 

Bu araştırma önergesinde ne talep ediliyor; deniliyor ki, "1983'ten bugüne kadar bütün ihale
ler araştırılsın." Hayhay, araştırılsın. Zaten, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının elinde her türlü im
kân var, Hükümetin elinde her türlü imkân var; Anavatan Partisi dönemini didik didik araştırma 
imkânı var. -

Sayın Başbakan, akşam, "ben bütün müfettişlere emir verdim, Anavatan Partisi dönemini araş
tıracaklar" demiş. 

ALİ ESER (Samsun)- Öyle demedi. 

BAŞKAN- Sayın Eser, lütfen... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)-Veya kendi dönemini... 

ALİ ESER (Samsun)-Öyle söyleme ama... 

BAŞKAN- Tamam efendim; grup başkanvekilleriniz var, onlar müdahale ederler; lütfen... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)-Sayın Eser, müsaade edin... 

Şimdi bakınız, bizim dönemimiz araştırılsın, Meclis de araştırsın; ama, elinizi vicdanınıza ko
yun -çok açık söylüyorum- iki bakanın bu kadar açık beyanına rağmen, şimdi, araştırmanın 
1983'ten itibaren olması halinde, bir netice vereceğine inanıyor musunuz, bir netice vermesi müm
kün mü? Siz bize, "siz hiçbir önerge vermeyiniz, her verdiğiniz önergeyi sulandıracağız" diyorsu
nuz. Peki, bununla rahat edecek misiniz? Bu toplumun "temiz toplum" iddiaları karşısında, İktidar 
olarak neden bu yükü alıyorsunuz? 
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Ben, bu milletvekillerinin hiçbirisinin bu işte günahı olduğu kanaatinde değilim. Kimler yapı
yorsa meydana çıksın. Hırsızın partisi yoktur. Şimdi, biz, hırsızlara sahip çıkmakla, hırsızlıklann 
üstünü örtmekle, kendimizi niye lüzumsuz yere lekeliyoruz?!. v 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Üstünü örten yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- Muhterem arkadaşlar, şimdi, bakınız, geçen 

gün verdiğimiz bir önergede biz, bir kişi için araştırma yapılmasını istedik, "şümulü genişletilsin" 
denildi, 56 genel başkan çıktı; çoluk çocuklarıyla, aileleriyle birlikte herhalde bir ordu... 

MUSTAFA KUL (Erzincan)-35. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- "35" diyor arkadaşımız, 35 olsun. Bunlarla il

gili hiçbir araştırma yapılma şansı yok; o zaman, bizim ciddiyetimize inanmazlar. 

Biz, sizin verdiğiniz bu araştırma önergesine "evet" diyoruz; iki bakımdan "evet" diyoruz: 

Bir: Biz, araştırılmasından endişe etmiyoruz; bizim dönemimizde çalan varsa, bunlar kimse, 
elbette hesap sorulacak, hesap sorulmasından daha tabiî bir şey yok. 

İki: Zaten her türlü delil sizin emrinizde, istediğiniz araştırmayı yapabilirsiniz; Meclisin siz
den daha iyi araştırma yapma şansı yok, onu da biliyoruz. O zaman da bizim böyle bir araştırma
ya karşı çıkmamızın manası yok; ama, böyle bir araştırma önergesini, bizim verdiğimiz araştırma 
önergesini reddederseniz ve sizin bakanlarınızın ikrar ettiği hadiseleri dahi araştırma şansını bize 
vermezseniz, Meclisin denetleme görevini yaptığını nasıl iddia edebileceğiz?!. 

Bu itibarla, ben şunu söylüyorum: Biz, bu araştırma önergesine gönül rahatlığıyla "evet" di
yoruz. Eğer, siz de, öteki araştırma önergesine gönül rahatlığıyla "hayır" dediyseniz, ne mutlu siz
lere!.. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, bir noktaya açıklık getirmeme müsaade eder 
misiniz? ' 

BAŞKAN-Tabiî, buyurun efendim; yerinizden lütfen. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkanım, Sayın Oltan Sungurlu Beyefendiye teşek
kür ediyorum; her bakımdan, konuşmasına katılıyorum. Esasen, bizim kabul edeceğimiz önerge, 
kendilerini tatmin edecek bir önergedir. 

Yüce Meclisin bir konuyu yanlış anlamaması için bir açıklama yapmak istiyorum: Sayın Baş
bakan dün akşamki konuşmasında, Sayın Sungurlu'nun dediği gibi değil, şöyle konuştu: "Ucu ki
me dokunursa dokunsun, mutlaka araştıracağız." 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Ucu Amerika'ya dokunuyor! „ 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sana dokunuyor! 
BAŞKAN- Sayın Saraçlar, açıklamanız zabıtlara geçti; teşekkür ediyorum. 
Lehte konuşmak üzere, Sayın Ayhan; buyurun. 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakika efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından yapılmış olan ihalelerde, 1982 yılından günümüze kadar olan dönemde, yolsuzluk olup ol-
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madığına dair araştırma yapılmasıyla ilgili olarak verilmiş olan önergenin lehinde söz almış bu
lunmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, biraz evvel burada, yine, Anavatan Grubu tarafından verilmiş olan, 1992 
yılından bugüne kadar yapılmış olan ihalelerde yolsuzlukların araştırılmasıyla ilgili bir önerge, ma
alesef, İktidar partilerine mensup muhterem milletvekili arkadaşlarımızın oylarıyla reddedilmiş bu
lunmaktadır; ama, umut ediyorum ki, bu önerge, bizim Grubumuzla Anavatan Grubu tarafından da 
desteklenecek ve ittifakla kabul edilmiş olacaktır. 

Ancak, yarının tarihçileri, bu dönemi araştıranlar, İktidarda bulunan DYP ve SHP ile ilgili ola
rak iyi not vermeyeceklerdir. Zira, nasıl olsa bu önerge gelecekti; gönül isterdi ki, 1992 yılından 
bugüne kadar olan ihalelerde araştırma talep eden o önerge de, burada, hem muhalefet gruplarının 
desteğiyle hem de İktidar gruplarının desteğiyle kabul görsün. Bu önerge de aynı şekilde kabul gö
rür; ama, iki ayrı komisyon çalışırdı; aktüel olan, 1992 yılından 1994 yılına kadar olan bu dönem 
araştırılır, çok çabuk ortaya konulur ve efkârıumumiye aydınlatılmış olurdu; ancak, bu reddedildi. 

Tabiî, ben bu reddi, daha dün akşam saat 19.30'da, televizyondan naklen yayınlanan "Ulusa 
Sesleniş " programında konuşma yapmış olan Sayın Başbakanın o ifadesini âdeta nakzeder bir üs
lup ve tavır olarak görüyorum. Zira, Sayın Başbakan konuşmalarında, "yolsuzlukların ucu kime gi
derse gitsin, mutlaka araştıracağız" dediler; ama, maalesef, buradaki bu oylamada, İktidarı teşkil 
eden DYP ve SHP Gruplarının çok değerli milletvekilleri, bu ifadeyi burada nakzetmiş oldular. 

Muhterem arkadaşlar, yolsuzluklar, memlekete umumî bir ıstırap vermektedirler. Ben, dün, bir 
vesileyle, bir üniversitemizin rektörü ve yardımcılarıyla, üniversite meseleleriyle ve eğitim mese
leleriyle ilgili uzun süren bir görüşme yaptım; yani, bir vesileyle, üniversite eğitimimiz ne durum
dadır, nereye gidiyor, eksiklerimiz ve bununla ilgili alınacak tedbirler nedir diye, bu görüşme im
kânını bulduğum zaman, sayın rektörün, yardımcılarının ve bazı öğretim üyelerinin bana ilk söyle
dikleri şu oldu: "Beyefendi, biz, bunları çeşitli platformlarda duyuruyoruz; ama, ne yapalım ki, 
memleketin gündemini yolsuzluklar, Civan'lar işgal ediyor ve bir başka meseleyi konuşma imkâ
nı kalmıyor." 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan, dün, televizyonda "Ulusa Sesleniş" programında, "her 
türlü yolsuzlukların üzerine gideceğiz; maalesef, düzenin çarkları arasında bu yolsuzluklar yapıl
makta ve maalesef fark edilememektedir, bu düzen değişmelidir" ifadesini kullanmıştır. İlk defa, 
DYP'nin başında bulunan bir Başbakandan, bu düzenin değişmesi gerektiğini ifade eden bir beya
nı duymuş olmak, benim için memnuniyet verici bir husustur. Zira, bugün memleketimizde, mille
te ıstırap veren bu düzenin muhafazasında da yıllar yılı en büyük ağırlığı koyan, maalesef, bu siya
sî görüşün sahibi olan idareciler olmuştur. Camiayı kastetmiyorum; o camia da, diğer camialarda 
olduğu gibi, memlekette dürüst, adaletli, verimli, israfsız ve rüşvetsiz çalışan bir düzeni istemekte
dir; ama, maalesef bir türlü de bu düzen memlekete getirilmemektedir. 

Sayın Başbakanın o uzun konuşmasına paralel olarak, gene ajanslarda hepinizin dikkatini çek
tiği üzere, dün, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Turhan Güven'in bir basın toplantısı var
dı; o da uzun uzun yolsuzluklarla ilgili bilgi vermişti. Bir yüksek bürokratın basın toplantısı yap
ması, hele Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanının basın toplantısı yapması mutat ve sıradan bir olay 
değildir. Memlekette, her çevrede ve her camiada yolsuzluklarla ilgili derinliğine ve genişliğine en
dişeler yaygın olduğu ve giderek de iktisadî sıkıntılarla, pahalılıkla, işsizlikle ve çeşitli sıkıntılarla 
iç içe olan milleti bu yolsuzluklar daha fazla bunaltmakta ve ümitsizliğe sevk etmekte olduğu için, 
herhalde Sayın Başbakanın talimatıyla, memleketteki yolsuzluklarla ilgili 49 uncu ve 50 nci Hükü-
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metlerin tutumları hakkında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanının basın toplantısı yapması lü
zumlu görülmüş ve toplantı yapılmış ve Hemen ardından Sayın Başbakan da, millete, yolsuzlukla
rın üzerine gideceğine dair söz vermiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümetin iki kanadı da, muhalefette olduğu zaman meydanlarda "biz
de Koskotas'dan daha büyük dosyalar var" diye, 1991 'in seçim sathı mailinde -Yunanistan'da gün
deme gelen, bir işadamının bir banka dolandırması ve çeşitli yolsuzluklarla ilgili- "Koskotas Skan
dali" denilen olaylara telmihte bulunarak, efkârıumumiye ve seçmen tabanına mesaj vermişler; 
"biz yolsuzlukların önüne geçeceğiz, yolsuzlukları önleyeceğiz, memlekette dürüst bir idare kura
cağız" demişlerdir. 

Şimdi ben dönüyorum, bu iktidarın 1991'in kasım ayından itibaren neler yaptığına: Bakın, 
bunları ben söylemiyorum; bunları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı söylüyor. Ne 
diyor; 49 uncu Cumhuriyet Hükümeti döneminde 951 ihbar ve şikâyet konusunun incelemeye alın
dığını ve bunlardan... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Biraz da Mercümek'ten bahsedin. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Size bir çuval mercimek getirir hediye ederim, merak etmeyin. 

Sizin bu yaptıklarınızıda mercimek çuvalının içine koyup seçimlerde millete göstereceğiz. Sizin 
kırdığınız fındık bini geçti, hangi mercimekten bahsediyorsunuz değerli arkadaşlar? (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) Lütfen parazit yapmayalım. 

49 uncu Hükümet döneminde adlî makamlara 951 dosya sevk edilmiş, bunların 136'sı hakkın
da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Bu hükümet zamanında da 289 inceleme yapılmış, bunlarla ilgili olarak, cumhuriyet savcılık
larına, Danıştaya, disiplin kurullarına ve Meclise birkısım bakanlarla ilgili birtakım evraklar, soruş
turmalar sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Peki ne olmuş neticede? Bakın, Teftiş Kurulu Başkanının ifadesini aynen aktarıyorum. Turhan 
Güven, Başbakanlık Teftiş Kurulunun görevini layıkıyla yaptığını; ancak yargılama sürecinin baş
ladığı yaklaşık iki yıldan bu yana birçok dosyanın bilirkişi aşamasına bile gelemediğini bildirdi. 
Hani sizin adalet mekanizmanız? 

"Efendim, biz icrayız, biz tahkikatı yapar veririz, gerisi hâkime, savcıya ait." Ne demek yani? 
Bu memleketin hâkimi, savcısı da bu memleket için değil midir? Eğer yolsuzlukları tahkikatta sav
cıların ataleti varsa, yolsuzlukları tahkikatta mahkemelerin iş yükü sebebiyle imkânsızlıkları varsa, 
derhal iki satırlık kanun tasarısı getirirsiniz, yolsuzlukları tahkikle ilgili Özel mahkeme kurarız, ya
ni özel görevli mahkemeler görevlendirilir ve bunlar süratle neticelendirilir. Aksi takdirde, bu Mec
lis, istiklal Mahkemeleri kurup da mı yargılayacak? Ne olacak bu soruşturma dosyaları, ne olacak 
bu tahkikat evrakları? Hazırlanacak gidecek, işte sülükçü bilmem kim gibi bunların hepsinin dos
yaları bir süre. sonra zamanaşımına uğrayacak ve kaybolacak ve millet de bu düzenden, bu rejim
den itimadını, güvenini çekecek. Allah korusun, memleket bir kaosun içine düşer,.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Buyurun efendim. , 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Değerli arkadaşlar, sadece Başbakanlık veya bakanlık teftiş ku

ruluna sevk edip de, evrakı, fezlekeyi hazırlatıp da, bunu savcılıklara sevk etmek meseleyi hallet
mez. Savcılıkların ve mahkemenin süratle netice verecek şekilde tedbirlerin alınması gerekir. Siz 
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bunu bir başkasına ihale edemezsiniz. Millet iktidarı size ihale etti; yolsuzluğun da üzerine gide
ceksiniz, rüşvetin de üzerine gideceksiniz ve bunlara, bu memlekette, bu şartlarda yaşayamayaca
ğım göstereceksiniz, tyi bir siyaset, dürüst bir siyaset, adaletli bir yönetim, dürüst bir yönetim, ve
rimli bir yönetim, israfsız bir yönetim, rüşvetsiz bir yönetim, ancak böyle kurulur. Kendi kendimi
zi aldatmayalım. Biz, burada bu komisyonun kurulması için, bu araştırmanın açılması için destek 
vereceğiz; ama, göreceksiniz ki, hiçbir netice çıkmayacaktır. Ayağımızın altındaki zemin kaymak
tadır, aklımızı başımıza toplayalım. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Aleyhinde, Sayın Topçu; buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec

lisine girme şerefine nail olduğumdan bu yana geçen yedi yıl içerisinde, bugün fevkalâde mutlu bir 
olayla karşılaşmanın, hep birlikte -gerçekten- sevincini yaşıyoruz. Ben, o sevinci yaşıyorum; çün
kü, bu kürsüden defaatla bu yedi yıl içerisinde, maksadım hiç kimseyi, iktidarları, şunu bunu suç
lamak değildir. Sayın Sungurlu doğru söyledi, hırsızın partisi olmaz. 

Bu kürsüde müteaddit defalar, olaylar bu dereceye gelmeden, yolsuzlukların araştırılması için 
hep mücadele verdik, verdik, verdik; ama, maalesef, konu buraya kadar geldi; artık, bütün millet
vekilleri, bütün partiler "evet, bu işten kaçmanın vebali vardır; bu işten kaçmak demek, bu işin, 
önüne geçilemeyecek şekilde, giderek daha büyümesi anlamına geliyor" fikrinde birleşti. Anlaşılı
yor ki, geçmişte yapmış olduğumuz bu mücadele, bugün semeresini veriyor -tabiî ki aleyhte söz is
tedim; ama, maksadım, sadece bir parantez açarak aleyhteki bir noktayı söylemek. Aleyhte söz al
dınız; ama, niye lehte konuşuyorsunuz diyebilirsiniz. Aleyhte bir noktayı söyleyeceğim; zaten onun 
için söz aldım- gerçekten bunun sevincini yaşıyorum. 

Beyler, içimizde birçok hukukçu var;* ben de hukukçuyum. Bir ülke halkında -daha önce söy
ledim bunu- yolsuzluk yapıldığına dair yaygın bir kanaat varsa, bunun ispatı gerekmez. Devletin 
malına mülküne sahip çıkması gereken bizlerin -hepimizi kastediyorum; o günkü soruşturmaları is
teyenleri de, hayır diyenleri de kastediyorum; bu Parlamentoda görev almış herkesi kastediyorum-
zamamnda bunlara sahip çıkmaması, bunun yaygınlaşmasına ve halkın, haklı olarak "demek ki, bu 
devletin başına gelen herkeste mutlaka bir bityeniği var" deyip, devleti yönetenlere kuşkuyla bak
masına neden olmuştur. Eğer, halk, devleti yönetenlere kuşkuyla bakıyorsa, güvenmiyorsa, o dev
letin halkına yaptığı hizmetin makbul tarafı yoktur. Zaman zaman "canım, iş görsün de, sağından 
solundan da alırsa alsın" dendiğini duyarsınız. Bu, memlekette, hem devletin malını mülkünü kim
seye yedirmeyecek hem de işi düzgün yürütecek adam bulmak zor demektir. O zaman, kendi ken
dimizi inkâr etmiş duruma düşerdik; zaten, giderek iş oraya geliyor. 

Şunun da anlamı yok: "Tencere dibin kara, seninki benden kara. Canım ben yolsuzluk yaptım, 
sen de yaptın..." Mesele, ben yaptım sen yaptın meselesi değil; kim yapıyorsa, hangi şartlarda ya
pıyorsa -ki, samimî kanaatimi ifade ediyorum- Türkiye'de yolsuzluğun büyük şekli, sanıldığı gibi 
-Türk Ceza Kanununda, rüşvetin şekilleri.,vardır- rüşvet ve benzeri değildir, avantacılık şeklinde
dir. Avantacılık da rüşvetin çok değişik bir şeklidir; iki kişi arasında geçer, ispatı da son derece güç
tür. Yani, geçen ki olay sebebiyle birinin, diğerine söylediği laf var "canım, rüşvetin belgesi mi 
olur, belgesi olsa, vergisini verirdim" diyor. Doğru söylüyor. 
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Şimdi, geliniz, sadece bunları araştırmakla kalmayalım, resmî makamlara mal beyanında bu
lunmak zorunda olan kamu görevlilerini izleme merkezi kuralım; bunlar, tek tek izlensin. Hatta 
hatta, vergi yasasına koyduk, kişilerin yaşantıları, Maliyenin takibine tabi ve o yaşantılarda göster
diği vergiyle- veya vermediği vergiyle- mütenasip olmayan durumları, nasıl takibe tabi ise, kamu 
görevlileri de aynı takibe mutlaka müstahak olmalıdır. Başka türlü, bu Parlamentoya gelen arka-' 
daşlanmızın, hepimizin ve bu Parlamentodan devletin yönetimine gelen arkadaşlarımızın, her gün, 
haksız, yersiz veya haklı şikâyetlerle, yaftalarla, iftiralarla veya karalamalarla karşılaşması... işte, 
herkes söylüyor -yanlış anlamayınız, polemik yapmak için söylemiyorum- o ona Mercümek diyor, -> 
öteki ona bilmem ne diyor. Bir gün Mercümek'i savunsanız da, bir gün bu idarenin başına gelse
niz de, kendinizi kurtaramazsınız, kimse kendini kurtaramaz. Onun için... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Mercümek'i savunan kim? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Bırakın şimdi Mercümek bilmem ne meselesini. Mercimek yap

tıysa mercimek, nohut yaptıysa nohut; kim yaptıysa, kim yapıyorsa, kim halkın parasını yiyorsa, 
kim halkın sırtından para kazanıyorsa... Bunun düzenle falan alakası yok, bunun ahlakî değerlerle 
alakası var. Siz hangi düzeni getirirseniz getirin; yani, Marksist düzende, kapitalist düzende, sizin 
söylediğiniz İslamî düzende hırsız yok mu; her düzende var, her düzenin hırsızı var. Mesele, bu
nun yaygın olup olmamasıdır. Siz, insanları oraya çalsın diye koyuyorsanız, çalacaktır; çalmasın 
diye koyuyorsanız, çalmayacaktır. Mesele odur. 

Benim söz alışımın esas sebebi -aleyhte olduğum kısım- şu: Önergede, "1983 yılından bu ya
na olan tüm ihaleler" deniyor; bu ifade yanlıştır. Çünkü, 1983 sonrasında, Yüce Meclisimiz, Ba
yındırlık Bakanlığının yürütmekte olduğu otoyollar ihalesinden dolayı soruşturma açmıştır. Bu so
ruşturmanın sonunda, bazı arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesinde, Yüce Divanda yargılanmakta
dır. Ben, Anavatan Partisinin önergesi üzerinde konuşan arkadaşlarımızı dinleyince, söz almak 
mecburiyetini hissettim. 

Arkadaşlarımız, "canım ne var, hepsine yeniden bakalım" diyor. Hayır... Anayasanın 138 in
ci maddesi var. Anayasanın 138 inci maddesine göre, bu önergeden, parantez açıyorum, otoyollar 
ihalesi ayrı tutulmak zorundadır. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Zaten ayrı o. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla)- Eğer onu ayrı tutmazsanız, soruşturma komisyonları çiftleşmiş 
-işin sonunu söylüyorum- ve değişik sonuçlara varmış olurlar ki, bu, sonunda yargıyı etkilemeye 
kadar varır. O bakımdan, arkadaşlarıma teklifim -zapta da geçiyor- ve yapılması gereken iş -Ana
yasayı da çiğnemeden; Anayasayı çiğnemeye kalkarsak, nereye varacağı bilinmez- Anayasanın 
138 inci maddesini dikkate alarak, önergede, otoyollar ihalesi kısmı hariç ve ayrı tutulmalıdır; 
aleyhteyim dediğim nokta odur; yoksa, onun dışında, bütün ihalelerin araştırılmasında elbette ki 
yarar vardır ve bu araştırma, bu görüşmelerin sonunda mutlaka açılmalıdır, açıldıktan sonra da 
araştırma komisyonuna seçilecek olan arkadaşlarımızdan hassaten rica ediyorum, sanıyorum hepi
nizin de hissiyatına tercüman olarak rica ediyorum, bir parti taassubuna kapılmadan, o yapmış bu 
yapmamış taassubuna kapılmadan, "ben, milletimin malının, devletimin malının hesabını soruyo
rum anlayışı içerisinde" olabildiğince, bütün gücüyle; avantasıyla, rüşvetiyle, yolsuzluğuyla, ne 
varsa, bu komisyon hepsini araştırıp -sadece halkın önüne koymak değil- bunların gerekli işlemle
re de tabi tutulmasını sağlamak zorundadır. Bunu yapmadığımız zaman, bu Meclisimiz, halkımızın 
gözünde, onun malına, iradesine, mülküne, devletine sahip bir Meclis olmaktan çıkar, hep birlikte 
itibar yitiririz. Onun için, son derece dikkatli bir şekilde bu sonucun alınması gerekiyor. 
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Bu önergeye katkıda bulunan ve bu işin artık bu Mecliste ele alındığını milletimize ilan eden 
Yüce Meclisimizin bütün üyelerini, bütün arkadaşlarımızı, şahsen bu Meclisin şerefli bir üyesi ola
rak burada tebrik ediyor ve bu tür hassasiyetlerdeki bu birliğimizin devam etmesini istirham ediyo
rum. 

Saygı sunuyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, yerimden bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Muhterem Başkan, Sayın Yaşar Topçu arkadaşımın, görüş

lerine katılmıyoruz. Söz konusu ettiği bu ihaleyi Bayındırlık Bakanlığı mı yapmıştır, bir başka mer
ci mi yapmıştır bu ayrı bir mesele. Kaldı ki, eğer, Anayasanın 138 inci maddesi ihlal edilecekse, 
zaten yazık olur. Acaba sadece, otoyollar davası mı yargıdadır; acaba, başka dava var mıdır yok 
mudur? Değerli Komisyon, elbette ki Anayasanın hükümleri ile diğer yasa hükümlerini dikkate ala
cak ve yargıda olanları, bunun dışında bırakacaktır. Dolayısıyla, burada tadadî bir karar almaya 
mahal de yoktur, imkân da yoktur. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Zaten usulden değil efendim. Zatı âlinizin konuşmaları da Sayın Topçu'nun konuşmaları da 

zapta geçti. Eğer, biraz sonra yapacağımız oylama sonucunda bir komisyon teşkil edilecek olursa, 
o komisyon bu zabıtları okuyacak ve bu zabıtlar istikametinde, kendi sınırları dahilinde gerekeni 
yapacaktır. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN- Aleyhte, Sayın Seyfi Şahin'e söz veriyorum. 
Buyurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün devletimizin ve mille

timizin en büyük problemi, üç ana grupta toplanmaktadır. 
Birincisi; devletin bölünmezliğini tehdit eden PKK meselesi; ikincisi, Türk ekonomisinin çık

mazda oluşu, devletin borçluluğu ve ödefheler dengesinin bozukluğu; üçüncüsü ise, -halen günde
mimizi teşkil eden- devletin tepesinden itibaren başlayan yolsuzluklar, vurgunlar ve ahlakî buhran
dır. 

Nasıl oldu da devletimiz bu hale geldi? Bu araştırmayı 1983'ten itibaren başlatmak yanlış olur. 
Türkiye'deki, önemli bir idarî değişikliği ve bu türlü yolsuzlukların başlangıcını, daha önce de Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde gündeme gelmiş olan 12 Eylül 1980'le başlatmakta yarar olduğu ka
naatindeyim; çünkü, Türkiye'de esas ana yapı değişikliği ondan sonra başlamıştır. 

Halen, Parlamentodaki siyasî buhran ve çözümsüzlüklerin kaynağı da 12 Eylül İhtilalidir; çün
kü, en son yapılan seçimlerden de anlaşılıyor ki, esasen, siyasî yapılanmanın bozulması ve partile
rin liderlerini kaybetmesinden sonra, partilerin bunalıma girmesi, 1980 öncesi liderlerin tekrar ba
şarıyla öne çıkmasındaki problem de 12 Eylül meselesidir. Halen, Türk siyasî hayatı istikrara ka
vuşamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anadolu 'da yüzlerce devlet ortaya çıkmış ve yüzlerce devlet de bat
mıştır. Bunun da sebebi, o devletlerin ahlaken dejenere olmasıdır ve maalesef, Osmanlı Devletinin 
yıkılış sebebi de bu ahlakî buhrandır. 
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I . 
Bugün, Türkiye'yi tehdit eden bu mesele; vatandaş ile devlet arasında, vatandaş ile vatandaş 

arasında güvensizliğe sebep olmakta; insanlarımız, devlet kapısında hak ve adaleti bulamadığı için 
de, Parlamentoda ne sıkıntılar çektiğimizi sizler bilmektesiniz. 

Bir işçinin, en ufak bir işe girmesi veya bir yerden bir yere tayin olması, hastane kapısında işi
nin görülmemesinden veya görülmeme güvensizliğinden dolayı devamlı olarak, partiler, milletve
killeri araya konmakta ve maalesef, devletimiz tahrip edilmektedir. İşte, bundan dolayı, 1980'den 
sonra burada çok bahsedilen Lockheed skandali ve Şahinkaya hakkında dünya basınına yansıyan 
olaylardan sonra, 1982 Anayasasına, o dönemin idarecileri hakkında soruşturma açılmamasına da
ir gayet yanlış bir hüküm konmuştur. • 

Şimdilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliğini sağlamadığı sürece, -o zaman
ki Konsey üyeleri hakkında açılmasa bile- o dönemdeki yolsuzlukların açığa çıkarılıp, en azından, 

vyolsuzluklara ortak olmuş ikinci ve üçüncü şahısların kamuoyuna duyurulması veya cezalandırıl
ması için bu önergenin, 12 Eylül 1980'den sonrasını da kapsayacak şekilde verilmesini teklif edi
yor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın İhsan Saraçlar ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Sayın Adnan Ekmen tarafından verilen öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gündemimize göre 1 saat süreyle sözlü soruları görüşeceğiz; fakat, ba
na verilen gündemde belirtildiği şekliyle, sözlü soru sahibi pek çok milletvekili arkadaşımızın izin
li veya görevli olması, bu sözlü sorularla ilgili zamanı dakik kullanmamıza manidir. Biraz önce sa
yın grup başkanvekilleriyle yaptığım istişareden sonra da, onların görüşü bu istikamette tcbeyyün 
etmiştir. 

Bu nedenle, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 5 Ekim 1994 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.22 

. ©-_ . 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için alı
nan tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/4526) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 12.5.1994 . ' . . ' • ' 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Anayasanın 58 inci maddesinde "Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu madde
lerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbir
leri.alır" denilmektedir. 

Sorularım şunlardır: • 
1. Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşuturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkan

lıklardan korumak için, hükümet olarak şimdiye kadar ne gibi tedbirler aldınız? 

2. Yılda üretilen ve tüketilen alkollü içki (bira dahil) miktarı ve parasal değeri ne kadardır? 

3. Yılda, alkolün sebep olduğu trafik kazaları, cinayetler ve boşanmaların sayısı ve oram ne
dir? 

T. C 

Devlet Bakanlığı 27.9.1994 
Sayı: B.02.0.006.0/2.01952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4526-9965/38031 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip edilen "Gençleri alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri alışkanlıklardan kurtarmak için 
alınan tedbirler" ile ilgili 7/4526 esas numaralı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. 

I. —\ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunmaları
nın spor ve gençlik faaliyetleri aracılığı ile sağlanması görevini yürütmektedir. Genel Müdürlük, bu 
görevini, 76 il ve büyük ilçelerimizin tamamında teşkilatlanmış bulunan Gençlik ve Spor il Müdür
lükleri aracılığı ile sürdürmektedir. 

Merkez Teşkilatınca programlanan bu faaliyetler ülkemiz gençliğine aşağıda yeralan üniteler 
aracılığı ile sunulmaktadır. 

1. Gençlik Merkezleri : 64 il ve 15 ilçede açılmış bulunan 79 Gençlik Merkezine üye olan (12-
24 yaş kesiminde) yaklaşık 75-80 bin gencimizin zararlı alışkanlıklardan korunması büyük bir 
program çeşitliliği ile sürdürülmekte, gençlerimiz bu konuda doğrudan uygulayıcı olarak görev üst
lenmektedirler. 

2. İzcilik Federasyonu : 76 yıldan beri ülkemizde çok büyük bir gençlik kesimiyle yürütülen 
izcilik faaliyetleriyle ilgili Teşkilat, 1991 yılından itibaren okul dışı izcilik olmak üzere Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İzcilik Federasyonu olarak hizmetlerini sürdürmektedir. 

İzcilik Federasyonu 47 ilde; 432 kulüp, 5 ünite, 316 lider ve 7Q16 izci ile gençlerimize Ata
türk ve vatan sevgisini vermekte, onları ülkelerini, insanları, doğayı seven ve koruyan zararlı alış
kanlıkların bilincinde olan gençler olarak yetiştirmektedir. 

3. İl Spor Okulları: Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirmek, onların spor yolu ile 
zararlı alışkanlıklardan korunmaları amacıyla 1978 yılında başlatılan İl Spor Okulları uygulaması 
büyük bir gelişme ile devam etmektedir. 

1993 yılında tüm illerimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından organize edilen İl 
Spor Okullarına 102 210 çocuk ve gencimiz katılmıştır. 
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4. Gençlik Kamplan : Gençlerimizin yaz aylarında dinlenmelerini, yeni arkadaşlıklar edinme
lerini ve ülkemizin tarihî güzeliliklerini tanımaları amacıyla 1973 yılında uygulamaya konulan 
Gençlik Kamplan faaliyetleri, kamp ve katılan genç sayısının artınlmasıyla devam ettirilmektedir. 

Bursa, Karacaali ve Hasanağa, ~ 
Çanakkale - İntepe, 
îzmir - Çeşme, 
İçel, Silifke - Akkum, 
Aydın, Kuşadası - Davutlar ve 
Hatay, İskenderun - Arsuz; olmak üzere 6 ilimizde 7 adet olarak hizmet veren ve Merkez 

Gençlik Kampı olarak isimlendirilen bu tesislerde (12-14), (15-17), (17-24) yaş kesiminden oku
yan, çalışan, özürlü, okumayan tüm gençlerimize 10'ar günlük devreler halinde kamp yaptınlmak-
tadır. Her yıl bu kamplardan 5 ila 6 bin genç yararlanmaktadır. 

Merkez Gençlik Kamplarının dışında, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından, Müdürlü
ğün bulunduğu ilin gençleri için Mahallî Gençlik Kampları açılmakta ve bu kamplardan her yıl -3-
4 bin genç yararlanmaktadır. 

5. Spor Kulüpleri : Sayıları 5 bine yaklaşan Spor Kulüpleri aracılığı ile 450 bine yakın genci
miz faal olarak spor yapmaktadır. 

Öte yandan, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için gençlerin yoğun olarak bulunduklan 
kahve vb. yerlerde gerekli kontrol ve denetim yapılmaktadır. 

II. — 1992 ve 1993 yıllarında üretilen ve tüketilen alkollü içki miktarı ile satış bedeli tutannı 
gösterir liste ilişikte sunulmaktadır. „ 

III. — Alkollü, yorgun ve uykusuz araç kullanmaktan kaynaklanan trafik kazası sayısı 1993 
yılı içinde 10807'dir. 

Öte yandan, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce derlenen istatistiki bilgiler kanun 
maddeleri bazında değerlendirildiğinden, suçlara ve boşanmalara neden olan faktörlere (alkol vs.) 
göre istatistiki bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
1 Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİM VE SATIŞLARI 

Cjnşi 
Rakı 
Votka 

Üretim Miktarı' 
(Bin Litre) 

1992 im 
58 872. 67 329 
6 873 7 682 

Diğer Yüksek Alkollü 
İçkiler 
Şarap 
Bira 
İthal İçkiler 

TOPLAM 

6 477 6 973 
12 737 13 796 
19 377 21888 

104 336 117 668 

Satış Miktarı 
(Bir 

1992 
57 279 
7 165 

6 766 
12 480 
19 693 
1877 

105 260 

Litre) 
im 

Satış Bedeli 
(Milyon TL.) 

1992 
63 994 2 585 972 
7 248 

6 390 
12715 
21751 

267 465 

257 502 
101 587 
93 568 

2 050 242 625 
114 148 3 548 719 

im 
4429 861 

419 982 

374734 
156 189 
156 530 
390 124 

5 927 420 
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. 2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının 1993 yılında verdikleri 
kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4529) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru : Her bir kamu bankasının 1993 yılı itibariyle verdiği kredilerle ilgili olarak. 

1. Hangi şirketlere kredi verilmiştir? Miktarları nedir? 
2. Verilen kredilerden bugüne kadar geriye dönmeyen ve takipte olan şirketler ve kredi mik

tarları nedir? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 27.9.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01687 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4529-9974/38065 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "Kamu bankalarının 1993 yılında şirketlere verdiği krediler" ile ilgili 
7/4529 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

3182 sayılı Bankalar Kanununun "Sırların Saklanması" ile ilgili 83 üncü maddesinde sıfat ve 
görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankaya ya da müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açık
ça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler hakkında 
cezaî yaptırım uygulanacağı hükme bağlandığından, kamu bankalarından kredi alan gerçek ve tü
zelkişilerin isimleri ve kredi miktarları bildirilememektedir. 

Ancak; 31.12.1992 tarihi itibariyle kamu bankalarınca açılan krediler toplamı 115 592 milyar 
TL.'dir. bunun, 5 169 milyar TL.'lik kısmı takibe alınmış kredilerdir. Buna mukabil 2 169 milyar 
TL.'lik karşılık düşüldüğünde net takipteki krediler toplamı 3 000 milyar TL. olmaktadır. 
31.12.1993 tarihi itibariyle kamu bankalarınca açılan krediler toplamı, 189 107 milyar TL.'na yük
selmiş olup, bunun 8 673 milyar TL.'nı takipteki krediler teşkil etmekte, buna karşılık 4 784 mil
yar TL. karşılık düşüldüğünde net takipteki krediler 3 889 milyar TL. olmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

3. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının gazetelere verdiği kredi
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (714530) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl ma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. ' 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru: 
1. Herbir kamu bankasından hangi gazetelere döviz ve TL.'sı olarak ne kadar kredi verilmiş

tir? 

Kredi adetleri Ve tarihleri nedir? 

2. Bazı basın organlarının yan kuruluşlarına da kredi verilmiş midir? Verilmişse miktarları ne
dir? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 27.9.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01644 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4530-9975/38066 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "Kamu bankalarınca gazetelere döviz ve TL. olarak verilen krediler" ile 
ilgili 7/4530 esas nolu yazılı soru önergesine konu hususlar Bankalar Kanununun "Sırların Saklan
masına İlişkin 83 üncü Maddesi" kapsamına girmektedir. 

Bu nedenle, kredi verilen gazete ve yan kuruluşlarının isimlerinin verilmesi kanunen mümkün 
bulunmamaktadır. 

Ancak, basın sektörümüzün, diğer bazı sektörler gibi gelişmesini teşvik amacıyla, bazı teşvik 
tedbirlerinden yararlandırıldıkları malumlarıdır. 

Bu çerçevede, basın sektörünün 1994 yılında 81.7 milyar TL. fon kaynaklı kredi talebi olmuş
tur. 

Bu talebin; 
— 24 milyar liralık bölümü 24.1.1994 tarihinde, 
— 51 milyarlık bölümü 14.7.1994 tarihinde karşılanmıştır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Muş-Korkut'a bağlı Yolgözler ve Günören yolları
nın kapalı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/4834) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 

1. Muş, Korkut İlçesinin "Yolgözler ve Günören" köylerinin yollarının kapalı olduğu doğru 
mudur? 

2. Bu yollar ne zaman açılacak, stabilizasyonu ne zaman yapılacaktır? 

3. Yolların köprüleri ne durumdadır? 

4. Muş'ta büzler neden köy ihtiyaçlarına verilmiyor? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 3.10.1994 

Sayı: B.02.0.014/002-1209 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 5.9.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4834-10679 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Muş-Korkut İlçesine bağlı Yolgözler ve Günören köylerinin yollan toprak tesviyeli yol olup, 

1994 yılında balam onanm ve reglajı yapılarak ulaşıma açılmıştır. Devam etmekte olan sanat ya
pılan çalışmalanmn tamamlanmasından sonra 1995 yılı programında stabilize kaplaması değerlen
dirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4860) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi'nin, Kuşadası içerisinde tabanca çekip ortalı
ğa ateş açtığı tarafıma bildirilmiştir. Bu olay Kuşadası halkında çok büyük tepki görmüştür. 

1. Bu şahısla ilgili bilgileri içeren bir raporu gönderebilir misiniz? 

2. Bu şahsın Kuşadası Emniyet Müdürü ile ilişkisi nedir? Çünkü, tarafıma bu olay karşısında 
bir duyarsızlığın, bir gevşekliğin varolduğu bildirilmiştir. 

3. Neticede bu şahısla ilgili kanunî olarak ne gibi işlem yapılmıştır? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 30.9.1994 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-243937 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 8.9.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.0L0.GNS.0.10.00.02-7/4860-
10730/40757 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

4.8.1994 günü Aydın ili Kuşadası İlçesinde meskûn mahalde tabanca ile havaya ateş ettiği tes
pit edilen yat limanı müdürü Haydar Mengi Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında düzen
lenen tahkikat evrakı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına seVk edilmiş olup, halen Kuşadası As
liye Ceza Mahkemesinde davası devam etmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, araç alım-satımlarında vatandaşlar adına işleri ta
kip eden bürolara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4890) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Maliye ve Emniyet Teşkilatlarımızda araç alıp-satan vatandaşlar adına işleri takip eden 
bürolar ile ilgili olarak, 

1. Denetim ve kontrolleri nasıl yapılmaktadır? 
2. Bu tip büroların faaliyet göstermesine müsaade veren mercii neresidir? Bu yönde bir kanun 

maddesi var mıdır? Varsa, bu madde nedir? 
3. Usulsüz işlem yaptığı tespit edilip yakalanan bu tip bürolar ve alet olan Emniyet görevlile

ri var mıdır? Varsa, haklarında yapılan yasal işlem nedir? Hâlâ bu hususta yargıya intikal etmiş, gö
rüşülme aşamasında olan dosyalar mevcut mudur? 

4. Trafikteki araç dosyalarının sıhhati ve güvenirliliği konusundaki görüş ve kanaatiniz nedir? 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 30.9.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-243938 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 9.9.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4890-

10790/40960 sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Trafik Tescil Şubelerine tescilli bütün araçların satış veya devirleri, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince araç sahibi adına düzenlenmiş tes
cil belgesi esas alınarak noterlerce yapılmaktadır. 

Tescil işlemleri araç sahibinin bizzat veya noterden vekâletname vereceği şahıs tarafından 
mevcut belgeler ibraz edilerek yapılmaktadır. 

Önergede sözü edilen iş takipçileri ile ilgili olarak mevcut kanunlarda bir hüküm bulunma- . 
maktadır. 

Tescili yapılan araç dosyalarında Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu bulundurulmak 
suretiyle trafikteki araç dosyalarının güvenliği sağlanmaktadır. 

Bu konuda usulsüz işlem yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmakta
dır. 

Bilgilerinizi arz ederim. . 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Pera-Palas Otelinin kamulaştırıldığı iddiasına 

ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş 'in yazılı cevabı (7/4893) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Timurçin Savaş tarafından cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Sorularım: 

1. Pera Palas otelinin kamulaştırma kararının 12 Eylül döneminde alınmış olduğunu ve bila
hare Anavatan iktidarı döneminde bu haksız ve antidemokratik uygulamadan vazgeçildiğini bili
yor musunuz? 

2. Kamulaştırmada ısrar ederek 12 Eylül yönetimiyle bağdaşır duruma düşmüyor musunuz? 

3. Hükümetiniz özelleştirme için uğraşırken otel olarak işletilen bir binaya kamulaştırma ile 
hangi akla hizmet etmektesiniz? 

4. Burası bir otel olduğuna göre kamulaştırmayla çalışan personelin durumu ve mevcut işleti
cinin önümüzdeki yıllar için sağladığı rezervasyonlar ne olacaktır? 

5. Otelin kira geliri (3 milyar/yıI+enflasyon+% 5) Darüşşafaka, Darülaceze, Verem Savaş Der
neği gibi hayır kurumlarına verilmektedir. Kamulaştırma ile bu hayır kuruluşlarının gelir kaybını 
nasıl telafi edeceksiniz? -
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T.C. 

Kültür Bakanlığı 27.9.1994 

Sayı: ÖZK/2632 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 9 Eylül 1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4893-
10803/40977 sayılı yazısı. ; 

Pera Palas oteli ile ilgili kamulaştırma işlemine ilişkin olarak İstanbul Milletvekili Sayın Bü
lent Akarcalı'mn yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Timurçin Savaş 
Kültür Bakanı 

1. Pera Palas'ın kamulaştırılması hususunda İstanbul İl İdare Kurulunun 24.2.1982 gün ve 
1982/91 sayılı kararıyla kamu yararı kararı alınmış ve bu karar İstanbul Valisi tarafından da onan
mış, bu suretle de 2942 sayılı Kamulaştırma yasasının 17 nci maddesi ve diğer madde hükümleri
ne uygun işlemler yapılmıştır. 

Pera Palas Otelinin idare adına tescili için Beyoğlu 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde dava 
açılmış iken, dönemin Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün "Pera Palas Otelin 1982 yılında kamulaş
tırılmış ise de Hükümetimizin özelleştirme politikası doğrultusunda, söz konusu kamulaştırmadan 
vazgeçtim" demek suretiyle yasal işlemlere aykırı olarak sadece kendi imzasıyla kamulaştırmadan 
vazgeçmiş, Mahkeme bu belge üzerine tescil davasını idare aleyhine reddetmiş, ancak Yargıtay 5 
inci Hukuk Dairesi 24.11.1992 gün ve E: 1992/17827 sayılı kararı ile yapılan işlemin 2942 sayılı 
kamulaştırma kanununa aykırı olması sebebine dayalı olarak mahkeme kararını idare lehine boz
muştur. 

Pera Palas Otelinin kamulaştırılması için 1982 yılından Önce ve sonraki bakanlarla birlikte Tu
rizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve tüm üst düzey bürokratların böyle bir vazgeçmeye karşı ko
yan tutum izlemeleri, sadece onayı imzalayan Bakanın bunda ısrar etmesi hususunun derinlikleri
ne inilerek incelenmesinin bizzat soru soran milletvekilince yapılmasını öneririz. 

İlgili Vakfın kamulaştırmanın iptali için İstanbul 2 nci İdare Mahkemesinde açtığı davada da, 
Mahkeme 7.12.1983 tarih ve E: 1983/546 sayılı kararında, "....Bütünü ile eski eser olarak tescil edi
len otelin birinci derecede anıt eser olduğu ve otel-müze olarak korunması ve yaşatılması amacıy
la kamulaştırılmasında, böylecede gelecek kuşaklara kültür mirası olarak aktarılmasındaki kamu 
yararı tartışılmaz...." gerekçesi ile davayı red etmiştir. 

Yapılan açıklamalar ışığında, yürütülen işlemler hakkında haksız ve antidemokratik uygula
madan bahsedebilmek mümkün değildir. Böyle bir soru yönetilmesinin de hiçbir ciddî nedeni bu
lunmamaktadır. 

2. Beyoğlu 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 8.7.1993 tarih ve E:1993/149 K: 1993/473 sa
yılı karar ve anılan hükmün Kültür Bakanlığı adına tesciline dair fıkrasını "Hazine adına tesciline" 
şeklinde onayan Yargıtay 5 inci Hukuk Dairesinin 14.12.1993 tarih ve 1993/20289-24150 sayılı 
ilamı ile davalı tarafça istenilen Tashihi Karar talebinin reddine dair aynı dairece verilen 24.2.1994 
tarih ve 1994/2691-4113 sayılı ilamına göre Hazine adına tescil işlemi yapılıp, 27.4.1994 tarih ve 
2356 yevmiye sayısı ile hazine adına tapusu verilmiştir. 

- 6 6 -



T.B.M.M. B:14 4.10.1994 0 : 1 

Maliye Bakanlığının 10.5.1994 tarih ye 11/3121-69569/21758 sayılı yazısı ile de Pera Palas 
Oteli 1050 sayılı yasanın 23 üncü maddesi, 178 sayılı KHK'nin 13/d maddesine göre, otel-müze 
olarak değerlendirilmek üzere Kültür Bakanlığı Anıüar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına tahsis 
edilmiş olup, kamulaştırma işlemleri yargı kararlan doğrultusunda sonuçlanmıştır. 

Vakıf tarafından kamulaştırma işleminin iptali için açılan davada Mahkemenin yukarıda belir
tilen 7.12.1983 tarih ve E: 1983/546 sayılı kararındaki davayı red sebebi kamulaştırmanın nedeni
ni açıklamakta olduğundan ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek duyulmamıştır. 

3. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bakanlığımızın verdiği yetki, 
görev ve sorumluluklar sebebiyle kamulaştırma işlemleri sonuçlandırılmış bu suretle de birinci de
recede anıt eser olan kültür mirasını gelecek kuşaklara yoketmeden aktarmayı ve kamu yararını ko
rumaya çalışıyoruz. 

4. Yaklaşık 12 yıldır devam eden kamulaştırmaya ilişkin davalarla ilgili işlemler 1993 yılı içe
risinde zaten sonuçları itibariyle belli olmuştu. 

İşletmecilerin durumu belli olan ve tahliye durumunda kalacaklarını bildikleri halde rezervas
yon yapmalarını, kendi tedbirsizlikleri olarak değerlendirmelidirler. 

Ayrıca bu konu Kültür Bakanlığı yerine Misbah Muhayyes Vakfı ve işletmecinin kendi arala
rında çözmeleri gereken bir problemdir, 

5. Vakfeden tarafından düzenlenen vakıf senedinde, elde edilecek gelirlerin % 10'unun kendi 
akrabalarına, % 10'unun ihtiyat akçesi olarak ayrılıp, geri kalanın Darüşşafaka, Darülaceze ile Ve
rem ve Savaş Derneğine eşit oranlarda dağıtılması hükme bağlanmıştır. 

Pera Palas Otelinin yeniden Otel-Müze olarak işletilmesi ve bundan elde edilecek gelirlerin 
söz konusu üç hayır kurumuna gelir aktarılması yasal bazı engellerle karşı karşıya olduğundan, Ma
liye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında mevcut sorunları çözmek üzere görüşmeler devam etmek
tedir. 

Uygun çözümün bulunması halinde elde edilecek gelirlerden kamuya yararlı bu üç hayır ku
rumuna gelir tahsis edilebilmesi mümkün olabilecektir. 

8. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, son günlerde meydana gelen orman yangınlarına 
ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4894) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : Son günlerde ard arda ortaya çıkan orman yangınları neticesinde binlerce hektarlık or
man alanı tahrip olmuştur. Ormanlarımızın sıkı denetim ve kontrol altında tutulmadığı, bu yangın
lardan anlaşılmakta. Bu nedenle, Orman Bakanlığı ister istemez bir çok soruya muhatap kalacak
tır. Bu sorulardan bazılarına cevap aranmaktadır, 

1. Özellikle Gelibolu Orman yangını ve beraberinde en son çıkan orman yangınlarında ne ka
dar hektarlık orman alanı tahrip olmuştur? 

2. Her ne kadar aşırı sıcakların seyrettiği günlerde bu yangınlar çıkıyor ise de, son günlerde 
ard arda çıkan orman yangınlarındaki kasıt oranı nedir? 
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3. Yangına sebebiyet veren aşın sıcakların dışında daha başka hangi etkenler sebep olmuştur 
veya olmaya devam etmektedir? 

4. Bu yangınlara sebep olan etkenlerin içerisinde insan faktörüne düşen pay nedir? Yani, yan
gınlara sebebiyeti tespit edilen şahıs veya şahıslar hakkında yapılan işlemler nedir? Ve kimdir bu 
şahıslar, teşhir edebilir misiniz? 

5. Çıkan bütün yangınlarda Orman Bakanlığının ihmali sözkonusu. Böyle bir ihmale sizde ka
tılıyor musunuz? Şayet katılıyorsanız nedir bu ihmaller? Katılmıyorsanız aşağıdki sorularla ilgili 
detaylı bilgiyi verebilir misiniz? 

a) Orman Bakanlığı bünyesinde kaç personel görev yapmaktadır? Bunu Bakanlık ve taşra kap
samındaki dağılımları çerçeyesince açıklayabilir misiniz? Ayrıca, bir Orman Bekçisi, Orman Gö
revlisinin aldığı ücret nedir? Ne gibi imkânlar sağlanmaktadır bu insanlara? Sorumlu oldukları or
man bölgelerinin denetim ve kontrolünü nasıl ve hangi yöntemlerle yapmaktadırlar? İlave olarak, 
bu insanlar ormanların güvenliğini yeterince koruyabilmekte midirler? Mevcutları nedir? Herbir 
ormammıza düşen görevli adedi de nedir? Sizce görevleriyle ilgili bilgiye sahipler mi bu insanlar? 

b) Yangın halinde lüzumu olan araç, gereç ve teçhizat yeterli mi? Bunları da adet ve nitelik 
olarak bildirir misiniz? Ayrıca, bu araç, gereç ve teçhizatların, gelişmiş ve bu konularda duyarlı 
olan batılı ülkelerin geliştirdiği ve kullandığı araç, gereç ve teçhizatlara göre standart ölçüsü ne
dir? Bu yönde yeni alımlar yapılmış mıdır? Alınmışsa, bunlar nedir? Hangi ülkelerden toplam han
gi fiyata alınmıştır? 

c) Şayet alınmışsa yenileriyle birlikte mevcut araç, gereç ve teçhizatların kaçta kaçı faal du
rumdadır? Bunları kullanacak görevliler meslekî bilgi ve beceriye yeterince sahip midir? 

d) Bu yangınların havadan denetim ve kontrolleri nasıl yapılmaktadır? Uçak adedi ve tipleri 
nedir? Gelişmiş batılı ülkelerde hava kontrolleri nasıl ve hangi tip uçaklarla yapılmaktadır? Eldeki 
uçakların kaç tanesi faal durumdadır? 

e) Son çıkan yangınlarda havadan söndürme çalışmaları nasıl yapılmıştır? Her yangın için kaç 
adet uçak görev yapmıştır? 

. f) "111" yangın ihbar telefonu amacına uygun mudur? İstenilen faydayı sağlayabilmekte mi-
dir? ' ; - :' •_ 

Bu ihbar telefonununu her bölgedeki etkinliği nasıldır? Her bölgeden bu yönde istenilen fay
da sağlanabiliyor mu? Bu ihbar telefonunun her bölgede, her ildeki işlerliği nedir? 

6. Kül olan orman alanlarımızın manevi külfetinin yanında maddî külfeti ne kadardır? Ve ne 
de bu zarar ve ziyanın tazmini nasıl ve ne zaman yapılaccaktır? 

7. Çıkan yangınlarda ihmali tespit edilea görevliler var mıdır? Varsa, kimlerdir ve haklarında 
ne gibi yasal işlem yapılmıştır? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 30.9.1994 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1.SOR/602 
Konu : Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi.: 9.9.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4894-10804/40978 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in son günlerde meydana gelen orman yangınlarına 
ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. • . 
Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Son Günlerde Meydana Gelen Orman Yangın
larına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığın Cevabı 
1. Gelibolu Orman Yangınında 4049 hektar, ülke çapında 16.9.1994 tarihi itibariyle 2545 adet 

yangında 20 750 hektar orman yanmıştır. > 
2.1994 yılında orman yangınlarının önceki yıllara göre çok olmasının temel nedeni; 1994 yı

lının önceki yıllara göre çok kurak ve sıcak geçmesidir. Sıcaklık normalin 5-10 derece üzerindedir. 
Nispî nem düşüktür. Yağış azdır, rüzgârlı gün sayısı ve şiddeti fazladır. Bu yüzden ihmal, tedbir
sizlik, kasıt, tarla açma, anız yakma Ve benzeri sebeplerle çıkan yangınların büyüme ve tahripkâr 
olma tehlikesi artmaktadır. 1994 yılında kasıtlı çıkarılan yangın oranının geçen yıllara göre daha 
fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

3. Ülkemizde yangınlar son on yilın (1984-1993) ortalamalarına göre % 13 kasıt, % 27 İhmal, 
% 2 yıldırım, % 48'de tespit edilemeyen sebeplerden çıkmıştır. Tespit edilemeyenlerde kasıt unsu
runun yüksek olduğu düşünülmektedir. 

4. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının % 98'i insanlardan kaynaklanmaktadır. Faili tespit 
edilenler hakkında suç zaptı düzenlenmekte ve mahkemeye intikal ettirilmektedir. Yukarıda 3 ün
cü maddede belirtildiği gibi yangıların % 13'ü kasıtlı olarak çıkarılmıştır. Kasıtlı olarak çıkarıldı
ğı tespit edilen yangınlarla ilgili davalar yargı mercilerine intikal ettirilmektedir. Mahkeme karar
ları hakkında Bakanlığımızca beyanda bulunulması doğru görülmemektedir. 

5. Orman yangınları ile mücadelede Bakanlığımız büyük gayret içerisindedir. İhmal söz konu
su değildir. 

a) Orman Genel Müdürlüğünde; 1231 merkezde, 31106 taşrada olmak üzere toplam 32 337 
personel çalışmaktadır. Ayrıca 17 bin adedi orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde olmak 
üzere çeşitli ormancılık hizmetlerinde de geçici mevsimlik işçi olarak 50 bin sigortalı işçi çalıştı
rılmaktadır. Bunun dışında üretim taşıma Ve istif işlerinde de orman köylüsü birim fiyatla çalıştı
rılmaktadır. Bu hizmetlerin karşılığı köylüye 1994 yılında yaklaşık 4 trilyon lira ödeme yapılacak
tır. Memurlar 657 sayılı Kanuna tabi olarak, işçiler ise toplu sözleşmeleri gereği ücret almaktadır
lar. ••;'.'.'• r • 

Ormanların korunması ile görevlendirilmiş olan Orman Genel Müdürlüğü ülke çapında 27 Or
man Bölge Müdürlüğü, 242 Orman İşletme Müdürlüğü, 1 250 Orman İşletme Şefliği olarak teşki
latlanmıştır. 

Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak üzere 1904 yerde toplu koruma merkezi, 649 yer
de bölüm Koruma Merkezi kurulmuştur. Koruma hizmetlerinde 6 500 civarında Orman Muhafaza 
Memuru görev yapmaktadır. 

Ayrıca; orman yangınları ile mücadele için 715 yerde ilk müdahale ekibi, 138 yerde hazır kuv
vet ekibi bulundurulmaktadır. Yangınla mücadele konusunda eğitilmiş ve tecrübelidirler. 
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b) Orman yangınları ile mücadele de 790 araç, 175 iş makinası, 93 arazöz, 6 helikopter ve 
T.H.K.'dan kiralanan 11 uçak kullanılmaktadır. Yangınlarla ilgili haberleşmeler 7 800 adet telsiz
le yapılmaktadır. Son olarak 1993 yılında 387 adet telsiz satın alınmıştır. 

Orman yangınları ile mücadelede bir çok ülkeden çok iyi durumdayız. Kullandığımız araç ge
reç ve teçhizatın batı ülkelerinin kullandığından standart yönünden bir farkı yoktur. 5-6 ton su ta
şıyabilen yangın söndürme uçak ve helikopterleri dışında her türlü araç ve gerecimiz bulunmakta
dır. Bu hizmete kâfi gelmeyen araç-gereç ve iş makinesi piyasadan kiralanmaktadır. 

c) Yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılan araç gereç ve teçhizatın tamamı faal durumda 
tutulmaktadır. Arızalananların tamirleri kısa zamanda yapılmaktadır. Arıza giderilinceye kadar ye
rine başka araç görevlendirilmekte veya kiralanmaktadır. Yangın hizmetlerinde çalışan teknik ele
man, personel, işçi ve operatörlerin tamamı eğitime tabi tutulmuştur. 

d) Orman yangınlarını yoğun olduğu Çanakkale, İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya Bölge Mü
dürlüklerinde havadan denetim ve kontrol hizmetleri helikopter ve uçaklarla yapılmaktadır. T.H.K. 
yangın hizmetlerine tahsis ettiği 11 adet uçağı faal durumda tutmaktadır. 

e) Uçaklar yangın durumuna, hava hallerine ve arazi yapısına göre müdahale edilmesi müm
kün olan yangınları söndürme çalışmalarına katılmakta ve yangın ekiplerimize yardımcı olunmak
tadır. 

f) Ormanlarımızın tamamına yakını görülecek şekilde, yerleri ışınlama metodu ile tespit edil
miş 883 kulübeden gözetlenmektedir. Yangın ihbarları; esasında bu kulelerden alınmaktadır. PTT 
İşletme Genel müdürlüğünün tahsis ettiği 177 nolu ücretsiz özel hatla yapılan ihbarlar da yardım
cı olmaktadır; Bu telefonlar il içerisinde görev yapmakta ve bir ilden başka bir ildeki orman teşki
latına ihbarda bulunmak mümkün olmamaktadır. 

6. Yanan ormanlarımızın % 50'si tabiî tensil ve canlandırma kesimleri yapılarak çok az mas
rafla tekrar orman haline dönüştürülmektedir. Kalan % 50'sinde ise sun'i yolla ağaçlandırma yap
mak gerekmektedir. Yanan sahalar programa bakılmaksızın, yılı içerisinde veya ertesi yıl ağaçlan
dırılmakta ve etrafı tel çitle çevrilerek koruma altına alınmaktadır. Normal olarak bir hektar saha
nın ağaçlandırılması 25-30 milyon liraya mal olmaktadır. 

7. Şimdiye kadar çıkan orman yangınlarında, ihmali görülen görevli eleman yok denecek ka
dar az olup, ihmali görülenler hakkında durumuna göre idare veya yargı yoluna gidilmektedir. An
cak, yangın konusunda çalışan teknik eleman idareci, işçi gibi bütün personel canı pahasına da ol
sa görevini yapmaya devam etmektedir. 1994 yılında ihmali görülen personel yoktur. 

9. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SSK'da emeklilik işlemlerinin vatandaşı mağdur et
tiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'in yazılı ceva
bı (7/4904) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nihat Matkap tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 

" • - . ' • • İzmir 

Emekli olmak için SSK'ya müracaat eden vatandaş perişan. 

Sürüm sürüm sürünüyor. 
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Vatandaşa kötü muamele yapılıyor. 
Binlerce vatandaş yetersiz memur sayısı ve çekilen büyük ızdırap. 
Emeklilik işlemleri aylarca, senelerce sürüyor. 
Hele muamelelerde ufak bir yanlışlık oldumu, vatandaş yandı demektir. Hemen kör kuyuya 

atılıyor. 
Örnek Bir Olay : Yavuz Alphan adlı vatandaşımız (12760 NEZ) 22 aydır emekli olamayışının 

nedenlerini gerçekçi olarak araştırıp, bu kadar geç kalınmasının sebepleri nelerdir? 
Sizce bir vatanadaşın emeklilik maaşı ne kadar zamanda bağlanmalı? 
Sizin kurumunuz genelde ne kadar zamanda bağlıyor? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 3.10.1994 
Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01-6076-268703 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8.9.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.Ö0.02-7/4904/10819/410030 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Cengiz Bulut taratmadan hazırlanan Sosyal Sigortalar Kurumunda emekli-

> lik işlemlerinde meydana gelen gecikmelerin sigortalıları mağdur ettiği iddialarına ilişkin yazılı so
ru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli aylığı bağlama işlemleri, 
65 sigorta müdürlüğünde halen manuel sistemle yapılmakta ve her ay ortalama olarak 16 000 civa
rında sürekli işgöremezlik geliri, malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda, hizmetlerin otomasyona geçirildiği 1967 yılma kadar değişik 
sigorta müdürlükleri bölgelerinde çalışan sigortalıların hizmetleri, bu müdürlüklerce saklanmakta, 
dolayısıyla otomasyonda olmayan hizmetlerin toplanarak aylık bağlanması uzun zaman alabilmek
te sigortalılann da eksik beyanda bulunmaları nedeniyle, otomasyonda olmayan sigortalı hizmetle
rin toplanması uzun süren yazışmalar sonucu mümkün olabilmektedir. Tahsis işlemlerinin otomas
yona geçirilmesi çalışmaları sonuçlandığında, emekli aylıkları müracaat edilen ay içinde bağlana
bilecektir. 

Ayrıca, sigortalıların tescil edildikleri ilik sigorta sicil numarasını, daha sonra çalıştıkları iş
yerlerine bildirmeyerek mükerrer sigorta sicil numarası almaları ve ölen sigortalılann hak sahiple
rinin, sigortalılann çalışmalan hakkında bilgi sahibi olmamalan da, bu konulara ilişkin yazışma ya
pılmasına neden olmakta, bu durum ise aylıklann bağlanmasını önemli ölçüde geciktirmektedir. 

Diğer taraftan, 1671676 sigorta sicil numaralı Yavuz Alphan'a 1.10.1992 tarihi itibariyle ay-
lıka bağlanmış ve ilgiliye 19.8.1994 tarih, 224464 sayılı yazı ile bilgi verilmiştir. Aylığın bağlan
masındaki gecikme iise Bağ-Kur'a tabi hizmetlerini saptanması için yapılan yazışmalardan kay
naklanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda tahsis işlemlerinde görevli personelin sigortalılara güler yüzlü 
davranmalan, yeterli bilgi vermeleri ve halkla ilişkiler konusunda da eğitilmelerine yönelik çalış
malar sürdürülmektedir. 
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Bugün için, Kurumda ortalama aylık bağlama süresi, özel durumu olan dosyaların dışında 1 
ay ile 3 ay olabilmekte, yine bu çerçevede tahsis işlemlerinin bir an önce neticelendirilmesi ve ge
cikmelere mahal verilmemesine azamî özen gösterilmektedir. 

Nihat Matkap 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

10. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, son günlerde meydana gelen orman yangınlarını ne-
nedine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4916) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Orman Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılması için gereğini 
arz ederim. 26.6.1994 

Ahmet Kabil 

Rize 
Son günlerde yapılan araştıramalara göre, Nisan ayından bu yana meydana gelen yangınlarda, 

13 Trilyon değerinde 16 bin hektarlık orman alanı yanmıştır. Zaman olarak 60 yıl kül oldu. 

Orman yangınları ile birlikte, Türk Milletinin yüreğide yanmaktadır. Kamu vicdanında bu 
yangınların sebebi tamamen tedbirsizlik, sözde tasarruf tedbirleri ve yetkililerin beceriksizliğidir. 

Önceki yıllarda bu mevsimde, 75 kişi çalışan ormanlarda bu yıl, 15 kişi partizanca alındığı için 
çalışır görünmektedir. Üretim artıkları temizlenmemiş ormanlar korumasızdır. 

Soru \. Önceki yıllara göre bir hayli artan orman yangınlarının artış nedenleri, tedbirsizlik mi, 
sabotaj mı, tarla açmak mı, yoksa tasarruf tedbirleri midir? 

Soru 2. Ormanları daha sıkı koruyabilmek için ilave hangi tedbirler düşünüyor musunuz? Et
kili bir orman yangınlarını söndürme projesi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 3. Orman yangınlarını erken teşhis edebilmek için, belli aylarda uçak kontrollerini düşü
nüyor musunuz? 

Soru 4. Gelibolu'da geçen yıl (1993'te) alışan kaç geçici işçi vardı, bu yıl (1994'te) kaç or
man işçisi çalışmaktadır. -

Soru 5. Beykoz'da, Sayın Orman Bakanı kendi adına tapu etmiş olduğu 41 602 m2 ormanda 
da tasarruf tedbirleri uygulanıyor mu? Bu ormanda kaç işçi çalışmaktadır. Buranın 1 m2'si kaç li
radan Sayın Orman Bakanına devredilmiştir? 

T.C. 
Orman Bakanlığı . 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 30.9.1994 
(koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı) 

Sayı: KM. 1.SOR/603-2761 
Konu : Sayın Ahmet Kabil'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 9.9.1994 tarih ye A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4916-10856/41147 sayılı yazınız. 
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Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "Son günlerde meydana gelen orman yangınlarının 
nedenine ilişkin yazılı soru önergesi", Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ekte sunul
muştur. 

Arz ederim. 

Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
Rize Milletekili Sayın Ahmet Kabil'in Son Günlerde Meydana Gelen Orman Yangınlarına 

. İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

> Orman Bakanlığın Cevabı 

1. 1994 yılında orman yangınlarının önceki yıllara göre çok olmasının temel nedeni; 1994 yı
lının önceki yıllara göre çok kurak ve sıcak geçmesidir, sıcaklık normalin 5,10 derece üzerindedir. 
Nispî nem düşüktür. Yağış azdır, rüzgarlı gün sayısı ve şiddeti fazladır. Bu yüzden ihmal, tedbir
sizlik, kasıt, tarla açma, anız yakma ve benzeri sebeplerle çıkan yangınların büyüme ve tahripkâr 
olma tehlikesi artmaktadır. 1994 yılında kasıtlı çıkarılan yangın oranının geçen yıllara göre daha 
fazla olmuştur. Ancak orman yangınları ile mücadelede tasarruf tedbirleri uygulanmamıştır. Zira 
orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelede tasarruf düşünülemez. Alınması gereken tedbirler 
eksiksiz olarak alınmıştır. 

2. Aynı Akdeniz iklim kuşağını paylaştığımız bazı ülkelerle kıyasladığımızda orman yangın
ları ile mücadelede daha iyi durumda olduğumuz görülmektedir. Ormanlarımız Bakanlığımız teş
kilâtınca bütün ormanlarımıza yayılmış yangın gözetleme kule-kulübeleri, yangına ilk müdahale 
ekipleri, hazır kuvvet ekipleri ve işçilerle yangına karşı korunmakta ve yangınla mücadele edilmek
tedir. Yangınların büyümesi halinde mükellefler, kamu kurumları, belediyeler ve askerî birlikler
den yardım istenmektedir. Bu işler için plan ve protokoller yapılmış bulunmaktadır. Bakanlığımız
ca alınan bu tedbirlere ilaveten 1994 yılında orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler 
için Hükümetimiz tarafınâdan oluşturulan Orman Yangınları Kriz Komitesince; 

—Yangına hassas bölgelerde, 15 Ekim 1994 tarihine kadar ormana giriş ve çıkışlarla anız ya
kılması kesinlikle valiliklerce yasaklanmıştır. 

— Orman yangınlarında, kriz komitesini teşkil eden Bakanlıkların; bütün makine parkları ön
celikle bu hizmetlere tahsis edilmiştir. 

3. Orman yangınlarının yerini erken teşhis etmek ve haber vermek hayati önem arz etmekte
dir. Ormanlarımızdaki yangın kule-kulubeleri tamamlanmış, telsiz vve telgefon bağlantıları yapıl
mış olup, buralardan ormanlarımızın tamamı 24 saat boyunca kontrol altında tutulmaktadır. Ayrı
ca Çanakkale, İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya Bölge Müdürlüklerinde uçak ve helikopterlerle 
havadan kontroller yapılmaktadır. 

4. 1993 yılında Gelibolu'da 60 yangın söndürme işçisi çalıştırılmıştır. 1994 yılında ise 65 yan
gın söndürme işçisi çalışmaktadır. 

5. Bu konuda TBMM'ne gensoru verilmiştir. Gensoru TBMM'ce reddedilmiştir. 

Meclis İç Tüzük hükümlerine göre gensoru konusu reddedilmişse milletvekilleri soru soramaz 
hükmünden dolayı bu soru sorulmamış kabul edilmiştir. 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, son günlerde meydana gelen orman yangınları
na ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nih yazdı cevabı (7/4917) .. . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Son Kilyos Orman Yangını esnasında tüm orman yangınlarına sebep olarak PKK gös

terilmiştir. Bunu da.aylar öncesinde Özgür Gündem Gazetesinden çıkan bir haberde ormanlarımı
zın PKK^a yeni hedef olarak gösterildiği ifade edilmektedir. 

1. Bu durumda Orman Bakanlığı olarak ne gibi güvenlik önlemleri alınmıştır? 

2. Şayet yeterli ölçüde güvenlik tedbirleri alınmışsa, niçin ardarda orman yangınları çıkmıştır? 
Yoksa, güvenlik tedbirleri yeterli mi değildi? 

T.C. -

Orman Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 30.9.1994 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1.SOR/601 , . 
Konu : Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi: 9.9.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.b2-7/4917-10857/41148 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in son günlerde meydana gelen orman yangınlarına 

, ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

HasanEkinci 
Orman Bakanı 

Bilecik Milletekili Sayın Mehmet Seven'in Son Günlerde Meydana Gelen Orman 

Yangınlarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

" Orman Bakanlığının Cevabı 

1. Ormanlarımız, Bakanlığımız teşkilatınca bütün ormanlarımıza yayılmış 883 adet yangın gö
zetleme kule-kulübeleri, 715 yerde yangın ilk müdahale ekipleri, 138 yerde hazır kuvvet ekipleri 
ve 17 bin işçiyle yangına karşı korunmakta ve yangınla mücadele edilmektedir, Yangınların büyü
mesi halinde mükellefler, kamu kurumları, belediyeler ve askerî birliklerden yardım istenmektedir. 
Bu işler için her türlü önlem alınmış, plan ve protokoller yapılmış bulunmaktadır. Bakanlığımızca 
alınan bu tedbirlere ilaveten 1994 yılında Hükümetimiz tarafından oluşturulan Orman Yangmlan 
Kriz Komitesince; 

—Yangına hassas bölgelerde, 15 Ekim 1994 tarihine kadar ormana giriş ve çıkışlarla anız ya
kılması valiliklerce tamamen yasaklanmıştır. 

— Orman yangınlarında, kriz komitesini teşkil eden Bakanlıkların; bütün makine parkları ön
celikle bu hizmetlere tahsis edilmiştir. 
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2. Alman bütün tedbirlere rağmen, ormanların Ülkemizde çok geniş bir alana yayılmış bulun
ması, ormanlan oluşturan ağaç türlerinin yangına hassas türlerden olması ve iklim koşullarından 
ötürü orman yangınları meydana gelebilmektedir. 

Orman yangınları konusunda her türlü tedbir eksiksiz olarak alınmıştır. 
12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, SSK Hastanesinde beyin cerrahisi müdahalele

rinin yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Nihat Matkap'in 
yazılı cevabi (7/4925) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
Konya SSK Hastanesinde son altı ay içinde ameliyathane bakımdadır diyerek beyin cerrahisi 

müdahaleleri yapılmamaktadır, Hasta sahiplerinin taleplerine rağmen Tıp Fakültesi Hastanesi veya 
Ankara'ya sevk işlemi de yapılmayarak büyük ücretler mukabilinde özel hastanede ameliyatı ka
bule zorlanmaktadırlar. 

1. Bu konuda bakanlığınızın bilgisi var mı? 
2. Durumu nasıl değerlendiriyor sunuz? ~ 
3. Bu konuda yapılmış herhangi bir işlem var mıdır? 
4. Bundan sonrası için ne düşünüyor sunuz? 

. T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 3.10.1994 v 

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01-6077-26875 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 9.9.1994 tarih ve A.0İ.0.GNS.0.10.00.02-7/4925-10872/41208 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından hazırlanan, Sosyal Sigortalar Kurumu Konya 

Hastanesinde beyin cerrahisi müdahalelerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi 
Bakanlığımca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Konya Hastanesi ameliyathanelerinde 6.1.1994 tarihinden itibaren 
başlatılan tadilat ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılması gereken ameliyatlar, kurumun aynı böl
gedeki Konya Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirilmektedir. 

Sözkonusu hastanede bugüne kadar toplam 1 569 ameliyat yapılmıştır. Ancak beyin ameliyat
larının özellik arzetmesi nedeniyle, konu ile ilgili acil vakalar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
ya Konya Devlet Hastanesine, diğer vakalar ise kurumun Ankara Hastanesine sevk edilmektedir. 
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6.1.1994 tarihinden 19.9.1994 tarihine kadar geçen yaklaşık 9 aylık süre içerisinde,.Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen hasta sayısı 33, Konya Devlet Hastanesine sevk edilen 
hasta sayısı 12, kurumun Ankara Hastanesine sevk edilen hasta sayısı 41'dir. 

Belirtilen süre içerisinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi veya kurumun Ankara 
Hastanesine sevk olmak istemeyen birkaç hasta, kendi istekleri doğrultusunda özel hastanelerde 
ameliyat olmuşlardır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Konya Hastanesi ameliyathanelerindeki tadilat nedeni ile beyin 
ameliyatları yapılmamakla beraber, sözkonusu hastanenin acil servis ameliyathanesinde konu ile il
gili küçük müdahaleler yapılmakta olup, bugüne kadar tedavi altına alman ve takip edilen hasta sa
yısı 220'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Matkap 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

13. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, failleri meçhul bazı cinayetlere ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4932) 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
26.8.1994" 

Muzaffer Demir 
Muş'' 

.1. Kamuoyunda "General Zinnar" olarak bilinen Alaattin Kanat ve yine "Yeşil" kod adıyla 
bilinen Ahmet Demir ve üç arkadaşları ile birlikte; Silivri'de bir işadamından yüz bin dolar haraç 
isterken; İstanbul Asayiş Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı dünkü gazetelerde haber olarak geç
mektedir. 

Mardin Milletvekili merhum Mehmet Sincar'ın ölümünden bir gün önce DEP Milletvekili he
yeti Diyarbakır Havaalanında Alaattin Kanat'ın havaalanında olduğuna dair görgü şahitleri vardır. 
Mehmet Sincar cinayeti henüz aydınlanmamıştır. Mehmet Sincar cinayetinde Alaattin Kanat'ın iş
levinin ne olduğu konusunda araştırma açacak mısımz? 

Yine yazar Musa Anter cinayetini Alaattin Kanat'ın bizzat planladığı ve işlediği iddia edil
mektedir. Musa Anter cinayetinde tek görgü şahidi olan Orhan Miroğlu ile Alaattin Kanat'ı yüz
leştirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Yine kamuoyunda "Yeşil" kod adıyla bilinen Ahmet Demir'den Ahmet Gem Ersever 
kitabında bahsetmektedir. Ahmet Cem Ersever kitabında Tunceli, Elazığ ve Bingöl bölgelerindeki 
çoğu cinayetleri Ahmet Demir ve Mahmut Yazıcıoğlu ekibinin işlediğini söylemektedir. Yine Ay
han Öztürk adlı şahıs 14 Ekim 1993 tarihli gazetelerde Dr. Hasan Kaya ve Av. Metin Can cinayet
lerini "Yeşil" kod adlı Ahmet Demir'in işlediğini beyan etmektedir. 

Musa Anter, Mehmet Sincar, Dr. Hasan Kaya ve Av. Metin Can cinayetlerinin ve diğer faili 
meçhul cinayetlerin aydınlanmasında Alaattin Kanat ve Ahmet Demir'in beyanlarının çok önemli 
olduğu kamuoyunda yaygın bir kanaattin 

Soruşturmanın adil, ciddî ve derinlemesine yapılacağı kanaatimi ifade ederken faili meçhul 
cinayetlerin kamuoyu vicdanını rahatlatacağı gerçeğini vurgulama gereğini duyuyorum. 
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T.C. 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 30.9.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-243936 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

İlgi : TBMM Başkanlığının 9.9.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.Ö. 10.00.02-7/4932-
10885/41224 sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Dr. Muzaffer Demir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru Önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

4.9.1993 tarihinde Batman İlinde DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın öldürülmesi 
olayı ile ilgili olarak, eyleme gözcü ve koruma olarak katıldıkları belirlenen M. Salih Uğur, Aydın 
Tuncer ve Faruk Akgül isimli sanıklar yakalanmış olup, tetikçi olarak eylemi gerçekleştiren Orhan 
İlcin ile Veysi Kavan'ın aranmalarına devam edilmektedir. 

Önergede iddia edildiği gibi Alaattin Kanat isimli bir şahsın bu olayla ilişkisi olduğuna dair 
bilgi mevcut değildir. 

Yazar Musa Anter ise 20.9.1992 günü faili meçhul kişilerce öldürülmüş olup, bu ve diğer faili 
meçhul olayların aydınlatılması ve faillerin bul unması için gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürül
mektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. ., 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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GENEL GÖRÜŞMEYE MECLÎS 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 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarımı 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 MüMoğlu 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 aykır,ı 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. — Şırnıak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

8. — İzmıir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 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 (1.0/25) 

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 Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 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 tnceöz ve 24̂  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. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

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

20. — Ankara Milletvekili I. 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) 

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

• 22. — Ankara Milletvekili t; Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

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

24. — 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) 

25. — 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) 

26. —Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

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

28.— 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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29.— 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, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

30.— Sivas Milletvekili AbduUatif 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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54). . 

34. — 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) 

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

36. — 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) 

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

38. — 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) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad-

. deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 
40.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 

Üniversitesi Açrtc Öğretim Fakültesi 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) 

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

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

43. — Denizli Milletvekili Adnan Kesicin 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) 

44. — İstanbul M iî_l<*t vekili 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) 

45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 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 (8/18) 

46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzücün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6y) 

47. — 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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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazan 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) 

49. — 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) 

50.— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
ili Kulp İlçesinde 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) 

151'. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
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) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

.53.—. 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) 

54. — Konya Mületvekili 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) 

55. — 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) 

56. — 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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57. — Antalya Mille*üvefcili Deniz Bayk&l ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri. aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili 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) 

59: — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

"61. — 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) 

62.— İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

63a — Ordu Milletvekili Sadi 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, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

64. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygula
nan 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) 

65. — 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) 

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

67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını 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) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. '•— Şırnıak 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) 

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

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

73. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

74. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

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

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

77. — 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) 

78. — 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 önergesfi (10/115) 

79. — Şırnak 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) 

80. — 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) 

81. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 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) 

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

83. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 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) 
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84. — 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) 

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

86. — 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) "'.,.. 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan 1GDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi C10/136) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

91. — Diyarbakır Milletvekili M* Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarım araştırmak' amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/'38) 

92. — 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) 

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

94. — 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

95.— 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) 

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

97. — 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) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro ilçesinde 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) 

99. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

100. — 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) 

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

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

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

104. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. •—• 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) 

106. —. 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) 

107. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

108r — 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) 

109. — 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) 

110.— 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) 

111. — 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) 

112. — 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 îvîecüs araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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113, —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların -ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gerdken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının* Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır İstikametinde 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) 

115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşınım, 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) . . 

117. — 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 (10/165) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

119. — 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) 

120. — 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). 

121. — 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 araştırmacı açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu vr 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal-
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tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasma ilişkin önergesi (10/172) 

123. — 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) 

124. — 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) 

125. — 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) . 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili 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) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129.— 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) 

130. — 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) 

131. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) . 

132. — Bartın Milletvekili Hasajı Akyöl 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) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafından 
Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin' belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

136. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

137..-— Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

138. -— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının. araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

139. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması'açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa-
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nm 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Falbrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143 — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak aamacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado-
luda bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

149. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal "varlığı ile ilgili olarak ileri-sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194). ' • 

150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

151. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başba
kanın mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/196) 

152. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın' 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197)' 

153. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının. Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alman kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü •maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

155. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve llH üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) 

156. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-
Çelik A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşık'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basının gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/202) 

158, — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkari ve 15 arkadaşının, A.B.D.'mn Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli 
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusuuda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 in
ci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

159., —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları ta
rafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

160. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52) 

161. — Refah Partisi Grubu adına . Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/53) 

162. — Bilecik Milletvekili. Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204) 

163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından 
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasaanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. — Refah Partici Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev-, 
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı 'iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 
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168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşımı
nın sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

169. — İıstan'bül Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu 
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

170. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası 
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

171. — S.H.P. Grubu adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile 
Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca 1993 yılı Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak 
ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
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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 Bakanından söz
lü soru önergesi '(6/306) 

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

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

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından 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 Bakanından 
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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*10. — 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) 

*11. — 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) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 

ı • • . • •• 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 
• - . i • ' • ' • • . 

• 

*13. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

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

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

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

17. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde si t 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

' . *18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının, istif asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

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

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

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

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

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

24. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri, Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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25. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

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

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

28. — 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) 

29. ~ Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

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

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

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

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

34. — 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) 

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

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

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

38ı —- Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 
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39. — 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) 

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

*41. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi lnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/588) (1) 

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

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

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

45. — 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) . 

46Ü — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
wru önergesi (6/562) 

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

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

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

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

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 
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52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

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

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

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

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

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

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

59. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlii som önergesi (6/591) 

60. — 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) 

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

*62. — 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) 

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

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

65. — 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) 
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66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

67. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz-ı 
met tazminatı ödenmesine «ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

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

*69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*70. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü som önergesi (6/783) (1) 

71. — 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) 

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

73. — 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) 

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

75. — 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) 

*76, — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

7.7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/801) (1) 

(1) İçtüzüğün 96ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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78. __ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilam yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

79. — 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) 

80. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/617) 

81. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

82. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesli (6/620) 

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

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

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

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

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

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

*89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

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

*91. __ 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) 
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92.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

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

94. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

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

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

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

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

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

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından, sözlü soru öner
gesi (6/638) 

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

102. — Kütahya Milletvekili Z»4ehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*103. — 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) 

İ04. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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105.. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

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

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

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

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

110. —. Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Hinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*111. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeri (6/834) (1) 

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

114. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'tn, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

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

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

117. — 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) 
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118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

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

120. — 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) 

121. — 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) 

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

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

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

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

126. — 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) 

127. -~ 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 (6/67Î) 

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

129. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 
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13ü, -— 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) 

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

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

133. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

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

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin-Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679). 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*139. — 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) 

140. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

141. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

142. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına -
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 
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145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

146. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

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

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

149. — 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) 

150. — İstanbul Milletvekili, Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,maî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden almış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

152. — 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) 

153. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

* 154. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 

155. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

* 156. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

157. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu ili esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

*158. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel-, 
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 
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160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

162. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'm, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

163. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

*164. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

165. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

167. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine -. 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

170.— 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) 

171. —Kahramanmaraş Milletvekili-Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştınlması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

— 33 — (14 üncü Birleşim) 



6 
.SÖZLÜ-SORULAR. 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri ti Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

175̂  — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından. sözlü 
soru önergesi (6/744) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanıuda işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) " 

177. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

17.9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

183«— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş tünde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/752) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 
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188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/758) 

î 
190. — Kahramanmaraş? Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 

inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

191. — Kahramanmaraş! Milletvekili. Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

192. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

193. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

1%., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

197. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

198. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk' Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

199. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, istanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

200. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet. Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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201. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

202. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (İ) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

206.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

208. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Saydı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

209. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

210. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku-
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

211. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

"212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

213. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarmda 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

215. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

216. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

217. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

218. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

219. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

220. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele-
imanlarmca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayınlma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

222. — İstanbul Milletvekili Haliil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

223.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

224/— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Umanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

225. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

226. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi 1(6/827) 

227. — 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) 
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228. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme vo Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzumm İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sora önergesi (6/912) (1) 

229. — Denizli Milletvekili Hasan Korkitnazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

230. — istanbul Milletvekili İmren 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) 

231. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

232. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

233. — 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) 

234. — 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) 

235. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş AmikMoğİu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) ü) 

236. — 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) 

237. — Ağrı Milletvekili Yaşar Enyılrhaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum. İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

238. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapüan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

239. —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) 
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240. — 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) (İ) 

241. — 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) 

242. — İzmir Milletvekili ismet Kaya Brdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) -

243. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'ntn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

244. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba5'indırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

245. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

246. — 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) 

247. — 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) 

248< — İstanbul Milletvekili Gürol Soylıı'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan. yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

250. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

251. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü-
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Mülî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

252. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 
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253.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarındı, 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta • 
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

254. — 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) 

255. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

256. — BilecMc Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

257. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve Is-
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

258. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırhk ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

259. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

260. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

[ 261. — Kastamonu Milletvökili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fon 
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

262. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Foı 
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara iüşkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

263. — îstanlbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Ktoıulaştır* 
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan ErgüderTe, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü sora önergesi (6/932) (1) 
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265. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

266. — 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) 

267. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

268. — 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) 

269. — 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) 

270. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo* 
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

271. — Kahr&manrnaraş/ Milletvekili Hasan Dikİci'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Soven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

274. — Van Milletvekili Şerif Bedürhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

275. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

276. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 
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277. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım mîktarına ve asfalt. hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

278. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü som önergesi (6/1085) (1) 

279. — îstanibul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

280. — izmir Milletvekili Timur Pemir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

281. — İzmir MiMetveküi Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri (Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

282. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

283. — İstanbul MMetvekîili Selçuk Maruflu'nun, Ereiyes Üniversitesi Hastanen 
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu.iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/857) 

285. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

286. — 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) 

287. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/859) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O, 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi: (6/860) 

289. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup, kurulmayacağına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/861) 
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„ 290. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

291. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

293. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıf bank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

295. — 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) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir. kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

297.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

298. ;— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne İlişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

299. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

300. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

301. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

302. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

303. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (l) , 

304. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 
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305. — 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) 

306. — 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) 

307. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

309. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

310. — 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) 

311. — İstanbul. Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1.) 

312. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

313. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

314. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

315. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

316. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

317. — Erzurum Milletvekili Albdulilah Fırat'ın, Nairman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
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318. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya-Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

319. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

320. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

321. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs 'Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

322. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

323. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

324. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

325. — İstanbul Mületvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) . 

326. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

327. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

328. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

329. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çaltşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 

330. — Istan'bul Milletvekili Emin 'Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü Soru önergesi (6/1077) (1) 

331. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı İddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

332. — Istan'bul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 
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333. — îstan'bıü Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenliik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

334. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alını Satım 
işlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından "sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

335. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) <1) 

336. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışinın nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

337. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

338. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'iri, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

339.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) M 

340. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığ» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

341. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçefcmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

342. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

343. — İstanbul Milletvekili Halli 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) 

344. —- İzmir Milletvekili Cengiz Bulııt'ıın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

345. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 
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346. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alman SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

347. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 

348. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

349. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) ' . - . . . • ' 

350. — 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) 

351. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

352. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

353. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü-
, nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

354. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

355. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alman model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

356. — Malatya MiUetveMli Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

357. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

358. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

359. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey İrak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 
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360. — 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) 

361. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamnk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

362. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmarnasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

363. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

364. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

365. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

366. — 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) 

367. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

368. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

369. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma' ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

370. — 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) 

371. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

372. ~- İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

373. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basma verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

374. — 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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375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

376. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

377. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

378. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın,, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl-
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

379. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

380. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

381. — 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) -

382. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sor' i 
soru önergesi (6/983) 

383. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliijkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

384. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

385. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından s5zlü soru önergesi (6/986) 

386..— Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya. Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) | 

. 387. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

388. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lılarm bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

389. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 
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390. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya-
pddığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

391. — 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) 

392. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

393. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

394. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

395. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1027) 

396. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

397. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

398.— 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) 

399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

. 400. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

401. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

402. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1034) 

403. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1035) 

404. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 
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405. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

406. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

407» — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

408. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesii (6/1041) 

409. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

410.J — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

411. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

412. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

413. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

414. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1050) 

415. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Kil.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10511) ' 

416. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

417. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da ilan 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

418. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

419. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

420. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
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421. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

422. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

423. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin-yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

424. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

425. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

426. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

427. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

428. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

429. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

431. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

• 434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092). 

435. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yahsı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 
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436,— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.Î.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

437. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

438. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

439. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

440. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

441. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü som Önergesi (6/1099) 

442. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

443. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan 
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

444. — İzmir' Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

445. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alman 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

446. _ ' Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlılklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

448. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

449,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

450. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan 
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma 'Bakanından sözlü som önergesi (6/1109) 
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451. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kendi işyerini açmak isteyen 
girişimcilere verilen kredilere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

452. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn 'Başkonsolosu. ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1109) 

453. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1113) 

454. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

455. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1115) 

456. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) • • 

457. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in,' ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

458. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektuplaıı ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1118) 

459. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119)' 

460. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

461. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

462. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, esnaf ve sanatkarlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) • 

463. -—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, BKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

464. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

465. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kınalan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

466. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiya
tına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
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467. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

468. — Rize Milletvekili Ahmet Kabirin, Ereğli Demir - Çelik'in -özelleştirilme
siyle ilgili 'bazı iddialara ilişlkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

469,; — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişjkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

470. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KÖR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişlkiH cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

471. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

472. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 
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., KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
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 Kanım 
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 
İ imâ Ek) (Dağıtma-tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kurulup ve Görevleri Hakkında 437 'Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnanif 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 Kanım 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 Sayıh 
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 Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 'Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Hükmünde 
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
kmda Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan,ve. Bütçe 

t komisyonları raporları (1/166, 1/505) .(S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız vo '. 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ma 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: 13.10.199.3) 

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) (iS. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma-
.sı Hakkında 5,07 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 İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı 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 Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 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) 

X 16.— Ceza İnfaz Kurumlan 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) 
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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 Değişildik 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 Müsteşarımın 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. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20̂  — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — 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 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
145.1992) 

23. — 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) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kurulu? va 
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) 

26. — İl İdaresi 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) 
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — 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
porları (i /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — 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 31. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 32* — 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) 

X 33. — 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) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanınasıının 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) 

X 36. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
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X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının • Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Pİan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) * 

X 42. — Türkiye Cumrnıriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) {Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Halkkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 45. — TüıMye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

46. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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47. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

48. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya 
pılrnası Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. vSayısı : 342) (Dağıtma tarihi.: 3.5.1993) 

X 49. -— Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tacihi : 
25.2.1994) 

50. — 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). 

51. — Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı 'Kanun 
Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine ladesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî 
Savunma, îçişleri ve Plan. ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 52. — 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 îşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağjtma tarihi : 
31.12.1993) 

53. — 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) 

54. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 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 Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

55. — 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 J 994) ' 

56. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
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ve Plan ve. Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

57. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççııoğlu 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) 
• X 5& — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : î 7) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

59i — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

60. — 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-
rnisvonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

61. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve Ü'Oas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi i!e Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarih?..: 
23.9.1992) 

62. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (i/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

63. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kuramlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun Üo 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasnnsı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

64. — 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 Kanım 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 Komisyona Raporu '(2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağılma tarihi: 4,3.1993) 
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65. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Dikcr'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /433, 
2/395) GS. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

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

67. — 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) 

68. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki-
lalının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

69. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 3S8 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 70. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
vs Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

71. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993 j 

X 72. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı :' 185) (Dağıtma tarihi : 2.11,1992) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

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

75. — 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) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 
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76. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvefcili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-, 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekiü içel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulma, 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) 

/ 
77. - Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı! 

mata Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. "Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14:5.1992) 

'78. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (İ /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

79j — tarar Milletvekili Işılay Saygıu'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisiniiî 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu.Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) .(Dağıtma tarihi :-25.2.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve-10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vt 

5177 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) 
<D::Şitma tarihi •:• 25.2.1992) 

Sİ. -'Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayıl? Tiirk 
Silahlı K.ıvveüeri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
km si a K,ı.iîun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayıli Türk Si 
bbh 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 : f̂ 'i fDaşhtnıa. tarihi : 27,4.1992) 

82.'— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa 
yih Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetküerine Ait Kanunun 4 üncü-Madde-

.ûiv.v. Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma . Komisyonu Rsporu 
(2/21?) «S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiüeri Zonguldak Milletvekili Gümt, 
JvMftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yaınvı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak 
kmchki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kantin-Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 9J) '(Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 
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84. — 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 (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : î.6.1992) 

85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıh 
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) 

86. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin' Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

87. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
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) 

89. — 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) 

90. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

91. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı :' 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) . 

92. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi ': 23.9.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 ncİ Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril-
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meşine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

94. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 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) 

954 — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazt 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma've Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

96. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı 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) 

97. — 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) 

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

99. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanım 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) 

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

101. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Halckmda Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

102. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — 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) 

104. — 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) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

105.— Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 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) 

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

107. — 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) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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) 

109. — 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) 

110. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünda 
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) • ' . 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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) 
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112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, 1324 Sayılı Genel Kurmay Bal
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) 

113. — 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) 

114. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 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) 

115. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Mİllî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.İ993) . 

116. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
•iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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

118. — 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) Bendi«3İn De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

119,.— . Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
tlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Haklcmdaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

120. — 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) 
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121. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — 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) 

124. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/513) 
(S. Saym : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

126i — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129. — 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) 

130. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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131. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

132. — 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) 

133.— ŞırnaJk Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekili eri, 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) 

134. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

135.— 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) 

136. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

137< — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

138. — Sivas Milletvekili Abdullaıtif 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 : 
9.11.199?) 

139. — 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/ 
ğıtrna tarihi : 25.11.1993) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedümig 
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) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî »Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi': 3.12.1993) 

142. —• Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Mil 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) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın. Men 
ve Taklibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Haltknıda Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

144. — 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 145. — 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) 

146. — Eskişehir Milletvekili 1. 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'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

147. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratif leri 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) 

148. — 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) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
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149.— 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 150. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Ta* 
nm, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

151. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Korniş 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

152. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve, 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
Î475 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) 

153. — 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 : 17.2x1994) 

154. — 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) 

155. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı :564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

156. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı 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 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

157. —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) 

158̂  — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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159. — 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.İ994) . 

160. — 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) 

161. — icra 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) 

162. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163a — Bölge İdare Mahkemeleri, idare 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) 

164. — tş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka* 
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

165. — 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) 

166. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

167. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kan 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

168̂  — 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) 
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169. — 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) 

170.— 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) 

171. _ 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — 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) 

173. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak 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) 

174. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve. Orhan Doğan'ın Yasama Doku-
aulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.199j) 

175. — 6570 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) 

176. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

177. — 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) 

178. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 0'<f.aları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporun (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 179. — 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 : 535) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

180. — 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) 

181. — 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 Değişildik 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 
(i/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

182. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Say w : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürfc'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtana tarihi : 25.4.1994) 

184j — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

185. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) , 

186. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5S1994) 
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187. — istanbul Milletvekili Ercan Karakas/ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

188. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihli : 3.6.1994) 

189. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı ; 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

190.'— 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

X 191. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiMeri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve 'Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 noi Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9,6.1994) 

X 192. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S, Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

193. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 10.6,1994) 

194. _ Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

195. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

— 76 -



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

196. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

1973 — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

198. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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