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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu'nun, Bingöl'ün Genç İlçesine 
bağlı bazı köylerin askerler tarafından yakıldığı iddialarına ilişkin gündem dı
şı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

2. - İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Balıkesir Çimento Fabrikasını sa
tın alan Fransızların, sondaj ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle çevreyi tah
rip ettiklerine ilişkin gündem dışı konuşması 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, ilk ve ortaöğretim
de kitap ve dergi kargaşası bulunduğu iddiaları ile öğretmen tayinlerindeki ak
saklıklara ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın cevabı 
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Sayfa 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC

LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 18 
1. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 16 arkadaşının, Tunceli'de 

güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddi
alarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 18:20 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 20'22 

1 . - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/1110) esas numaralı söz- 20 
lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/353) 

2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Türkiye-AT Karma Parla
mento Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/354) 20 

3. - Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem'in, TBMM Hesaplarını incele
me Komisyonu kâtip üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/355) 20:21 

4. - TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, 
denetçi üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1585) 

5. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, küçük çiftçilerin TC Ziraat Banka
sına ve tarım kooperatiflerine olan her türlü borç faizlerinin silinmesi ve anapa
ranın eşit taksitlerle ödenmesine ilişkin kanun teklifinin (2/602) doğrudan günde
me alınmasına ilişkin önergesi (4/356) 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - 700 ve 688 S. Sayılı raporların gündemdeki yeri, görüşme günü ve ça

lışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 21 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 23 

1. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 Arkadaşının, İstanbul İli
nin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçeri
sinde Yaşamasını Temin Etmek Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/12) (S. Sayısı : 
689) 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İlyasbey köyü doktor ve 
hemşiresinin görevden alınmalarının nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/4506) 55:56 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlığa ait bir aracın 
usulsüz olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Ba
ran'ın yazılı cevabı (7/4684) 56:57 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatlarında tayin edilen personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan 
Baran'ın yazılı cevabı (7/4732) 
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Sayfa 
4. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'm, Dünya Bankasınca 

kredi verilen sağlık projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın 
yazılı cevabı (7/4766) 60 

5. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Bünyan-Koyunabdal 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın 
yazılı cevabı (7/4790) 6 2 

6. - Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, Müsteşar Yardımcısının 
imzasıyla yayınlanan bir genelgeye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan 
Baran'ın yazılı cevabı (7/4813) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Fransa'ya gidecek olan: 
Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın; 
Çevre Bakanı Rıza Akçah'ya dönüşüne kadar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve; 
TBMM'ni temsilen, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 49 uncu dönem çalışmaları müna

sebetiyle, temaslar yapmak ve Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıldönümü olan 24 Ekim 1994 tarihin
de yapılacak özel genel kurulu izlemek üzere A.B.D.'ye gidecek dört kişilik Parlamento heyetine 
katılacak olan ve isimleri gruplarınca belirlenen milletvekillerine ilişkin Başkanlık, 

Tezkereleri ile; 
Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Çevre Komisyonu; 
Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu, 
Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin, 
Önergeleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl

gelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur ve güvenliğin sağlanması için alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/214), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin 
sırasında yapılacağı açıklandı. 

DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri : Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bay
burt Milletvekili Ülke Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Malatya Milletvekili Oğuz-
han Asiltürk ve Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Güneydoğuda uzun süreden beri cereyan eden 
olayları yerinde incelemek ve alınması gerekli tedbirleri TBMM'ne ve ilgili mercilere iletmek ve 
memleketimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun 
(10/116) (S. Sayısı: 651) genel görüşmesi yapıldı. 

Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu, Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, konuşmasında, 
ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla bir konuşma yaptı.' 

Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunlarını tespit et
mek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi uyarınca kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ra
porunun (10/12) (S. Sayısı: 689) okunup okunmaması hususunda yapılan oylama sırasında Genel 
Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

19 Ekim 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 19.27'de birleşime son verildi. 
Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 
Abbas İnceayan Kadir Bozkurt 

Bolu Sinop 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
19 .10 .1994 ÇARŞAMBA 

Tasanlar 

1. -Tanm Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ge
nel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanu
nun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/774) (Tanm, Orman 
ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1994) 

2. - Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasansı (1/775) (Adalet ve Tanm, Orman ve Köyişleri komisyonlanna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.10.1994) 

3. - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlen
mesine İlişkin Kanun Tasansı (1/776) (Adalet, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.10.1994) 

4. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/777) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.10.1994) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/778) (Bayındırlık, 
İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1994) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/779) (Adalet ve Dışişleri komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1994) 

7. - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/780) (Adalet ve Dışişleri ko
misyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1994) 

8. - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı 
(1/781) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1994) 

Teklifler 
1. - Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın; 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değişitirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1202) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

2. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanununun 92 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1203) (Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

3. —Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1204) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

4. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanununun 62 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1205) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 
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5. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanununun 16 ncı Maddesindeki Üç Aylık İtiraz Süresinin Kısaltılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/1206) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

6. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hak
kında Kanun Teklifi (2/1207) (Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

7. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Ka
nunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1208) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

8. - Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1209) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

9. - İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 370 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1210) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 12.10.1994) 

10. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un; 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 9 uncu Maddesi
nin 5 inci Fıkrası ile 25.5.1988 Tarihli 3449 Sayılı ve 8.11.1989 Tarihli 3587 Sayılı Kanunlarla De
ğiştirilen Geçici 4 üncü Maddesinin 2 nci ve 3 üncü Fıkrasının Kaldırılması ve 25 inci Maddesinin 
5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1211) (Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.1994) 

1 1 . - Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz ve 12 Arkadaşının; 3686 Sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun Beşinci Maddesine Üç Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi (2/1212) (İçişleri ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.10.1994) 

Raporlar 

1. - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 709) 
(Dağıtma tarihi: 19.10.1994) (GÜNDEMDE) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tanm Alanında Bilimsel, 
Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansı ve Tanm, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/693) (S. Sayısı 
: 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) (GÜNDEMDE) 

3. - İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 Arkadaşının, Ülkemizin Halen Sahip Olduğu 
Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlannın Sebep ve Sonuçlan ile Bu Konuda Alınması Ge
rekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddele
ri Uyannca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/6) (S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) (GÜNDEMDE) 

4. - Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 Arkadaşının, Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Has
talığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek ve Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kont
rol Genel Müdürlüğünün İdarî Yapısını ve Bu Husustaki Çalışmalannı İncelemek Amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılması
na İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/10)) (S. Sayısı: 688) (Dağıtma 
tarihi: 19.10.1994) (GÜNDEMDE) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan kişilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1994) 

2. - Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, Futbol Federasyonu Başkanlığının ve Merkez 
Hakem Kurulunun yanlı uygulamalar yaptığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5291) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1994) 

3. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Selim Edes'in, İstanbul Malî Şubede verdiği bir 
ifade sırasında Engin Civan'a rüşvet verdiğini itiraf ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1994) 

4. —. İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Malezya-Kuala Lumpur İslam Üniversitesine 
gönderilen öğretim görevlileri ile öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5293) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1994) -

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, memur maaşlarına yapılan zamların enflasyonun 
çok altında olduğu iddialanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5294) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.10.1994) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 16 arkadaşının, Tunceli'de güvenlik güçlerin

ce gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialannı araştırmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1994) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 
AçılmaSaati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Işılay SAYGIN (İzmir) 

© i — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2linçi Birleşimini açıyorum. 

ffl.- YOKLAMA 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul sa
lonunda hazır bulunan sayın üyelerin, isimleri okundukça yüksek sesle işaret buyurmalannı rica 
ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri vardır; sırasıyla, üç sayın üyeye söz verdikten sonra sonra, gündem
deki çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu'nun, Bingöl'ün Genç İlçesine bağlı bazı köylerin as
kerler tarafından yakıldığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Men
teşe'nin cevabı 

BAŞKAN- Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu, Bingöl ve yöreleriyle ilgili olmak üze
re, gündem dışı konuşma yapacaklardır. 

Sayın Ataoğlu, size, sonradan vereceğim 2 dakikayı da ilave ederek 7 dakikalık bir süre veri
yorum; buyurun. 

KAZIM ATAOĞLU (Bingöl)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan bir müddet önce, 
Bingöl'ün Genç İlçesine bağlı bazı köylerin askerler tarafından yakıldığına dair konu hakkında Yü
ce Meclise bilgi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Öldürenleri de söyleyin, öğretmenleri de 
söyleyin, yol kesenleri de söyleyin... 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla)-Tabiî, onları da nefretle kınıyoruz. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Esas onlan kınayın; kucak açmayın. 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla)- Evet, onlan nefretle kınıyoruz beyefendi. 
BAŞKAN- Sayın üyeler, lütfen dinleyelim efendim. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Kucak açıyorsunuz, bunları konuşuyorsu

nuz; bu kadar da olmaz ki... 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla)- Sözlerime, terörle mücadele esnasında hayatını kaybeden 
bütün güvenlik güçlerimize ve masum vatandaşlarımıza Allah' tan rahmet dileyerek başlamak isti
yorum. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere arz edeceğim konuyu, Sayın Cumhurbaşkanımız başta ol
mak üzere, birçok zeminde dile getirdiğim halde, bugüne kadar hiçbir olumlu cevap veya yaklaşım 
alamadığım için, bu defa burada, huzurlarınızda bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23-24 Haziran günlerinde, Bingöl'ün Genç İlçesine bağ
lı Sansaman, Çevirme, Yolçatı, Yazkonağı, Bulgurluk Köylerinde ve bir kısım mezralarında, bir
çok evin askerler tarafından yakıldığına dair bana telefonlar geldi. Konuyla ilgili olarak, derhal 
Olağanüstü Hal Bölge Valisi Sayın Ünal Erkan ve Bingöl Valisi Sayın Abdülkadir San ile görüş
tüm. Bana, malumatları olmadığını, konuyu tetkik edeceklerini ifade ettiler. 

Aynı gün geç saatlerde, gece saat 01.00 sularında, her iki sayın valimizle yaptığım görüşme
de bana söyledikleri şu oldu: "Maalesef duydukların doğru, biz de çok üzüldük; en kısa zamanda, 
yöreye gidip konuyla ilgili araştırma yapacağız" Nitekim, 26 Haziran günü, Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi, Bölge Asayiş Komutanı, Bingöl Valisi, Bingöl Emniyet Müdürü ve Genç İlçesi Kaymaka
mından oluşan heyet, yakılan köylerden Sansâman'm Akbıyık Mezrasına giderek, yakılan evleri 
yerinde görmüştür. Bir gün sonra, ben, Bingöl Valisi, Emniyet Müdürü ve Genç İlçesi Kaymaka-
mıyla beraber Sansaman ve Yazkonağı Köylerine gittik. Gerçekten, bu köylere bağlı bazı mezra
lardaki evler tamamen, bazıları da kısmen yanmıştı. Evleri yanan Sansaman, Keklikdere, Yazko
nağı, Çevirme ve Yolçatı Köyü Muhtarlan ve sakinleri, hepimizin huzurunda askerler tarafından 
evlerinin yakıldığını ifade ettiler. Bunlarla ilgili, bana vermiş olduklan imzalı, mühürlü tutanaklar 
da dosyada mevcuttur. 

Köylüler, bizden bir gün önce, köylerine, Bölge Valisi Sayın Ünal Erkan'ın geldiğini, kendi
lerinden devlet adına özür dilediğini, bu işin yanlışlıkla yapıldığını, köylülerin acılannı paylaştığı
nı ve en kısa zamanda yaralannın sanlacağını, isterlerse kendilerine başka bir yerde toplu olarak ev 
yapacaklannı ifade ettiğini söylediler. 

Yine aynı şekilde, Bingöl Valisi Sayın Abdülkadir San, olanlardan dolayı çok üzgün olduğu
nu, evleri yakılan köylülerden devlet adına özür dilediğini ve yaralarının en kısa zamanda sanlaca
ğını ifade ederek, köylüleri sükûnete davet etti. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; gerçekten Bingöl'deki yetkililer de, bu olay karşısında fevkala
de üzülmüşlerdir. Bingöl'deki askerî ve sivil yetkililer, bu olayların tamamen kendi inisiyatifleri dı
şında, Diyarbakır'daki komando birliği tarafından yapıldığını, bunlara, kendilerinin kumanda etme
diğini bize söylediler. Bu vahim olay dolayısıyla, Bölge Valisi, Bingöl Valisi, Bingöl Tugay Ko
mutanı fevkalade yakından ilgilendiler, huzurlannızda kendilerine teşekkür ediyorum. 

Ancak, 28 Haziranda Bingöl'deyken, konuyu, Cumhurbaşkanına, Başbakana, İçişleri Bakanı
na faksla bildirdiğim halde, bugüne kadar hiçbir cevap alamadım. İlin milletvekili olarak, bugüne 
kadar bütün çabalanm boşa gitti. Bu konuda, hiç kimse, hiçbir yetkili, bana, bugüne kadar bir ce
vap vermiş değil. Bu Hükümetin bu konuya eğilmesi için Bingöl'de evi yakılan insanlann da An
kara'ya yürümesi mi lazım yani?.. 

Belki biraz sonra, Sayın İçişleri Bakanı kürsüye gelecek, bu olayların asılsız olduğunu söyle
yecektir. Bu, kendi bileceği iş; ancak ben şunu söylemek istiyorum: Bölge insanı, benim yapımı 
çok iyi bilir. Şu Mecliste, askerin köy yaktığını, yüreği yanarak, en son ifade edeceklerden biri be
nim; bunu böyle bilmenizi istiyorum arkadaşlar. 

Terörle mücadele ederken, ufak tefek sıkıntıların olmaması mümkün değil; ancak, o bölgede 
çatışma yokken, mücadele yokken, operasyon yokken, 300-350 evin yakıldığını, makul bir şekilde 
izah edemezsiniz. 
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Bakınız, bir şey anlatayım: Valimizle, Sansaman'ın Akbıyık mezrasına gittiğimizde, bize iki 
tane koyun kestiler; evet, evleri yanan köylüler, bize iki tane koyun kestiler, yemek yedirdiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, toparlar mısınız. 

KÂZIM ATAOGLU (Devamla)-Hemen toparlıyorum. 

Sayın valimiz, orada aynen şunu söyledi: "Yahu, arkadaşlar, biz sizin köyünüzü yakıyoruz, siz 
bize koyun kesiyorsunuz." Yani, bunu, acı bir espri de olsa, orada söylemek zorunda kalmıştı. 

Yine, aynı gün, Yazkonağı Köyüne gitmiştik. Evi yanan bir vatandaş, önümüze çıkıp "Allah 
sizden razı olsun sayın valimiz, sayın milletvekilimiz; buraya kadar geldiniz, halimizi gördünüz, 
derdimizi sordunuz. Hiçbir ev yapmasanız bile, bu ziyaretiniz bize yeter" dedi. Bunun üzerine, sa
yın emniyet müdürümüz aynen şunu söyledi: "sayın milletvekilim, bu insanlar ne kadar da asilmiş." 

Konuyu geçiştirmek mümkün değil. Şimdi burada, Sayın İçişleri Bakanına sormak istiyorum: 
Bu insanların derdiyle ilgili olarak -kendilerine faks çekmiştim, Cumhurbaşkanına rapor vermiş
tim, Başbakana dilekçe vermiştim- bugüne kadar, herhangi bir şekilde, ilin milletvekili olarak ba
na bir cevap verdi mi; "yahu, kardeşim, gel bakalım, nedir bunlar, bir de bana anlat" dedi mi? Ya
ni, illa, oradaki insanlann, Tuncelililer gibi Ankaraya yürümesini mi bekliyoruz arkadaşlar. 

Konuyla alakalı olarak, 17 Temmuz günü köşke çıktım. Sayın Cumhurbaşkanına -işte burada 
rapor var- konuyu çok detaylı bir şekilde arz ettim; ama, maalesef, bu saate kadar kendilerinden de 
hiçbir olumlu şey gelmedi. 

Önümüz kış, buralara iki metre kar yağacak, bu insanlann hepsi dışarıda. Başlarını sokacak bir 
ev yapılmadı kendilerine. Hükümete soruyorum: Ne zaman ilgileneceksiniz bu insanlarla? Bu işin 
sonu ne olacak? 

Yine özür dileyerek söylüyorum, bu insanlar buraya kadar yürümüyorsa, siz bunlann dertle
riyle ilgilenmeyecek misiniz? 

Kış gelmeden bu insanlann yaralannın sarılmasını Hükümetten talep ediyor, Yüce Meclisi 
saygılanmla selamlıyorum. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Ataoğlu, teşekkür ediyorum. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Menteşe, buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bingöl 
Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu'nun, Bingöl'de yakılan köyler ve bu köylerin durumu konusun
da yapmış olduğu konuşmayı dikkatle izlemiş bulunmaktayım. 

Sayın Ataoğlu, "defeatle Bakanlığa müracaat ettiğini, bazı yüksek mercilere de konuyu intikal 
ettirdiğini" ifade ettiler. 

Biz, bu meselelerde kayıtsız değiliz; her gün, geceli gündüzlü, gözümüz kulağımız o bölgede
dir. Yıkılan, yakılan evler var; Sayın Ataoğlu eksik söyledi, ben, bunları, fazlasıyla kendilerine in
tikal ettireceğim. Yalnız, ben isterdim ki, kahramanlık hislerimizi dile getirmek suretiyle, PKK'yı 
da telin edelim. (RP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Laf mı bu yani?! 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-PKK'ya lanet olsun!.. 
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AHMET DERİN (Kütahya)- PKK'ya bizim kadar düşman olsaydınız, bu iş biterdi zaten. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Her zaman ifade ettiğim gibi, diyorum 
ki, buradaki yakılma, yıkılma hadiseleri... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Size yakışmadı Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NÂHİT MENTEŞE (Devamla)- Sevgili kardeşim, lütfen dinle. Ben, sa

bırla dinliyorum. Ben, gecemi gündüzümü buna veriyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Biz de veriyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Gecemi gündüzümü veriyorum. Zanne
diyor mu ki, o, ben, Bingöl'ün milletvekilinden daha az ıstırap duyuyorum, yakılan, yıkılan evler 
için?.. Yakılan, yıkılanı tamir etmek için de, Maliye Bakanlığının kapılarında âdeta koşuyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sizin göreviniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bakınız, nereler yanmış, yıkılmış; neden 
yanmış, yıkılmış? Ama, bunları söylerken de bizi tahkir etmeyin, bizi tezyif etmeyin. Biz, şevkle 
bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin bütünlüğü için, ülkenin beraberliği için, güvenlik güçleri
nin hevesini şevkini kırmayınız diyorum. Niçin gidiyor oraya onlar; oradaki masum vatandaşı ko
rumak için; köyü yakmak için değil. Öyle derseniz, çekeriz; başbaşa kalırsınız. Gidemezsiniz ya
rından sonra oraya, gidemezsiniz... Durup dururken hadiseler olmadı ki... 

AHMET DERİN (Kütahya)-O zaman, biz de dağa çıkalım. 
SELAHATTiN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Çok konuşma be!.. Sen çok konuşuyor

sun...(RP sıralarından gürültüler) 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bakınız, 1984'ten beri bu hadiseler ce

reyan ediyor. Eruh ve Şemdinli'de başlamış. Biz "bu mesele, millî bir meseledir. Bütün partilliler, 
konuşmalarımızı, dikkatlerimizi bir tarafa tevcih edelim" diyoruz. Orada, zor bir mücadele var. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Siz varken bitmez o mücadele. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Dağlık bir yerde, zor bir arazide müca

dele yapıyoruz. Dün saydım, kaç tane masum vatandaşımız ölmüş; dün söyledim, kaç tane askeri
miz, polisimiz öldürülmüş oralarda, şehit edilmiş. Onlar, göğüslerini siper edercesine orada var. 
Meseleyi saptırmayalım değerli arkadaşlarım, çok dikkatli olalım. Orada bir mücadele veriliyor. 

Bakınız, ne olursa olsun, "mücadelenin doğasından kaynaklanan yangın oluyor" diyorum.Ro-
ket atıyor. Daha dün roket attı Batman'da, Polisevine roket attı, meçhul bir yerden roket attı, orada 
bir yangın meydana geldi. Kim attı bunu; PKK'lılar attı. 

MUKADDER BAŞ EĞMEZ (İstanbul)- Nereden alıyor bu kadar roketi, bu kadar roketi nere
den buluyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Operasyonlar bütün dikkatimizle devam 
etmektedir. 

Siz söylediniz, eksik de söylediniz; bu çatışmalarda yanan veyahut PKK terör örgütünün yak
tığı köyler var; Sansaman Köyü var, Bingöl'de Keklikdere var, Yazkonağı var, Çevirme, Yolaşdı, 
Sarıbudak, Yaydere var, bunlara bağlı mezralar var. Terörden kaynaklanan bir yangına maruz kal
mışlar, zarara maruz kalmışlan Devlet, elini kolunu bağlayıp durmuyor ki!.. Bakınız, acil destek 
fonundan, konutların yapılması için, 1 milyar lira gönderdik. Bugün de 10 milyar lira temin ettik. 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- 1 milyarla ne olur? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Sizin paranız çok, biraz verirseniz Hazi

neye, daha fazla göndeririz, olmaz mı?! (RP sıralarından gürültüler) 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Yakışmadı; bu, cevap değil Sayın Bakan, çan güvenliğini sağ-
layamıyorsanız, çekilin. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, yaraların sarılma
sı için Hükümetimiz seferberdir, bütün dikkatlerini oraya tevcih etmiştir. Söylediğim gibi, mesele
yi saptırarak burada dile getirmeyelim. Bu hadiselerin nereden kaynaklandığını bir göz önüne ala
lım ve ondan sonra da, yaralan sarmak için hep beraber seferber olalım. 

Yüce Meclisi, bu vesileyle tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

2. - İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Balıkesir Çimento Fabrikasını satın alan Fransızların, 
sondaj ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle çevreyi tahrip ettiklerine ilişkin gündem dışı konuşma
sı 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, gündem dışı ikinci sözü, bir komisyon toplantısına katıla
cağını bildiren ve üçüncü sırada bulunan Sayın Oğuz'a vereceğim. Daha sonra Sayın Şendiller ko
nuşacaklar. 

Balıkesir'deki tarihî eserlerle ilgili olmak üzere, buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul)- Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; bana söz verme lütfunda 

bulunduğundan dolayı Sayın Başkanıma ve sırasını bana vermek nezaketini gösteren arkadaşıma 
da bu nezaketinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum ve bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarım
la selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Balıkesir'deki bir gazeteci arkadaşımızın ikazı üzerine, -Balıkesir'de 
mevcut bulunan çimento fabrikasını özelleştirmek suretiyle Fransızlara satan, devreden zihniyeti 
ve bugün orada Fransızların yaptıkları tahribatı dile getiren bir yazısını, bir dizi fotoğrafı ve dile 
getirdiği hususları yüksek huzurunuza getirme cüretinde bulundum. Balıkesirli arkadaşlarım beni 
bağışlasınlar, aslında onların görevi olmasına rağmen, arkadaşım bana postalamış; ben de, bu hu
susla ilgili olarak huzurunuza çıkıp, bunlan dile getirmek istedim. Bu maruzatımı, inşallah, ilgili 
bakanlar nazara alarak harekete geçerler ve böylece bir tahribat önlenmiş olur. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz ki, birkaç çimento fabrikası, bir blok halinde, Fransızlara 
satıldı. Hatırımda kalan miktar da 105 milyon dolar. Aslında, Edirne Çimento Fabrikasının 200 
milyon dolara mal olduğu hususu düşünülürse, bir blok satışın ne kadar ucuza yapıldığı ve netice 
itibariyle de bize hangi sıkıntıları beraberinde getirdiği hususu, bu konuşmamla ortaya çıkmış ola
cak. 

Fransızların, bu yeri aldıktan sonra, maalesef, önce köy yollarını süratle bozmaya, arkasından 
da oradaki orman örtüsünü tahrip etmeye başladıkları hususu, bize gelen raporlar arasındaydı. 

Değerli milletvekilleri, baştan beri hep iddia ettiğimiz gibi, özelleştirmedeki muradın, yaban
cıya peşkeş çekme olduğu yolundaki sözlerimiz, gün geçtikçe tamamen doğrulanmaktadır. Aşağı
da konusu edeceğim hususlar, gerçekten, bizleri son derece düşündürmektedir. Yabancılara nasıl 
imtiyazlar tanındığı da apaçık ortaya çıkmaktadır. 
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Dikkatlerinizi çekmek istiyorum; daha önce, özelleştirilerek Fransızlara satılan çimento fab
rikalarından Balıkesir Çimento Fabrikasına hammadde temini için yapılan sondajlama çalışmaları 
vahamet noktasına gelmiş ve ürkütücü boyutlara ulaşmış; yöre halkı böyle diyor. Balıkesir, Aktar
ma Köyü arazileri içerisinde bulunan tarihî bir kale de, maalesef, cevher bulma mülahazasıyla ta
rihî hususiyetleri bozularak, gerek yol yapmak suretiyle gerekse kazı yapmak suretiyle tahrip edil
miş ve gerek doğa gerekse kalenin tarihî değeri bozulmuş bulunmaktadır. Bu arada, yöredeki in
sanlar, "kaleye ulaşmak için yol yapacağız diye, gerçekten soluklarımızı kesecek kadar büyük çap
ta orman katliamı yapılmıştır" diyorlar. Durumdan da anlaşılıyor ki, bu konuda, hiçbir yerden mü
saade alınmadan -zira, Sayın Vali "olayı basından Öğrendim" diyerek bunu doğrulamaktadır- bü
yük tahribat meydana getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hem oradaki orman örtüsünün tahribatını görmek hem de tarihî kalenin 
tahribatını bizzat yerinde müşahede-etmek üzere, o kaleye, o tepeye kadar gidip, durumu gördüm. 
Oysa, oradaki köylüler, bu ormanlardan, ihtiyaçlannı gidermek için çalı çırpı dahi kesseler, ellerin
den traktörleri alınıyor, ağır cezalara çarptırılıyor; bu da hepinizin malumudur. Böyle olmasına rağ
men, Fransızlar, bir taraftan ormanı tahrip ediyorlar, bir taraftan da ağır vasıtalarla cevher taşımak 
durumunda oldukları için, yollan tahrip ediyorlar. Kendi açtıklan yollardan da maalesef, köylüleri 
istifade ettirmiyorlar. 

Diğer taraftan "çimento fabrikasına hammadde temin edeceğiz" düşüncesiyle, bir tarih yok 
ediliyor, tarihî kale parçalanıyor. Aldığımız duyumlara göre, olayı basından öğrenen vali, oradaki 
çalışmayı, müracaat üzerine durdurma hassasiyetini gösteriyor. Bölge halkı, haklı olarak, "peki, 
ama, bu adamlar, nasıl oluyor da, hiç kimseye sormadan bu işleri yapma cüretini gösteriyorlar; bu 
ne imtiyazdır" diye soruyor değerli arkadaşlarım. Burada "kaleden taş alacağız, cevher alacağız" 
denilerek, büyük ihtimalle kale etrafında devamlı tahribat yapılıyor ve kalenin duvarları yıkılma 
noktasına gelmiş bulunuyor; ancak, bunu yapanlar, bir dizi iddialan hiçe sayarak faaliyetlerine de
vam ediyorlar. Yine, hammadde taşıyorum denilerek, köy yollan tamamen tahrip ediliyor, yeni ya
pılan yollar da, maalesef, köylülerin istifadesine kapatılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, durum aşağı yukan bu merkezde. Ben, bu resimleri, bulunduğunuz yer
den görme imkânınız olsa, yani daha da büyütme imkânımız olsa, tek tek sizlere göstermek ister
dim. Ancak, Değerli Başkanımın müsamahasına sığınarak şunu da ifade edeyim ki: Buna, gerek 
Kültür Bakanlığımız gerekse ilgili bakanlıklanmızın -Orman Bakanlığımız, hatta İçişleri Bakanlı
ğımız- müdahale ederek, bir taraftan doğanın, yani yeşil örtünün ve ormanın tahribatına, bir taraf
tan da tarihî kalenin tahribatına müsaade etmeyeceklerini, hemen tahkikat açacaklannı ve ilgilileri 
de bu konulann üzerine sevk edeceklerini ümit ediyorum. Bunları, açıklanmasında zaruret olduğu 
düşüncesiyle huzurlarınıza getirdim. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. (RP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 
Cevap verme ihtiyacı?.. Yok. 
3. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şendiller'in, ilk ve ortaöğretimde kitap ve dergi kar

gaşası bulunduğu iddiaları ile öğretmen tayinlerindeki aksaklıklara ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in cevabı 

BAŞKAN- Şimdi, ilk ve ortaöğretim kitaplarıyla ilgili olmak üzere Sayın Şendiller'e söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Şendiller. 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
sözlerime başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum; bana bu fırsatı verdiği için de, Sayın Başkana 
teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, bu konuyu, geçen yıl, yine bu kürsüden gündeme getirdim. Mes
leğimin öğretmenlik olması dolayısıyla da, konunun üzerinde hassasiyetle duruyorum; bundan son
ra da durmaya devam edeceğim. 

Bu arada, memleketimizi ve insanımızı aydınlatmak için, vatanın en ücra köşelerinde görev 
yaparken şehit olan öğretmenlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı ilk ve ortaöğretimde, maalesef kitap 
kargaşası, dergi kargaşası devam etmektedir. Aslında, geniş bir şekilde pek üzerinde durulmuyor; 
ama, bu alan, Türkiye'de maalesef farklı bir vurgun, farklı bir soygun alanı haline gelmiştir. Elim
de kitaplar var. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından alınan kararlan da, tek 
tek inceledim. Kitaplar iki şekilde basılmaktadır; birincisi, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından, 
ikincisi de, özel yayınevleri tarafından. 

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığının bu sene yaptığı açıklamaya göre, 30 
milyon kitap basılmış, 16 milyon kitap, devletin elinde kalmıştır. Birincisi, bu israfı Türkiye taşı
yacak durumda değildir. İkincisi, devletin basmış olduğu kitaplar ile özel yayınevleri tarafından ba
sılan kitaplar arasında yüzde 100 ilâ yüzde 150 arasında bir fiyat farkı vardır. İşte, elimdeki bu ki
tap, ilkokul ikinci sınıflar için basılan matematik kitabı; fiyatı, 48 bin lira. Diğer bir kitap, özel 
bir şirket tarafından basılmış, müfredat programına uygun, aynı konulan içeriyor; ama, bunun fi
yatı, 95 650 liradır. 

Elbette ki, özel yayınevleri tarafından da kitap basılmalıdır; biz ona karşı değiliz; ancak, ya 
devlet doğru düzgün planlama yapmalı, bu kadar israfa girmemelidir veya aradaki bu kadar fiyat 
farkının nereden kaynaklandığı bulunup giderilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, konunun bir diğer tarafı da; bu kitap tespiti konusunda, yine, Talim ve 
Terbiye Kurulunun, müfredat programına uygun olarak aldığı bir karar vardır; bu kararda, "okutu
lacak dergiler ve kitaplann, okul müdürlükleri tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından tespit 
edilmesi lazım" deniyor. Peki, vatandaş, niçin bu kitabı almıyor da, şu kitabı alıyor?! Aslında, va
tandaş, isteyerek almıyor bunu; okullara, birkısım birim amirleri tarafından hangi kitaplann okutu
lacağına dair liste gönderiliyor ve o liste kabul edilmiş oluyor; hem veliler hem de cefakâr öğret
men arkadaşlarımız buna mecbur bırakılıyor. Bu, adaletsiz, merhametsiz bir uygulamadır; bunun 
önüne bir an önce geçilmesi lazım. 

Diğer bir konu olarak, ünite dergileri konusu var ve bu konuda, velilerden ve öğrencilerden 
çok şikâyet geliyor. 

Değerli milletvekilleri, yine, dergi satımı, dergi pazarlanması hususunda, bu dergiler matba
adan öğrenciye gelene kadar, yüzde 70-80'e varan bir kâr payı, mafya usulü paylaşılmaktadır; bu
nun da önüne geçilmesi lazım. Dergi konusunda; müfredata uygun kitaplar varsa, bu dergiler niçin 
var ve bu dergiler alınıyorsa, niçin o zaman öğrenciye kitap aldırılıyor? 

Hepimiz öğrenci velisiyiz, hepimiz öğrenci babasıyız. Çocuklanmın bir yıllık kitabını Millî 
Eğitim Bakanlığı yayınlarından alırsam, 500 bin lira ilâ 700 bin lira arasında para ödüyorum; ama 
özel yayınevlerince basılan bu kitapları almaya mecbur edilirsem, bunun iki katını ödüyorum. 
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Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, dergiler konusunda bir vurgun daha yapılmaktadır; der
gi paraları, peşin alınmaktadır. Düşününüz, bin öğrencisi olan bir okulda, öğrenci başına ortalama 
700 bin lira... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Toparlayınız, Sayın Şendiller. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla)- ...dergi parası ödeniyorsa, 700 milyon lira peşin alınmakta 
ve onun üzerinde de oyunlar oynanmakta ve toplanan para, faize yatırılmaktadır. 

Ben, niçin, haziran ayında ödemem gereken parayı, peşin olarak ödeyeyim? Bunların mutlaka 
önüne geçilmesi lazım. 

Sayın Bakanın bu konulardaki hassasiyetini bildiğim için -kendileri de buradadır- bunları ifa
de ediyorum. Buradaki maksadım, öğretmenlerimizi, eğitim camiasını suçlamak değildir; ama, bu
rada, yüzde 70 ilâ yüzde 80'lik bir rant var ki, bunun üzerinde mafya usulü bir paylaşım vardır; bu
nun önüne geçilmesi lazım. Öğrencilerimizin simit parasını çalanlara, öğrencilerimizin ayakkabı 
parasını çalanlara, öğrencilerimizin önlük parasını çalanlara fırsat verilmemesi lazım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir diğer konu da öğretmen tayinleridir. Millî Eğitim Ba
kanlığımız, hâlâ öğretmen tayiniyle meşguldür. Elbette ki, bütçe durumu, alınan kadro durumu göz 
önüne alınmalıdır; ama,hükümetlerin, 14 Eylülde okul açılıyorsa, o yıl içinde yapılacak tayinlerin, 
verilecek kadroların 14 Eylüle kadar yapılması gerektiğini de mutlaka bilmesi lazım. Okullar açı
lalı bir-birbuçuk ay olmuş, hâlâ daha öğretmen tayin edilecek. 

Ayrıca, Bakanlığın işleme yeni koyduğu bir kısım çalışmalar var. Bunlardan, emekli öğret
menlere ders verme imkânı getirecek çalışmaların ve benzeri çalışmaların da bir an önce hızlandı
rılması gerektiğine inanıyorum. Bu arada, öğretmenlerimizin maddî ve manevî problemlerinin çö
zümü hususunda Bakanlığın yapmış olduğu çalışmaları da takdirle karşılıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Son cümlenizi ifade eder misiniz. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla)- Tamam efendim. 
Aydınlık yarınlarımızın temsilcisi olan öğretmenlerimizle ve eğitim camiasıyla ilgili yapılacak 

çalışmaların bir an önce neticelendirilmesi hususunda da Yüce Meclisin ve Hükümetin gayret için
de olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Sayın Şendiller'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın 

Ayaz, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in, ilk ve ortaöğretimdeki kitap, dergi kargaşa
sı ve öğretmen atamalarıyla ilgili sçrdettikleri görüşlere ilişkin bilgi sunmak üzere huzurunuzda
yım. 

Millî Eğitim Temel Kanunumuzun 55 inci maddesinde, "İlk ve ortaöğretim kurumlarında oku
tulacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlen
meyen hiçbir kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz" hükmü yer almış bulunmaktadır. Aynı 
hükümle ilgili olarak, Ders Kitapları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi de, "eğitim, öğretim açısın-
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dan uygunluk karan Tebliğler Dergisinde yayımlanmayan hiçbir eğitim aracı eğitim kurumlannda 
kullanılamaz" hükmünü getirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, ilk ve orta dereceli okullarımızda, arz ettiğim hükme dayalı olarak, Ta
lim Terbiye Kurulumuzun tetkikinden geçip okullarda okutulması tavsiye edilen kitaplar okutul
maktadır. 

Sayın Şendiller' in de ifade ettikleri gibi, iki tip kitap basılmaktadır; birincisi doğrudan doğru
ya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitaplar, ikincisi yayınevleri tarafından bastınlan ki
taplar. 

Yasa ve yönetmeliklerimize göre, bu kitapların seçimi, yine Sayın Şendiller'in ifade ettikleri 
gibi, okullarda oluşturulan komisyonlarca belirlenmektedir. Dolayısıyla, her okulun kendi komis
yonunun belirlemiş olduğu kitaplann o sene için okutulması kararlaştırılmakta, dolayısıyla, okul-
lann belirlediği kitaplar öğrencilere tavsiye edilmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bastınlan 30 milyon kitaptan 16 milyonunun elde kaldığı 
yolunda Sayın Şendiller'in iddialannı şu şekilde karşılamak istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, ta
biî ki, geçmiş tecrübelerine de dayalı olarak, kitapları, yıllık ihtiyaçlara göre hesaplamakta ve bas
tırmaktadır. Bu kitaplann bir kısmı satılmakta, bir kısmı kalmaktadır; nitekim, 1993-1994 öğretim 
yılında bastırılan kitaplardan bir kısmı -ki, bunlar, 15-16 milyon civarındadır- kalmıştır. Bu sene 
tekrar bu kitapların satılması söz konusudur ve onun üzerine yeni kitaplar da bastınlmıştır. 

Binaenaleyh, burada bir israfın bahis konusu olması mümkün değildir; çünkü, bu kitaplar, yal
nız basıldıklan sene için geçerli değildir; bu kitaplar, önündeki diğer senelerde de kullanıldığı için, 
satılmaya devam edilmektedir ve Bakanlığımızın, bu yönden herhangi bir israf içerisinde olması da 
söz konusu değildir. 

1994-1995 öğretim yılında Bakanlık olarak, velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak 
ve hayat pahalılığı yönünden onlan rahatlatmak amacıyla, geçmiş yıllardan elimizde kalan kitapla
rın fiyatlannı yükseltmedik; genel olarak da, tüm kitaplanmızın fiyatlannda yüzde 20 indirim yap
tık. Böylece, tabiî ki, Millî Eğitim Bakanlığının bastığı ve sattığı kitaplar, diğer kitaplardan daha 
ucuz oldu. 

Yine mevzuatımıza göre, basımevleri tarafından basılmakta olan kitapların fıyatlan, bu bası
mevleri tarafından tespit edilmekte ve kabulü için Bakanlığımıza müracaat edilmektedir. 1994-
1995 öğretim yılında, basımevleri kitap fıyatlan için Bakanlığımıza yapmış olduklan müracaatla
rında, yüzde 180'lik bir fiyat artışını getirdiler. Bu fiyat artışını kabul etmedik. Buna şahsen müda
hale ettim; konuyu tetkik ettirdim, fiyat artışını yüzde 136'ya düşürdüler; yine kabul etmedim. Ko
nuyu, bütün teknik ve ekonomik yönleriyle tekrar tetkik ettirdim ve yüzde 98 civarında bir fiyat ar
tışı kabul edildi ki; bu, -tekrar ifade ediyorum- piyasa şartları çok ciddî şekilde tetkik edilmek ve 
dolayısıyla fiyat artışları dikkatlice hesaplanmak suretiyle kabul edilmiştir. Dolayısıyla özel yayı
nevlerinin kitaplan için, bu fiyat artışlanna uygun olarak, yüzde 90-98 arasında bir fiyat artışı ka
bul edilmiştir. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, Bakanlık olarak biz, kitap fiyatlarında yüzde 20 in
dirim yapmak ve geçen yıldan elimizde kalan kitapların fiyatlannı da artırmamak suretiyle ucuz fi
yatla kitap satışını ortaya koyduk; dolayısıyla, Sayın Şendiller'in ifade ettikleri fiyat farkı ortaya 
çıktı. 

Şimdi burada, "bu kadar ucuz kitap varken, diğerleri niye satın alınıyor, ötekiler satılmıyor" 
gibi bir sual, tabiî, akla gelecektir. Yine önceden ifade ettiğim gibi, bu kitaplann seçimi, tamamen, 
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okulların kurmuş oldukları heyetler tarafından yapılmaktadır. Tabiî, bu, fiyatlara göre değil, okul
ların bu kitaplar üzerindeki tercihlerine göre gerçekleştirilmektedir. Bu noktada, tabiî, özel bası-
mevlerinin okullarla bir anlaşma içerisinde oldukları yolunda birtakım iddialar ileri sürülmektedir. 
Bakanlık olarak, bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Elimizdeki mevzuatı, en ciddî şekilde, 
en titiz şekilde takip ediyoruz, tatbik ediyoruz; ama, buna rağmen, okullarımızı, yöneticilerimizi 
töhmet altında bırakacak herhangi bir iddianın da olmaması için, konu üzerinde yeniden çalışma
larımızı devam ettiriyoruz ve her halükârda, okullarımızın, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin, 
şu veya bu istikamette bir suiistimal içinde oldukları yolunda bir töhmet altında kalmamalarını sağ
layacak tedbirlerin de alınmakta olduğunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. 

Ünite dergileri, bizim ders kitaplarımıza yardımcı olarak basılan dergilerdir. Bunlar da, Talim 
Terbiye Kurulu tarafından tetkik edilmekte ve okullara faydalı ise tavsiye edilmektedir. Bu ünite 
dergilerinin zorunlu olarak alınması söz konusu değil; ancak, ders çalışmalarında, faaliyetlerinde 
yararlı olduğu gerekçesiyle bu ünite dergilerinin kullanılmakta olduğu görülmektedir. 

Bugüne kadar yapmış olduğum tespitlere göre, bizim Talim Terbiye Kurulundan 17 ünite der
gisi geçmiştir; yani, piyasada satılmakta olan ünite dergileri bunlardır. Bunların zorunlu olarak al
dırılmaması konusunda Bakanlığımın talimatları vardır; ama, aksi uygulamalar var ise, tabiî, onun 
üzerinde de ciddiyetle duracağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. 

Dergi paralarının peşin alınması -çok önceden peşin alınması- gibi bir duruma da, elbette, ya
pacağımız tetkik sonucunda müdahele edeceğiz. Herhangi bir şekilde -burada ifade edildiği gibi-
bir para oyununun oynanmasına da müsamaha etmeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. 

Biz, ünite dergilerinin, okullarımız için yararlı olup olmadığı yolunda da bir araştırma içeri
sindeyiz. Talim Terbiye Kurulumuz, ünite dergilerimizin yararlarıyla ilgili olarak, yöneticiler, öğ
retmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde ayn ayrı araştırma yapmaktadır. Araştırmanın bir kısmı ta
mamlanmıştır, diğer kısımlarının çalışmaları devam etmektedir. Bu araştırmaların sonucuna göre 
de, yine ünite dergileriyle ilgili olarak Bakanlıkça gerekli tedbirler ve kararlar alınacaktır; bunu da 
özellikle ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmen atamalarıyla ilgili Sayın Şendiller'in tavsiyeleri oldu. Tabiî, 
ideal olanı, okullar açıldığı zaman, bütün öğretmen atamalarının gerçekleşmiş olması ve öğretmen
lerin de ders verecekleri okullarda hazır bulunmalarıdır; ancak, 550 bine yaklaşan bir öğretmen 
kadrosunun görev yaptığı bir Bakanlık olarak çalışıyoruz; 14 milyon öğrenci, 75 bin okul ve 550 
bin civarında öğretmeni içine almaktadır. Bunların içerisinden her sene, belli sayıda emekli olan ar
kadaşlarımız var; ki, bu rakamlar, her yıl için, 15 binin üzerindedir. Tabiî, emekli olacakları zama
nında belirlemeniz ve onların yerine hemen yeni bir öğretmen vermeniz, anında mümkün olma
maktadır. Bu emeklilik işlemleri, genellikle temmuz ayından sonra gerçekleşmektedir. O nedenle, 
tüm çalışmalarınıza rağmen, 14 Eylülden önce bütün atamlan yapmanız mümkün olmamaktadır. 
Ayrıca, rakamlar büyük olduğu için, yani, 20 bin kişilik bir atamayı gerçekleştirmeniz için, kadro 
temin etmeniz, bu kadrolara müracaat edilmesini sağlamanız ve diğer bütün işlemleri tamamlama
nız gibi hususları da, tüm uğraşınıza rağmen, zamanında gerçekleştirmeniz, bazen mümkün olama
maktadır. 

Tüm bunlara rağmen, biliyorsunuz, geçmiş yıllardaki uygulamanın daha da ilerisinde olarak, 
bu sene, 20 bin öğretmenin atamasını, eylül ayından önce, ağustos ayında gerçekeştirdik, hem de 
bütün öğretmenlerin eylülün 23'üne kadar görev yerlerinde hazır olmalarını talimatlandırmak sure
tiyle gerçekleştirdik. Atamaları yapılan bu 20 bin öğretmenden bazılarının -yüzde 20'si civarında-
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kilerin- tayin edildikleri yerlere gitmedikleri tespit edildi ve onların yerine de yeni atamaları, geç
tiğimiz hafta içerisinde yine bilgisayarla kura çekmek suretiyle gerçekleştirdik. 

Biz, Bakanlık olarak, özel şekilde, öğretmenlerimizin eğitim ve öğretimlerini zamanında ger
çekleştirmeleri amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak, gerek son yıllarda uygulamakta ol
duğumuz ders geçme ve kredi sisteminin gerekse özellikle büyük merkezlerimizde meydana gelen 
öğrenci artışının getirmiş olduğu ihtiyaçlar karşısında, öğretmen ihtiyacı da süratle artmaktadır. O 
nedenle, bunu karşılayabilmek amacıyla bu sene, bir taraftan yeni kadrolar alınması yolundaki fa
aliyetlerimizi sürdürürken; Emekli Sandığı Yasasının bir maddesinden kaynaklanan, emekli öğret
menlerin ücret karşılığı ders verememesi engelini kaldırmak için Başbakanlığa müracaat ettik. Bir
kaç gün içerisinde Bakanlar Kurulunda, Emekli Sandığı Yasasına uygun hale getirmek üzere karar 
alacağız ve böylece, hakikaten büyük bir potansiyel olduğunu kabul ettiğimiz emekli öğretmenle
rimizin ücretli ders vermelerini, ilk defa bu sene sağlamış olacağız. Hem bu yetişmiş elemanların 
potansiyellerinden, deneyimlerinden yararlanmış olacağız hem de açık derslerimizin büyük bir bö
lümünü bu suretle karşılamış olacağız. Bu uygulamaya birkaç gün içerisinde başlanacaktır. 

Öğretmenlerimizin, hem sosyal hem ekonomik hem de moral yönden, eğitim-öğretim hizmet
lerini en iyi şekilde görebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında da, bugün basınımı
za taslak halinde intikal ettirdiğimiz, öğretmen personel yasası çalışmamız var. Taslağı, görüşleri
ni almak üzere, vilayetlere, öğretmen kuruluşlarına bugün gönderdik. Bu görüşler alınip olgunlaş
tıktan sonra, Hükümete sunulacak ve Yüce Meclise getirilecektir. Yüce Meclis, Sayın Şendiller'in 
temennilerine uygun olarak, bu yasanın geçmesinde bizlere mutlaka yardımcı olacaktır. O takdir
de öğretmenlerimizin, hem ekonomik hem sosyal yönden birçok imkânlara kavuşturulması müm
kün olacaktır. 

Bu hususları ifade etmeme fırsat verdikleri için Sayın Şendiller'e teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Bakan teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Gündeme geçmeden önce,bir duyuru yardır, onu bildiriyorum: ^ 
Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 20 Ekim 1994 

Perşembe günü saat 14.00'te tören salonu üzerindeki Dilekçe Komisyonu salonunda toplanarak; 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum. Duyuru ayrıca ilan panola
rına da asılacaktır. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ ' 

1. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ye 16 arkadaşının, Tunceli'de güvenlik güçlerince 
gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101215) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son üç haftadır Tunceli bölgesinde sürmekte olan ve kimilerince Türkiye tarihinin en büyük 
askerî operasyonlarından biri olarak nitelenen olay; köy boşaltma ve yakmalarla ülkemiz gündemi
nin başına yerleşmiştir. 
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Büyük uluslararası ajanslar her gün Tunceli'den geçtikleri haberlerle olayı aynı zamanda Ba
tının ve dünyanın gündemine taşımışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakan Yardımcısının ve bir grup üst düzey yetkilinin 
araştırma için gittikleri bölgede yakılan köylere girememiş olmaları çok düşündürücüdür. 

Güvenlik güçleri; Başbakan Yardımcısını ve milletvekillerini "Güvenliğinizi sağlayamayız" 
gerekçesiyle yakılan köylere sokmamışlardır. Eğer bu gerekçe doğruysa, Hükümet üyelerinin gü
venliğini sağlayamayan devlet, orada yaşayan insanların da güvenliğini sağlayamıyor demektir. 
Eğer bu gerekçe doğru değil ise, güvenlik güçleri Tunceli'de yakılan köyleri ve orada yapılan vah
şeti Hükümet üyelerinden gizliyor demektir. Daha da vahimi Hükümet, güvenlik güçlerine söz ge
çiremiyor demektir. 

Köyleri yakılan ve boşaltılan insanlarımız TV ekranlarından güvenlik güçlerini suçlamakta, bu 
da ülke genelinde herşeyden önce güvenlik güçlerimizin aleyhine bir havanın doğmasına neden ol
maktadır. 

Başbakan Yardımcısı ile Tunceli'ye giden Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ise; "Diğer böl
gelerdeki terör PKK tarafından gerçekleştiriliyor. Tunceli'deki terör ise devlet terörü" açıklamışı
nı yapmıştır. Bu saptamanın bir Hükümet üyesi tarafından yapılması son derece çarpıcı ve önem
lidir. 

Hiçbir demokratik devlet, terör örgütleriyle aynı yöntemi kullanamaz ve PKK terörü de dev
let terörünü meşrulaştıncı bir gerekçe olamaz. 

Teröre karşı mücadele, masum yurttaşların zarar gördüğü bir şekle bürünürse, bu yalnızca te
rör örgütlerinin işini kolayşatnnr. Operasyonların sürdürüldüğü Tunceli bölgesinde, tam da kış 
bastınrken, binlerce masum yurttaşımızın evsiz ve yurtsuz kalmasına seyirci kalınamaz. 

Bu nedenlerle; anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, Tunecli'de 
yaşanan olaylarla ilgili olarak Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ediyoruz. 

12.10.1994 

Celal Kürkoğlu Salman Kaya 
Adıyaman Ankara 

Hilmi Yükselen Muzaffer Demir 
Kırşehir Muş 

Mustafa Yılmaz Mehmet Emin Sever 

Malatya Muş 

Şerif Bedirhanoğlu Abdülmelik Fırat 
Van Erzurum 

Zeki Nacitarhan Fuat Çay 

Kars Hatay 
Mehmet Adnan Ekmen Atilla Hun 

Batman Kars 

Mehmet Kcrimoğlu Mehmet Sevigen 

Ankara İstanbul 
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İbrahim Gürsoy Mehmet Kahraman 

İstanbul Diyarbakır 

Ziya Halis 

Sivas 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşmeler sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/1110) esas numaralı sözlü sorusunu geri 

aldığına ilişkin önergesi (4/353) 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge var

dır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 500 üncü sırasında bulunan (6/1110) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
BAŞKAN- Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin öenergesi (41354) 

BAŞKAN- Komisyondan istifa önergeleri vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu üyeliğimden görülen lüzum ve zarurete binaen is
tifa ediyorum. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem'in, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu kâ
tip üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/355) 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

18.10.1994 tarihinden itibaren Komisyondaki Kâtiplik görevimden istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla Ahmet Şeref Erdem 
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BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, denetçi üye seçimi
ni yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1585) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Başkanlığının Denetçi seçimine ilişkin bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Denetçi seçimi için 
18.10.1994 Salı günü saat 14.00'te Komisyon odasında toplanmış ve kullanılan 9 adet oy pusulası
nın tasnifi sonucunda 7 oyla Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem, Denetçi üye seçilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. Ahmet Neidim 

Sakarya 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. - ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

l..~ 700 ve 688 S. Sayılı raporların gündemdeki yeri, görüşme güne ve çalışma süresine iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN- Danışma Kurulu önerisi vardır, okutuyorum : 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 154 Tarihli :19.10.1994 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvckili 

Adnan Ekmen Abdullatif Şener 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneri: 
19.10.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan; 700 sıra sayılı Çevre 

Sorunları Konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında, 688 sıra sayılı Sığır Vebası KonusundaH Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporunun 3 üncü sırasında yer alması, her iki raporun görüşmelerinin Genel 
Kurulun 25.10.1994 Salt günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar ça
lışma süresinin uzatılması, önerilmiştir. 

BAŞKAN- Danışma Kurulu önerisi üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Öneri, okunduğu biçimiy
le kabul edilmiştir. 
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, küçük çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve tarım koope
ratiflerine olan her türlü borç faizlerinin silinmesi ve anaparanın eşit taksitlerle ödenmesine iliş
kin kanun teklifinin (2/602) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/356) 

BAŞKAN-Değerli milletvekilleri, Bitlis Milletvekili Sayın Ergezen'in, küçük çiftçilerin Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Her Türlü Borç Faizle
rinin Silinmesi ve Ana Paranın Eşit Taksitlerle Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 
inci maddesi uyarınca, doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi vardır, okutup oyları
nıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
Olan Her Türlü Borç Faizlerinin Silinmesi ve Ana Paranın Eşit Taksitlerle Ödenmesine İlişkin Ka
nun Teklifimi 28.1.1993 tarihinde Başkanlığınıza sunduğum halde, bugüne kadar ilgili komisyon
ca Genel Kurula gönderilmemiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince, teklifimizin doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde 2 lehte, 2 aleyhte söz verme imkânımız var
dır; ama, bunu kullanma mecburiyeti de yoktur. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Ergezen buyurun; lehinde herhalde ?.. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Lehinde. 
BAŞKAN-Buyurun. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan,sayın milletvekilleri; bu kanun teklifini bir yıl önce 

vermiştik. Bir yıl önce verdiğimiz bu kanun teklifindeki maksadımız şu idi: 3781 sayılı Kanun, çift
çilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının affedilmesiyle ilgiliydi; 
ancak, 3781 sayılı Yasa çıktığında, çiftçiler umduklarını bulamadılar. "Çiftçilerin borçlan affedile
cek" denildi. Dolayısıyla, borçlarının affedileceği düşüncesiyle çiftçilerimiz beklediler; ancak, ya
sa çıktığında çok az insanın bu yasadan istifade ettiğini gördük; bu maksatla bu kanun teklifini ver
miş olduk. 

Bu kanun çıktıktan sonra sonra 55 haneli bir köyde, ancak 2 çiftçi bu yasadan istifade edebil
di, hatta bir ilimizde 55 kişi istifade edebildi. Bugün, bir küçük ilçemizde, 1 000'in üzerinde çiftçi, 
borç faizlerini ödeyemediği için idarî takibe alınmıştır. Ayrıca, 1994 yılı da, -hepimizin malumu-
gerçekten çok kurak geçti, 16 milyon ton olması beklenen hububat 13 milyon ton oldu, Tanm gir
dilerindeki fiyatlar, enflasyon olayı; aynca, malum sebeplerden dolayı bazı bölgelerimizde hayvan

cılığın yapılamaması, sürümün yapılamaması, çiftçimizi iyice sıkıntıya sokmuştur. Bu bakımdan, 
ben, bu kanun teklifinin, Genel Kurula indirilmesini sayın milletvekillerimden talep ediyorum. Şu 
anda, zaten, görüşülmesi mümkün değildir; ancak, Genel Kurula insin, ileride, sırası geldiğinde, bu 
teklifi değerlendirmiş oluruz. 
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Belki, Hükümet mensupları şunu söyleyebilirler: "biz yüzde 40 zarara uğramış olan çiftçilerin 
borçlarını 1 yıl erteleyeceğiz." Bu, bize duyum halinde geldi; ancak, faiz borçlarının ertelenmesi, 
çiftçinin yükünü azaltmıyor, daha da fazlalaştınyor. 40 milyon lira plasman alan bir çiftçimiz, fa
iz borçlarını ödeyememiş, şu anda, 250 milyon lira borçla karşı karşıya. Banka müdürleriyle görü
şüyoruz, "çiftçiler, borçlarını ödeyemiyorlar, hepsi mahkemelik olmuşlardır" diyorlar ve buna Par
lamentonun bir çözüm getirmesini talep ediyorlar. Ben de, gerek 3781 sayılı Yasadan arzu edilen 
neticenin çıkmaması gerekse bu yılın kurak geçmesi ve çiftçinin alım gücünün düşmesi nedeniy
le, bu kanun teklifinin Genel Kurulun gündemine alınmasını Yüce Parlamentoya saygılanmla arz 
ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum efendim. 

Başka söz talebi?..Yok. 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, vaki talebi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- Sayın Başkan, bir yanlışlık olmasın. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Divan eksik, bu oylama geçersiz sayılır. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Oylama geçersiz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, oylamanın yenilenmesi lazım. 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Divanın eksik teşekkülü yönündeki vaki itirazı dikkate ala

rak, teklifi yeniden oylamaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 
- M. ERDAL KOYUNCU (Siirt)-Şimdi ne var... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Kabul edenlerin sayısı daha fazla gibi... 
BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun lütfen... Sayın üyenin uyarısı gayet yerindedir. 
Değerli milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmınına geçiyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

i . - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 Arkadaşının, İstanbul İlinin Sorunlarını Tes
pit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Yaşamasını Temin Etmek Ama
cıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
(10/12) (S. Sayısı: 689) (1) 

BAŞKAN: Genel Kurulun, 12.10.1994 tarihli 18 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alan, Kütahya Milletvekili Sayın 
Mustafa Kalemli ve 28 Arkadaşının, İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatan
daşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Yaşamını Temin Etmek Amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 
üzerine kurulan, (10/12) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Raporu üzerindeki ge
nel görüşmeye başlıyoruz. 
(1) 689 S. Sayılı Basmayazı 18.10.1994 tarihli 20 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Değerli milletvekilleri, İçtüzüğe göre, Meclis Araştırması Komisyonunun Raporu üzerindeki 
genel görüşmede ilk söz hakkı, Meclis araştırması önergesi sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 
73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları ile şahsı adına iki sayın üyeye ve isterlerse Komis
yon ve Hükümete söz verilecektir. Bu suretle Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki ge
nel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri; Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önergedeki 
imza sahibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 689 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler...Kabul etmeyenler...Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Gruplar ve şahıslar adına söz verme imkânımız vardır. Gruplar adına, şu ana kadar, yalnız 
Anavatan Partisi Grubunun söz talebi vardır, Sayın Ergüder Anavatan Partisi Grubu adına... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Efendim, tashih etmek istiyorum. Grup adına Sayın 
İmren Aykut; önerge sahibi adına vekâleten ben konuşacağım, vekâletname de oradadır. 

BAŞKAN- Efendim, önerge sahibi adına zatı âliniz mi konuşacaklar? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Evet efendim; vekâleten... 

BAŞKAN- Sayın önerge sahibinin, Sayın Ergüder'e, konuşma hakkını devrine mütedair bel
gesi var, Sayın Ergüder önerge sahibi adına konuşacaklardır. 

Anavatan Partisi Grubu adına ise Sayın İmren Aykut konuşacaklardır, bu şekilde düzeltiyorum 
efendim. 

Sayın Aykut, bu konuda teyidinizi alayım efendim... 

İMREN AYKUT (İstanbul)-Evet, efendim. 

BAŞKAN- Şahıslan adına Sayın Tunca Toskay ve Sayın Ali Oğuz konuşacaklardır. 

Sayın Ergüder, önerge sahibi sıfatıyla ya da birinci imza sahibinden müdevver hak sahibi sı
fatıyla, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın üyeler; Allah Ömür verince, olu
yor. 1992'de, yüksek huzurunuza çıktığımız zaman, İstanbul'un sorunlarını halletmek veya tahkikat 
yapmak üzere bir önerge vermiştik ve bu önergeyi kabul etmenizi rica etmiştik. 

BAŞKAN- Sayın Ergüder, bir dakikanızı rica edebilir miyim; sürenizi de durduruyorum, hak 
zıyaı vuku bulmasın diye. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul konuşuluyor... Rica ediyorum; ya dinleyelim ya üyelerin dinle
mesine fırsat verelim. 

Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Önergenin tarihi, 10.1.1992 . Yüce Meclise, tahki

katı yapılmış, sorunları tespit edilmiş evrakımız 7 Haziran 1994 tarihinde geldi. Bu, iftiharla söy
lemem lazım ki -içinde ben de bulunduğum için değil- hemen hemen çok ciddî bir çalışmanın ürü
nü. 

• ' • - 2 4 - • 
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Bu Yüce Komisyon, İstanbul'un sorunlarını ilime, bilgiye ve tecrübeye dayanarak; uçaklara bi
nip havadan İstanbul'u seyrederek; ormanları, çayırlan, pazarları, her yeri dolaşarak İstanbul hak
kında bilgi sahibi olmuş ve uzmanlarla beraber bu raporu hazırlamıştır. 

Muhterem Parlamento bilir ki, bendenizde İstanbul için şahsî bir sıkıntı var. Bunun sebebi ne
reden geliyor, bilemiyorum; ama, herhalde, kenti çok seviyorum. 

İstanbul'un ehemmiyetli bir yer olduğunu, hadis-i şeriflerle süslendiğini ve Türklere layık bir 
belde olduğunu; ama, zamanın müraruyla cumhuriyet hükümetleri tarafından- benim devrimin hü
kümetlerini de sokuyorum- belki tam manasıyla tedbir alınmadığından, bugün, karanlık bir dehliz
de yavaş yavaş ilerlemekte ve 12,5 milyon insanın hayatı tehlikede kalmaktadır. 

Şimdi, huzurunuzu kaçırmak istemem; ama, kışa girdik, ölüm ayı başlıyor. 1994 yılında yapı
lan araştırmalarda, ocak, şubat ve mart aylarında, hava kirliliğinden, 12 bin bin İstanbullu ölmüş. 
Tasavvur ediniz; yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, en tabiî hak olan yaşama hakkını, İstanbul'da 
vatandaşlarına verememiş. 

Buraya çıkmadan evvel ayrı bir metot uyguladım ve Sayın Cumhurbaşkanının malikhaneleri-
ne telefon ettim. Kendileri, zirve toplantısı için Istanbul'daymış, Genel Sekreteriyle görüştüm ve 
dedim ki "Parlamentoda biz konuşuyoruz, sizler bizim Cumhurbaşkanımız ve yardımcılarısınız; 
bugün çok mühim bir dosya görüşülüyor, Parlamentodan haberiniz var mı?" Kendileri de, "efen
dim, haberimiz var, geçen sefer de konuşmalarınız Cumhurbaşkanına nakledildi; zaten bizim ora
da beş tane görevlimiz var, devamlı sizleri dinler " dedi. Tabiî, Parlamentonun bundan malumatı 
var mı; bilmiyorum. 

Telefonu kapattıktan sonra Sayın Hanımefendiye telefon ettim, Sayın Başbakanım aynı za
manda da İstanbul Milletvekili... 

BAŞKAN- Sayın Ergüder, "Sayın Hanımefendi" ifadesinden kastınız nedir, Genel Kurul onu 
bilsin efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Başbakanımız efendim. 
BAŞKAN- Evet, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Sayın Başbakanı, özelleştirme ve demokratikleşme 

konusundaki gecücmedcn dolayı fevkalade üzüntü içerisindesiniz; bir değişiklik olur, hiç olmazsa 
İstanbul'u düşünürsünüz diye aradım, Özal Kalem Müdürü çıktı, çok alaka gösterdi ve " Sayın Baş
bakan başka bir yerde toplantıda; ama, söyleyeceğim " dedi. Belki şu dakikalarda dinliyorlardır. 

Efendim, İstanbul'un ve İstanbul'da yaşayan insanların yaşama haklarının bulunduğu, 1948'ler-
de çıkmış olan Birleşmiş Milletler genelgesinde vardır. Yaşama hakkı, en mukaddes bir haktır; bu, 
Anayasanın içinde de meknuz. Yaşamak istiyorum...Bakın, ölme hakkını daha hukukçular veremi
yorlar; ama, yaşama hakkını veriyorlar. O halde, İstanbullular veya İstanbul'un mozaiğinde dolayı
sıyla bulunanlar, bütün Türkiye; İstanbul'un bir küçük Anadolu olduğunu iddia ediyorum. Bina
enaleyh, bütün Türkiye'nin İstanbul'da yaşama hakkını nasıl elinden alırsınız; kâlil bir menfaat, ba
sit bir menfaat için bizi ölüme nasıl mahkûm edersiniz. Hava kirliliğinin sebebi, yüzde 79 vatanda
şımın, münasebetsiz ve pis, kömür diye şahit gösterilecek kömür yakmasından mütevellittir; geri 
kalanı doğalgaz, geri kalanı da fuel-oildir. Yüzde 79 yanan bu kömürlerdeki kalori düşüklüğü se
bebiyle, İstanbullular hâkimsiz, mahkemesiz, hapishanesiz ölüme mahkûm oluyorlar. Bu bir cina
yet! Bunu nasıl yaparsınız?!. Bizi yönetenler bunu nasıl yapar?!. Mademki, Allah bizi dünyaya ge
tirdi, yaşama hakkımız var; Allah'a karşı geliyorsunuz. Efendim, Maliye Bakanından cevap "itha-
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lat yaparsam 400 milyon dolar gidecek" diyor. Yahu senin şurada devlet idaresinde ihmal, tesey
yüp ve suiistimalle milyarlar gidiyor. Ne olur yani; İstanbul'a 400 milyon dolar versen de İstanbul 
kurtulsa. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) İşte bu terslik sebebiyle, İstanbullular, yar
gısız, infazsız, hâkimsiz ölüme mahkûm. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul'u kurtarmak mecburiyetindeyiz. Türkiye Cumhuriyetinde İs
tanbul haritasında bir ufunet vardır; devamlı irin çıkarıyor .Oradan çıkan pislik, kan pisliği ve irin 
bütün Türkiye'ye yayılıyor. Sağlık Bakanı söylemekten çekiniyor; ama; söylemesine lüzum yok, 
biz biliyoruz. Koleradan, tifüsden insanlar ölmeye başladı. Geçenlerde, doktor arkadaşım, grupta 
anlattı, bağırsak enfeksiyonu deyip geçiyorsunuz.... Ne alakası var; vatandaşlar mikroptan ölüyor -
enteresan bir şey- Beşiktaş Futbol Takımı forvetlerinden bir delikanlı da hasta yatıyor, ondan da 
şüphelenmeye başladım şimdi, devamlı serum veriyorlar, olabilir, Allah muhafaza. 

O halde, sağlığa bu kadar ehemmiyet verilmeyen bir memlekette, niye oturuyoruz; göç mü ya
palım; hayır. Hükümetleri yola getireceğiz, Cumhurbaşkanına rica edeceğiz; Başbakandan, politik 
çalışmalan dışında kalan zamanlarında, gelip biraz da bizi dinlemesini rica edeceğiz... 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)-İstanbul Milletvekili... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Üstelik, kendileri İstanbul Milletvekili. 
Geçmişte, "radyomu istiyorum" diye günlerce bağırdık; "biz de yaşamak istiyoruz, ne olursu

nuz bizi yaşatın!" 

Bu dosya içerisinde, bilhassa hava kirliliğine ait nefis etütler var. Bu etütler Hükümet tarafın
dan ciddîye alınırsa...Kendisini çok sevdiğim İçişleri Bakanımın çok mahmul olduğuna inanıyo
rum; ama, İstanbul'a geldiği zaman o da nefes almakta sıkıntı çekiyor. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, Ankara'da hava kirliliği yok. 1983 senesinde Ankara'ya geldiği
miz zaman, Ankaralılar sokaklarda gaz maskeleriyle dolaşıyorlardı. Nasıl yaptı; akıllı bir belediye 
başkanı, o tarihte, memleketini çok iyi tanıyan bir başbakanla anlaşarak kömür ithal etti ve ithalat 
yapılınca hava güzelleşti. Yani, 300 - 400 milyon dolarlık bir masraf için 123 milyon insanın -çe
şitli sebeplerden dolayı günde ortalama 3 milyon insan da İstanbul'u ziyaret ediyor- hakkı niçin ko
runmuyor? İşte, Komisyon hava kirlenmesi konusunda fevkalade güzel çalışma yapmıştır; zaten 
onun da görevi size takdimdir; ama Yüksek Heyetiniz diyecek ki: Ergüder, ne istiyorsun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Galiba benden süre istiyorsunuz? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Efendim, zatı devletleriniz... 
BAŞKAN- Efendim, elimde ancak bu imkânım var; kömür ithali imkânım olsaydı, emin olun 

onu da yerine getirirdim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Bravo, bravo!.. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Sayın Başkan, yüksek müsamahanızla, izin verin de biraz konuş

sun. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)-İstanbul'a değer. 
BAŞKAN-Bî misli behadır efendim; bilirim. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Girizgâh yapıldı. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Son hava kirlilik raporunda, maalesef, benim de 
oturduğum Göztepe ve İstanbul'un Halic'i, ölüm mıntıkasına alınmış vaziyette; yani, en kirli yer 
Haliç ile Göztepe oluyor; tasavvur edin. 

Bunu halletmek için, Sayın Bakanıma şimdi uzun uzun nutuk atmaya lüzum yok, anlayışlı bir 
arkadaş, ne yapacaksanız yapacaksınız, bu işi halledeceksiniz. 

Sayın Cumhurbaşkanına gönderdiğim mesajda -tekrar ediyorum, üzülmesinler- "günde üç ta
ne nikah kıyacağına, iki tane kıysın, bize de gelsinler" diyorum; vilayete gelecek, "İçişleri Bakanı
mı çağırın" diyecek, bakanım hazır; "Valim gel buraya, DSİ Genel Müdürü gel buraya, nedir bu İs
tanbul'un hali, bu memlekete günah değil mi?" diyecek; size yemin ediyorum, bu iş bir saatte bi
ter. 

Gelsin, "devletin parası yok, 400 milyon dolar toplanması lazım" desin. Elimiz paraya değme
mek şartıyla, en ciddî adamlarınızı tayin edin, biz 400 milyon doları toplayalım da ölümden kurtu
lalım. • • • , ' . 

Sayın Bakanım, biz bu kadar da fakir değiliz. Önümüzdeki senenin bütçesi 1 katrilyon liradır. 
İstanbul bunun yüzde 40'ını verir,400 trilyon, 500 trilyon toplayabilir. Allah'a şükür, İstanbul, ken
di sağlığı ve memleket için bu parayı verecek güçtedir; yeter ki, Sayın Bakanım, Sayın Cumhur
başkanını da ikna edin, vilayetimizde toplanalım ve bu meseleyi halledelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Son fıkrama geliyorum... 
BAŞKAN- Peki, buyurun efendim. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Orhan Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız Ispartalı, Sayın Baş

bakanımız İstanbullu; o niye müdahale etmiyor bu işe? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Efendim, onun da müdahale edeceği kanaatindeyim. 

Hiçbir zaman, İstanbul'u başka bir şehirden tefrik etmiyorum, asla; Kayseri de benim için mukad
destir, Maraş da, Kars da, Tunceli de; bunlar benim vilayetlerim; ama, ben, Allah tarafından öze
nip bezenilerek dünyaya getirilmiş bir şehrim; benim imtiyazlarım var. Bu imtiyazlar karşısında, 
bana karşı muamelenin başka türlü olması lazım. Binaenaleyh, benim yasalarımda bir özellik ol
ması lazım. 

Eylül ayının 22,23 ve 24'ünde Bolu'da toplandığımız zaman, Partimin Sayın Genel Başkanı
na, İstanbul için ricalarda bulunduk ve kendisi de kabul etti. 

Anavatan felsefesine göre İstanbul'un tabiatına uygun, yeni kanunlar çıkarmak mecburiyetin
deyiz Sayın Bakanım; -bu lafımı söyleyeceğim hemen geri alacağım- sizden otonomi istemiyorum, 
hayır; Anayasa esas; bölünmez ve parçalanmaz; İstanbul, Türkiye Cumhuriyetinin bir vilayetidir; 
katiyen... Eyalet diyemiyorum, çekmiyorum; eyalet başka bir mesele; prezidensiyel (presidential) 
sistemde bir meseledir; ama, bana birtakım imtiyazları tanımanız lazım beyefendi, bana imtiyazlar 
tanınması lazım . Benim, orada mahallî idareyi tam manasıyla kurmam lazım. Ne demek il genel 
meclisi; şehir meclisi; yok böyle şey; tek vali, tek meclis. 

İkinci yol: İstanbul'u ikiye bölelim, rahat edelim beyefendi. Avrupa yakası, Anadolu yakası; 
bitsin bu iş. Tabiî su da geçiyor işte, Boğaz geçiyor. Beni ayırın; başkalarından ayırın beni. Ben, 
kapıdan içeriye giren bir insana, "bonjur", "hoş geldiniz", "selamünaleyküm" diyeyim; ama, sağ
lıklı mısın, değil misin; kimsin sen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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HALÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- İstanbul, elini kolunu sallayarak girilecek bir mem
leket değil; padişahlık zamanında da öyleydi. Göster bakayım sağlık cüzdanını, kimsin sen, nere
den nereye gidiyorsun? Evet, tamam; ama, bakalım kimdir, kimdir, kimdir? Bayburt'tan mı geldin; 
hoş geldin; kimsin, nesin? Binaenaleyh, bu imtiyaz lazım. 

Bu bir vize değil beyefendi. Londra havalanma gittiğin zaman yazıyor: İngiliz Kolonisi, AET, 
denizaşırı. Bendeniz sıraya girdiğim zaman, arkamda Bangladeşli, önümde de Hindistanlı; Fransız 
ve İngiliz değil; havalanında ayırıyor adam. Ben ayırmıyorum, hayır, iyi muamele... İstanbul'da, 
700 bin İranlı, kaçak, pasaportsuz dolaşıyor beyefendi. Kim bu adamlar; nereden gelmiş? O halde, 
kendi tabiatına has kanunlarla gelme zamanı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Vaktinizi israf ettim. Benden sonra, çok değerli ar
kadaşlarım konuşacaklar. Hepinizi, saygıyla selamlarım efendim. 

BAŞKAN- Sayın Ergüder, teşekkür ediyorum efendim, daha da süreniz vardı, arzu ederseniz... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)-Teşekkür ederim. < 

BAŞKAN-Peki. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Aykut, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclis Genel Kurulumuzun 13.10.1992 tarihli 14 üncü Birleşiminde kurulan İstanbul İlinin sorun
larıyla ilgili araştırma komisyonunca düzenlenen rapor hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini ifade etmek üzere huzurunuzdayım. 

Hepinizin bildiği gibi, İstanbul, çeşitli uygarlıkların kültür izleriyle örülmüş bir dünya kentiy
di; öyle ki, sanayi devriminden önce, Londra, Paris, Roma ile birlikte Avrupa'daki dört başkentten 
bir tanesiydi; her türlü bozulmalara rağmen, dünyada en güzel doğal yapıya sahip kentler içinde, 
Rio de Janeiro ile birlikte birinci, tarih ve kültür mirası birikimi açısından da Roma ile birlikte yi
ne birinci sıradaydı. 

Bugün ise, dev boyutlardaki kontrolsüz ve başıboş büyümenin iyi yönetilememiş, iyi yönlen-
dirilememiş ve maalesef denetlenememiş olması şehri hızla yozlaştırmış, gerek kendi insanlarımı
zı gerek dünya insanlarını büyük bir tarih ve kültür mirasından, eşsiz doğa güzelliklerinden mah
rum kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Koşullar öyle bir noktaya gelmiştir ki, bu şehirde 
yaşayan insanlar, en tabiî hakları olan çağdaş imkânlan bulmak şöyle dursun, hayatta kalabilmek 
için en zarurî ihtiyaç olan hava ve sudan da mahrum kalmışlardır. 

İstanbul, alarm vermektedir. Eğer, çok acil tedbirler alınmazsa, bu şehir, 2000'li yıllara girer
ken utanç verici insanlık dramlarına sahne olacak, pislik ve bulaşıcı hastalıklann getireceği felaket
lerle tarihe geçecektir. Herhalde, böyle bir sonuç da, içinde bulunduğumuz bu Parlamento ve ülke
yi yöneten bu Hükümet için bir şeref olmayacaktır. Her türlü siyasî hesabı, her türlü siyasî rekabe
ti bir tarafa bırakıp, büyük ve tarihî bir sorumlulukla İstanbul'a eğilmemiz gerekmektedir. 

İstanbul, şu anda, ne yazık ki, bir, beş, onbeş değil, sayısız sorunlarla karşı karşıyadır. Ben, bu
rada ve bu süre içinde bu sorunların hepsine temas imkânına sahip değilim; ancak, bütün sorunla
rın kaynağını teşkil eden noktalardan birkaç tanesini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Zaten, bu 
birkaç tanesi bile durumun ne derece vahim olduğunu sizlere izah edecektir. 
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İstanbul'un bir numaralı sorunu, göçlerin getirdiği nüfus patlamasıdır, ikibinaltıyüz yıllık tari
hi olan İstanbul, daha 1600'lü yıllarda, yarım milyonu aşan nüfusuyla dünyanın ilk metropollerin
den biri olmuştur. Öteden beri sosyal aktiviteleri ve canlılığı yanında, ekonomik ve kültürel mer
kez olma niteliği de İstanbul'u bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yüzyıllarca, İstanbul'a göçe izin verilmemiş, şehre giriş çı
kışlar mürur tezkeresi veya izinnamelere bağlanmıştır. Hiç tavizsiz uygulanan bu kurallar sonun
da, 1850'lerde, İstanbul'un nüfusu 680 binleri ancak bulmuştu; cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 
1927 yılındaki ilk nüfus sayımında nüfusu ancak 800 bin civarındayken, bugün 12 milyonlara ulaş
mıştır. Özellikle son beş yıllık dönemde, İstanbul'un nüfusunun her yıl 500 bin arttığı görülmekte
dir. Bunun 300 binden fazlasını Anadolu'dan göçler oluşturmaktadır. Bu, her 2 dakikada 1 kişinin 
İstanbul'a yerleşiyor olması demektir; yıllık nüfus artışı yüzde 4,8'e yükselmiştir. Bu oranın bazı il
çelerde inanılmaz rakamlara yükseldiği görülmektedir; örneğin, Kâğıthane'de nüfus artışı yüzde 
161, Ümraniye'de yüzde 154, Pendik'te yüzde 92'dir. 

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen insan sayısı 74 iken, İstanbul'da, 3 500 kişiyle Tür
kiye ortalamasının 50 katına çıkmıştır. Böylesine hızlı yaşanan göç olayı, yerleşme, trafik ve ula
şım, su, yol, elektrik, kanalizasyon, çevre, eğitim, sağlık gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Bu sorunlann hiçbirisi, yılda 500 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak süratte ve sorumlulukla ele 
alınmadığından, bu sorunlar bugün, altından kalkılamaz hale gelmiştir. 

İstanbul'a, her yıl, yolu, suyu, elektiriği ve kanalizasyonu olan 100 bin konutun yapılması ge
reklidir; yine her yıl, 50 ilkokul, 26 ortaokul, 6 lise yapılması ve istihdan yaratmak için de, 35 tril
yon liralık yatırım yapılması gereklidir. Bunların hiçbirisi yapılamadığından, işsizler sokakları dol
durmakta kaçak yapılaşmalar, arazi işgalleri, sağlıksız yerleşmeler, pislik, susuzluk, bulaşıcı hasta
lıklar, kalitesiz eğitim ve suç oranlan artmakta,, güvenlik de tehlikeye düşmektedir. Bugün, İstan
bul'da 300 bin sabıkalı mevcuttur ve ancak 18 bin polis vardır. 

5 milyondan fazla insanın gecekondularda yaşadığı İstanbul nüfusunun yüzde 60'ı, ortaokul ve 
daha alt düzeyde eğitim görmüştür; yani, tamamen vasıfsız olan bu nüfusun üstelik yüzde 65'i de 
35 yaşın altında, genç bir kitleden oluşmaktadır. 

İstanbul'un, bugün, aşın bir çekim merkezi olmasında, şüphesiz, ekonomik imkânlan en 
önemli unsur olmuştur. Ülke endüstrisinin yüzde 34'ü ve üretilen katma değerin yüzde 32'si İstan
bul'da gerçekleşmektedir, vergi gelirlerinin yüzde 40'ını tek başına İstanbul sağlamaktadır. Kentte, 
7 bin fabrika, 1 milyondan fazla işçi, ticaret odasına üye 153 892 işyeri, 450 bin esnaf, 1 300 ban
ka şubesi bulunmaktadır. Endüstri sektöründeki istihdamın 1/3'ünü, ithalatın 1/3'Unü ve ihracatın 
da 1/5'ini sadece İstanbul gerçekleştirmektedir. 

Batı Avrupa ülkelerine yönelen işgücü göçünün 1980'li yıllarda düşmüş olması, doğu ve gü
neydoğuda terörün artması ve bu ekonomik özellikleri ve avantajları nedeniyle bu insanların tü
müyle İstanbul'a yönelmelerine sebep olmuştur. 

Bütün bu gerçekler yaşanırken, ne yazık ki, yetkili ve etkili çevreler tam bir duyarsızlık ve bi
linçsizlik içinde olmuşlar, gecekondulara su ve elektrik vererek, popülist politikalarla yollar yapıp, 
aflar çıkararak bu göç olayını daha da çok teşvik etmişlerdir. 

Nüfusu her yıl yaklaşık 500 bin artan 1 milyon işçisi 500 bin esnafı 1,5 milyon öğrencisi 1 mil
yon aracı ve 5 milyon günlük yolcu sayısı olan bir kentte; trafik ve ulaşım sorununun hangi boyut
larda olduğunu ve insanların günlük yaşamlannı nasıl bir işkence haline dönüştürdüğünü anlamak 
da güç değildir. 
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İstanbul'da her gün trafiğe 400 yeni araç çıkmakta, 17 bine yakın da taksi çalışmaktadır. 3 594 
kilometrelik yol ağı ile 1 050 kavşak ve sadece 350 de sinyalize kavşak bulunmaktadır. İstanbul'da 
her an sefer halinde bulunan 400 bin araç vardır. Mevcut yol imkânları bunu kaldırabilir mi?!.. 

Denizyolu ve demiryolu imkânlarına yeterli önem verilmediğinden, bütün ulaşım ağırlığı ka
rayoluna kaydığı için, insanlann günlük yaşamının dört beş saati trafik işkencesiyle geçer olmuş
tur. 

İstanbul'a her ay 48 kilometre yol yapılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı gibi, trafik hiz
metlerinin düzenlenmesinde yetki ve hizmet karmaşalarına koordinasyon bozuklukları da eklenin
ce, bu şehirde insanlar bulundukları yerlere hapsolacak hale gelmişlerdir. 

Şehirde otopark kapasitesi sadece 30 bin olduğundan, 600 bin civarındaki arabanın yollarda ve 
kaldırımlarda bırakılmasıyla, zaten yetersiz olan yollan hiç kullanılamaz duruma sokması trafiğin 
daha da yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bütün bunların sonucu, İstanbul'da yılda 40 binin üze
rinde trafik kazası olmakta, büyük maddî zararlar, işgücü ve üretim kayıplan meydana gelmekte; 
bunun yanında, maalesef, çok sayıda vatandaşımız da sakatlanmakta veya hayatını kaybetmekte
dir: 

Bugüne kadar bir ulaşım master planı yapılmamış, ulaşım altyapısı için de yeterli finansman 
kaynakları sağlanmamıştır. Denizle iç içe olan İstanbul'da, ulaşımın en ucuz ve rahat, trafik soru
nu olmadan ve toplu yapılması mümkünken sadece yüzde 5'i de denizden yapılmakta, yine en hız
lı ve toplu yapılması imkânı varken, sadece yüzde 5'i de demiryollanyla gerçekleştirilmektedir. 

Yoğun trafikte, sıcak veya soğukta saatlerce otobüs duraklarında bekledikten sonra, tıklım tık
lım dolu otobüslerde, itişe kakışa, gayri sıhhî ve gayri medenî şartlarda, aşın yorgunluk yaratan 
yolculuklardan sonra varılan işyerinde elbette verimli olunamaz veya o şartlarda eve dönüldüğün
de elbette evde huzurlu ve mutlu olunamaz. 

İstanbul halkı dinlenmeyi unutmuştur; mutlu olmayı, eş ve çocuklanyla sıcak bir aile ortamın
da iki lokma yemek yemeyi ve mutlu bir sohbeti unutmuştur; herkesin, beden sağlığı gibi ruh sağ
lığı da tehlikededir. 

Şehrin bu sağlıksız ve karmaşık yapısı daha da ürkütücü boyutlarda çevre sorunlan yaratmış
tır. Güncelliği olan bir nâzım plan olmaması nedeniyle, endüstri kuruluşlan, kentin doğasını, eko
lojik dengesini, estetiğini, hava ve suyunu tamamen bozacak ve kirletecek biçimde, gelişigüzel ku
rulmuştur. Bunlann pek çoğu, atıklarını antacak olanaklardan da yoksun olmalan nedeniyle, tüm 
pisliklerini Halic'e, Marmara'ya veya derelere bırakmakta, denizi, toprağı aşın derecede kirletmek
tedirler. Yüzde 34'leri aşan yoğunluktaki endüstri kuruluşlan, aynca, zehirli gazlarla İstanbul'un 
havasını da kirletirken, bu kirliliğe, evlerde, kışın ısınmak için yüksek kükürtlü kömür kullanılma
sı ve 1 milyonun üzerindeki aracın egzoz gazlan da ilave edilirse, zavallı İstanbul halkının nefes 
alma şansının bile kalmadığı görülecektir. 

Çevreyle ilgili yasal düzenlemeler açısından yaşanan kargaşa ve yetki ve sorumluluklann kim
de olduğunun belli olmaması sebebiyle, konunun sahibi bulunmamakta; inanılmaz bir başıbozuk
luk, sorumsuzluk, bilinçsizlik, müeyyidesizlik yaşanmakta ve bazı yasalar olmasına rağmen, bun
lann hiçbir şekilde uygulanmadığı bir ortam yaratılmış bulunmaktadır. Bu kördövüşü içinde, İstan
bul halkı, tamamen sahipsiz, nefes alma hakkını bile kullanamaz duruma düşmüştür. Herkes, her 
tarafı, havayı, suyu, sokakları alabildiğine kirletme, ağaçları kesme, çocukları ve yaşlılan öldürme, 
gençleri zehirleme özgürlüğünü yaşamaktadır. 
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İstanbul'a, İstanbul halkına sahip çıkmak zorundayız. İstanbul'da, her yıl 10 milyon ton, düşük 
kalorili kömür kullanılmaktadır. İstanbulluların bu kömür için ödedikleri bedel ise yılda 2 trilyon 
liradır. Böyle bir çelişkiye dünyada, acaba bir başka ülkede rastlayabilir misiniz?!.. Kendisini ve 
çocuklarını zehirlemek için her yıl 2 trilyon lira ödeyen başka bir topluluk var mıdır?!.. 

Biraz önce, Sayın Ergüder rakamlar verdi ve "1994 Ocak, Şubat ve Mart aylarında hava kirli
liğinden ölen insan sayısı 12 bin kişi civarındadır" dedi, kimdir bunun sorumluları? Aslında, 200-
300 milyar liralık bir yatırımla bu kömürlerin ıslah edilmesi mümkündür; ama, bunun için, insana 
saygı lazım, insan sağlığına saygı lazım ve sorumluluk duygusu lazım. 

İstanbul halkının zehir soluduğu yetmiyor gibi, içecek ve kullanacak su da bulamamaktadır. 
İstanbul'un, saatler, günler değil, haftalarca damla su akmayan semtleri vardır; çocukların altı te-
mizlenememekte, tuvaletler temizlenememekte, insanlar yıkanamamakta, bulaşıklar kokmakta, 
halk, günlerce, boş bidonlarla tanker yolu beklemektedir. Bu suların da, çoğu kez pis ve mikroplu 
olduğu hepimizce bilinmektedir. Adını değiştirip bağırsak enfeksiyonu da deseniz, amipli dizante
ri de deseniz gerçek değişmemekte ve iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden, mikroplu sularla diş 
fırçalamaktan veya içmekten, pekâlâ, adı kolera olan bu hastalığa, İstanbul hastanelerinde her gün 
rastlanmaktadır. 

İstanbul'un günlük su ihtiyacı bugün 2,5 milyon metreküptür; su kaynaklan ve isale hatları ye
terli olmadığı için, şehre günde verilebilen su miktan da sadece 1,2 milyon metreküptür. Günlük 
su açığıysa, 13 milyon metreküptür. Peki, bu kadar büyük açık nereden oluşmuştur? 1989'dan bu 
yana hiçbir proje hayata geçirilmemiştir. 1992 yılında, Istranca derelerinin birinci kademe, 1993 yı
lında da ikinci kademe inşaatının ve ayrıca Sazlıdere Barajının bitmiş olması gerekirken, imalat se
viyesi 1994 yılı içinde sadece yüzde 10 seviyesinde kalmıştır. Daha ileri aşamalar içinse, Yeşilçay 
ile Büyük Melen projelerinin de başlamış olması gerekirdi. 

1984-1989 yıllan arasındaki dönemde İstanbul'a 2 baraj yapılmış, İstanbul'un su ihtiyacı tama
men karşılanmış, çok sayıda, ileriye dönük, -Istranca gibi, Sazlıdere, Yeşilçay gibi- projeler de ha
zırlanmıştı; beş yıl boyunca hiçbir şey yapılmadığı gibi, tedbir dahi alınmaması yüzünden kirlenen 
Elmalı Barajı da bir yıldan beri devre dışı bırakılmıştır. 40-50 metre yakınına kadar gecekondula
rın istila ettiği Alibeyköy Barajı da, çok acil önlem alınmazsa, Elmalı Barajının akıbetine uğraya
caktır. 

Sayın milletvekilleri, herşeyden vazgeçebilirsiniz; ancak, su ve havadan vazgeçemezsiniz. Ha
yatta kalabilmenizin asgarî iki unsuru su ve havadır. İstanbul halkı, bu iki yaşamsal ihtiyacını kar
şılayamaz duruma gelmiştir. 

Onun için, halk, bir zamanlann "kendi dövizini kendin bul" döneminde olduğu gibi, "kendi su
yunu kendin bul" çözümüne başlamış, herkes, evinin çevresinde, nereyi bulursa oralarda kuyular 
açmaya başlamıştır. Şu anda İstanbul'da böyle kuyulann sayısının 4 bini aştığı söylenmektedir. Bu 
kuyulann suyu da, eminim ki, çok yakınındaki kanalizasyon sızıntılannı almaktadır. Öyle olmasa 
dahi, yetkililerce söylendiğine göre, yeraltı sularının aşın derecede ve sıklıkla çekilmeye başlanma
sı zaman içinde ciddî depremlere yol açabilecektir. İstanbul gibi, aşın yoğun ve zaten deprem ku
şağındaki bir şehrin, bir de böyle binlerce artezyen ve kuyular sebebiyle felaketi davet etmesine göz 
yumamayız. Bu nedenle, acele harekete geçmemiz, Parlamento olarak elele vermemiz, en etkili ön
lemleri getirmemiz zorunludur. 
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Sadece birkaçını sıraladığım bu sorunların, mevcut yasaların şurasını burasını düzelterek, 
mevcut yönetim modelini biraz değiştirip geliştirerek çözülemeyeceği bir gerçektir. Eğer böyle ya
parsak, bu, bize, sadece, yeniden zaman kaybettirecek ve sorunları daha da ağırlaştınp erteletecek-
tir. Onun için, Anavatan Partisi Grubu olarak biz diyoruz ki: İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 15'ini 
barındırıyor; ülke sanayiinin yüzde 34'ünü bünyesinde bulunduruyor, ülke ticaretinin yüzde 55'ini 
ve toplam verginin de yüzde 40'ını sağlıyor. İstanbul, Türk tarih ve kültürünün en saygın, en önem
li merkezidir. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan dünya coğrafyasının en ilginç noktasını oluşturmakta ve 
en büyük imparatorluklara başkentlik yaparak çeşitli kültürleri kucaklamakta ve korumakta; ayrı
ca, dünyada en güzel doğal yapıya sahip kentler içinde birinci sırada yer almaktadır. Avrupa'nın 14 
ülkesinden daha büyüktür. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu gerçeklerin ışığı altında, şimdi ne yapalım, çözüm ne olmalı. 
Şunu kabul edelim ki, İstanbul, 76 vilayetin hiçbirisinin benzeri değildir. Burası başka bir dünya
dır, burada her şey farklıdır. O nedenle, artık, mevcut statü ve yapı içinde, mevcut yasalarla yöne-
tilemez, denetlenemez hale gelmiştir. O halde, İstanbul'a yeni bir statü, yeni bir yönetim modeli ge
reklidir. İstanbul, ayn ve özel bir yasaya, ayrı ve özel bir bütçeye ihtiyaç duymaktadır. Dünyada 
bunun birçok örneği de vardır. İstanbul'da yaşamanın mutlaka bir bedeli olmalıdır. Her türlü siya
sî endişenin üstüne çıkarak, hep birlikte bu soruna eğilmeliyiz. 

Buradan, Sayın Cumhurbaşkanına da sesleniyorum: Bu sonın, devletin en yüksek makamının 
özel olarak el atması gereken vahim bir noktaya gelmiştir ve maalesef, çok üzülerek ifade ediyo
rum ki, İktidar Partisine mensup milletvekillerinin, bu kadar önemli bir sorunun konuşulduğu top
lantıda mevcut olmamaları, bu soruna ne kadar gayri ciddî baktıklarını da ifade etmektedir. 

Bu düşüncelerle, İstanbul'un sorunlarına -her kim olursa olsun- el atmamızı rica ediyor; oraya 
yalnız yeyip içip eğlenmek için değil, orada keyif yapıp para kazanmak için değil, İstanbul'un so
runlarını çözmek için de gelmenizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Aykut, teşekkür ediyorum efendim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Gürsoy, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM GÜRSOY(İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Genel Kurulun 13 Ekim 1992 tarihli 14 üncü Birleşimi sonrasında kurulan ve benim de üyesi bu
lunduğum, İstanbul İlimizin sorunlarını tespitle ilgili komisyonun hazırlamış olduğu rapor hakkın
da, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

İstanbul, Türkiyemizin en büyük şehri olması yanında, Avrupa ve dünyadaki kentler arasında 
da, büyüklüğüyle kendisinden söz ettiren bir kentimizdir. İstanbul, bugün, 10-12 milyona varan nü
fusu, 5 733 kilometrekarelik yüzölçümü, 32 ilçesi, 226 köyü, 54 belediyesi ve 641 mahallesiyle bir 
dünya metropolüdür. İstanbul, en fazla sanayileşmiş ve kentleşmiş olan Marmara Bölgesinde yer 
alan, ülkemizin en büyük kenti ve en büyük metropolüdür. 

Türkiye nüfusu, yılda, yüzde 2,4 oranında artarken, İstanbul'un yıllık nüfus artış oranı yüzy-
de 4.4'tür. . 

Türkiye'de, çalışan nüfusun yüzde 50'sinin tarım sektöründe çalışmasına karşın, İstanbul'da 
çalışanlar, hizmet ve sanayi sektörlerinde yoğunlaşmıştır; İstanbul'da, hizmet sektöründe çalışanla
rın oranı yüzde 59; sanayi sektöründe çalışanların oranı ise yüzde 35'tir. İstanbul'un, ülke imalat sa
nayiindeki payı, yüzde 34'tür. Ayrıca, ülke ticaretinin yüzde 55'i de İstanbul'da yapılmaktadır. 
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Dünya metropolleri sıralamasında, 1980'li yıllarda, gelişmiş ülke kentleri ilk sıralan alırken, 
2000'li yıllarda, ilk 10'a girecek kalabalık kentler arasında, geri kalmış ülkelerin kentleri yer ala
caktır. İstanbul, Kahire, Bombay gibi. 

Tarihiyle kültürüyle doğal görünümüyle bu ihtişamlı kentimizin, bugünkü nüfus artışı ve bu
na bağlı olarak artan sorunlarıyla, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en sorunlu kentleri arasında 
yer alacağı kesindir. 

Bugünlerde, İstanbul'un nüfusunun 10-12 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. 779 
500 kilometrekarelik bir ülkenin, her 6 vatandaşından l'inin, bu kentte, üretime ve tüketime katıl
ması, elbette ki, ülkemizin, var olan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını önleyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, İstanbul'un sorunları, Türkiye'nin sorunlarıdır. Meclis Araş
tırma Komisyonumuzun raporu, bu düşüncenin ışığı altında hazırlanmıştır. Gelişen her metropol 
kent gibi, İstanbul da, kentleşme sürecinde, bu metropollerin yaşadığı büyüme, yönetim, konut, 
ulaşım, altyapı, çevre, kentsel hizmetler ve benzeri sorunları yaşamaktadır. Tüm bu sorunların ya
nında, İstanbul'a özgü daha özel sorunlar da bulunmaktadır. Bunlan şöyle sıralayabiliriz: Çok hız
lı büyüme, kaçak yapılaşma, kaynak yetersizliği, planlama eksikliği, asayiş ihlalleri ve terör. Diğer 
sorunlar konusunda hemen hemen bütün kamuoyu hemfikirdir. Ancak, yukarıda sıralanan sorunlar 
konusunda ise herkesin hemfikir olduğu söylenemez. Çünkü bu sorunların değerlendirilmesi ve so
nuçlandırılmasında, siyasî partilerin bakış açılan ve yerel yönetimler bazında uyguladıktan politi
kalar çok etkili olmaktadır. 

1989 öncesinde, ANAP'ın elinde bulunan belediye, İstanbul'un hızlı nüfus artışı sorunu karşı
sında, kentsel planlama geleneğini oluşturamadığindan, kentimizin sorunlan kronikleşmiştir. Ade
ta, kaçak yapılaşma ve arazi talanı özendirilmiştir. Diğer yandan, İstanbul'un yağma ve talanı, her 
seçim döneminde yeniden gündeme gelmektedir. Bu Meclis, son yerel seçimlerde, bir partimizin 
genel başkanının, kaçak yapılaşmayı özendiren politikalan nasıl savunduğunu hatırlamalıdır. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)-İbrahim Bey, kim o genel başkan? 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Siyasî partilerimiz çözüm üretecekleri yerde, sorunu kendi 

siyasî çıkarlan doğrultusunda kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu bakış açısıyla uygulanan politika-
lann sonucu, bugün, İstanbul'un her bir metrekaresinin kayıp bir sahibi, günün 24 saati içerisinde 
sürekli değişen bir rantiyesi, bu rantın bir dizi haraç yiyen sahibi ve yoktan vaat edilen bir cazibe
nin beslediği, sayılan yılda 500 bine varan göç etmiş bir kitlesi vardır. 

Değerli arkadaşlanm, sanayileşmeden pay alamayan kentlerin insanlan, başta İstanbul olmak 
üzere büyük kentlere hücum etmektedir. Eğer bu küçük kentlerde fabrikalar, atölyeler kapanmış ve 
sanayileşme durma noktasına gelmiş ise göç eden bu insanlar ne yapacaktır; doğaldır ki, iş için, aş 
için, daha çok iç gücü kapasitesine sahip olan kentlere göç edeceklerdir. Peki, bu tablo kimin ese
ri; bu tablonun yaratılmasında 1980'li yıllarda, sanayi alanında istihdamı artıran yatınmlar yerine, 
ithal ikameci ekonomik politikalann yürürlüğe konulmasının çok büyük payı vardır. 1980 öncesin
de yatmmlann önemli bir bölümü imalat sanayiine yönelik iken, 1980 sonrasında bu oran yüzde 
15'lere kadar sürekli gerilemiştir. 

Bugüne kadar, İstanbul için düzenli bir nâzım plan oluşturulamadığından, yaşanan göçler ne
deniyle, doğal olarak, kentte gecekondular oluşmuştur. Gecekondular ise kanayan bir yara haline 
gelmiştir. Soruyorum, polis ve zabıta kullanarak bu sorunlar önlenebilir mi? Gecekondu yıkımla-
nnda gördüğümüz, dama çıkan kadın, başına demir vurulan zabıta memuru görüntülerini içimize 
sindirebiliyor muyuz? 
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.Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün, İstanbul'un karşı karşıya bulunduğu en önemli so
runlardan bir diğeri ise, hiç kuşku yok ki, içme suyu sorunudur. İstanbul'a su sağlayan barajlarımı
zın kapasitesi 735 milyon metreküptür. Bugün, bu barajlarımızın suyu -mevsimin de kurak olma
sından dolayı- yetmemektedir. İstanbul'un bu sorununun nasıl çözüleceği konusunda uzmanlar ta
rafından araştırmalar yapılmış, çözüm önerileri, proje haline getirilmiştir. Bugüne kadar hazırlanan 
projelerden hiçbiri köklü çözüm olamamıştır; ancak, hazırlanan projelerin tamamı yaşama geçiril
diğinde sorunun köklü çözümü konusunda yol alınacaktır. SHPli belediye döneminde hazırlanan 
bu projelerin, yeni yönetim tarafından uygulamaya konulması en doğru yol olacaktır. 

Bu projelerden bir tanesi, bulutların sa"ğılma projesidir. Bu projeyle İstanbul üzerinden geçen 
bulutlar, uygun zamanda gümüş iyodür püskürtülerek» yirmi dakika sonra yağmura dönüştürüle
cektir. Böylece, yağış kapasitesinde önemli bir artış sağlanacaktır. Bilimin verileriyle gerçekleşti
rilen bu projeye karşı, yeni yönetim, yağmur duası gibi, ilkel bir kabile davranışını, on milyonluk 
bir kente reva görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonun hazırladığı raporun büyük bir bölümü bir yıl öncesinin ve
rilerine dayanmaktadır. Halbuki, İstanbul, günlük olarak dahi takip edilemeyen değişimlere sahne 
olmalctadır. O nedenle, üyesi bulunduğum komisyonun hazırladığı rapor, sadece, sorunun genel bir 
boyutunu ortaya koymaktadır. Nicelik düzeyinde, bu sorunlara eğilememektedir. 

Biz, parti olarak, İstanbul'un sorunlarına şu açılardan bakıyoruz: 
1- İstanbul'un sorunları, Türkiye'nin sorunudur. Oluşumu nasıl Türkiye'nin sorunlarına bağlıy

sa, çözümü de bu sorunlarla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Ancak, burada, şunun altını çizmek
te yarar görüyorum. İstanbul'un sorunları, İstanbul'dan çözülecektir, yerel yönetimler tarafından. 

2- Sorunların çözümü noktasında, yönetsel ve kurumsal sorunların esas olmaması gerekir; 
çünkü, bu sorunlara da kaynaklık eden temel unsur insan unsurudur. 

İstanbul'un sorunlarının çözümü konusunda, çıkış noktası olarak İstanbulluyu ele almak gere
kir. İstanbullunun, İstanbulluluk bilinciyle savaşmadığı hiçbir sorun kalıcı bir çözüme kavuşmaya
caktır. İstanbullunun aktif katılımının sağlanamadığı hiçbir yönetsel ve kurumsal etkinlik başanya 
ulaşamayacaktır. İstanbul'da yaşayanlar, nasıl bir kentte yaşadıkları ve bir arada yaşadıkları insan
larla hangi sorunları paylaştıkları noktasında, tam bir düşünce berraklığına sahip değildirler. İstan
bullunun, bu konuda, hiç değilse, belli bir bilgiye sahip olması gerekir. 

İstanbul'da yaşayıp da, Tuncelili, Karsh, Sivaslı; Karadenizli olmak, bugün, İstanbul insanının 
kimliğini ifade etmektedir. İstanbullu, sanayileşme, yapılaşma ve bunların doğurduğu daha bir di
zi sorunlar arasında, önemli bir kimlik sorunu yaşamaktadır. Bu ise; İstabul'un sorunlarını sahip
lenmede, halkın katılımını etkileyen önemli bir faktör olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 27 Mart yerel seçimlerinin ardından, yerel yönetimde başa gelen yeni 
yönetim, son zamanlarda, İstanbul'un en önemli sorunu olarak gösterilen göç sorununu önleyebil
mek için önerdiği ve kamuoyunda sıkça konuşulan vize uygulaması önerisi hakkında da görüşleri
mi belirtmek istiyorum. 

Kamuoyuna sunulan bu düşünceye, komisyonumuzun hazırladığı raporda dile getirilen düşün
celer ışığında bakıldığında, bu önerinin, hiçbir çözümü beraberinde getirmediğini görmekteyiz. 
Metropol bir kent olarak İstanbul, yoğun bir sanayi kentidir. İstanbul'un, bu özelliğinden dolayı, bir 
işgücü çekim merkezi olması sürdüğü müddetçe, bu tür bir uygulama hiçbir anlam ifade etmeye
cektir. 
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Diğer yandan, böyle bir yaklaşımın, insan haklan açısından olumsuz bir tutum olacağı inancı
nı taşımaktayım. Birçck Avrupa ülkesi, bizim vatandaşlarımızın yerleşme ye seyahat özgürlüğünü 
kısıtlarken, haklı olarak bir tepki gösteriyoruz. Şimdi ise, kendi vatanımızda, kendi vatandaşımızın, 
yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlamak isteyen bir yaklaşım söz konusudur. Bu düşünceyi in
san haklan açısından sakıncalı buluyorum. Bu yaklaşımlar da gösteriyor ki, İstanbul'un tarihî bir 
kent olmasının yanında, bir sanayi, bir endüstri kenti olması, iç göç açısından bir çekim merkezi 
olmaktadır. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Göçün durması lazım. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bugün de, İstanbul, bu konumunu korumaktadır. Rakamlar 
açısından, raporda da belirttiğimiz üzere, İstanbul, sağlıklı kentleşme yönünden hiçbir olumlu ve
riye sahip değildir. Bugün yapılan bu çalışmaların, bu verilerin tersine çevrilmesi açısından, daha 
önce de atılan adımlarla birlikte çok önemli bir başlangıç olduğu inancını taşımaktayım; çünkü, ar
tık kabul etmek gerekir ki, sorunlan kim yaratmış olursa olsun, bugün, bu sorunlar önümüzdedir. 

Sizden dileğim, güzel İstanbulumuzu kurtarmaktır. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygılanmı sunuyorum. (SHP ve ANAP sıralanndan alkışlar) 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın konuşmacı, gecekondulaşma
yı teşvik edecek beyanatlar veren bir genel başkandan söz ettiler. Bu genel başkanın ismini verme
sini istiyorum; aksi takdirde, bütün genel başkanlar şaibe altında kalırlar. 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Hatip, ihtiyaç duysa, o ismi verirdi; ihtiyaç duymuyor. 

Sayın Coşkun, şimdi, Sayın Gürsoy, genel başkanları saymaya başlasa, buna çalışma süremiz 
yetmez. Niye; çünkü, cumhuriyetle birlikte genel başkanlar geldi ve bunların hepsini sayması la
zım. Birini unutursa haksızlık olur. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)-Hepsini değil gecekonduyu teşvik edeni 
soruyor. 

BAŞKAN- Onun için, en güzel ifadeyi, Sayın Gürsoy kullandı efendim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İBRAHİM TEZ (Ankara)- İstanbul sevdalısı zaten. 
BAŞKAN- RP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul'un sorunlannı tespit etmek ve buradaki vatandaşlann, uygar bir düzey içinde yaşamlannı temin 
etmek maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu üzerinde Refah Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî ki, istanbul, daha önceki konuşmalarda ve raporda da ifadesini bulan, doğal ve tarihî gü
zellikleri itibariyle dünyanın en güzel şehridir; ama, İstanbul'u, insanlann getirmiş olduğu hizmet
ler noktasında değerlendirecek olursak; maalesef, İstanbul'dakine benzer şehircilik, İstanbul'dakine 
benzer imar, İstanbul'dakine benzer altyapı, İstanbul'dakine benzer ulaşım, İstanbul'dakine benzer 
su, İstanbul'dakine benzer çevre temizliği gibi konularda İstanbul'dakine benzer bir şehir arayacak 
olsak, herhalde yüzümüzü Batı'ya değil; Afrika'ya çevirmemiz, Afrika Kıtasında böyle bir şehir bu
labilmemiz mümkün olacaktır. Şunu söylemek istiyorum ki, tabiî ve tarihî güzellikler itibariyle 
dünyanın en güzel bir şehrini, insan eliyle, yönetimlerle, maalesef, dünyanın en geri şehirleri ara
sına bırakmış bulunmaktayız. 

- 3 5 -



T.B.MJV1. B : 21 19 .10 .1994 O : 1 

Bu problemlerin en başında, Komisyon Raporunda da ifadesini bulan, herkesin de ittifak etti
ği göç konusu gelmektedir. İstanbul, bugün 12,5 milyona yaklaşan nüfusuyla -evet, gerçek nüfusu 
12,5 milyona yaklaşmıştır İstanbul'un- birçok Avrupa kentinden, ülkesinden daha büyük bir şehir 
haline gelmiştir. 

Bir şehre göç gelebilir, bir şehrin nüfusu artabilir; fakat, göçle, nüfus artışıyla orantılı olarak 
hizmetler artmıyorsa, gelmiyorsa, gelişmiyorsa, işte, orada problemler başlıyor demektir. İstan
bul'un göç almasının ana sebebi, Türkiye'de iç barışın temin edilememesi, -terör hadiseleri- ekono
mik geri kalmışlık ve bölgeler arasındaki dengesizliktir. Buna, özenti ve psikolojik sebepleri; yani, 
"öl, büyük şehirde; kal, büyük şehirde" düşüncesini de ilave edebiliriz. 

Türkiye, ekonomisini düzelten, dengeleyen, bölgeler arasında yaygınlaştıran, üretimi teşvik 
eden, insanına, Elazığ' da, Bingöl' de, Rize' de, Samsun' da, Van' da istihdam imkânı bulan, iş üre
ten, çalışma imkânı bulan bir ülke olmadıktan sonra; hükümetler bunu gerçekleştiremedikten son
ra, İstanbul'a göçün önünün alınması mümkün değildir. Göçün önü alınmadan da İstanbul' un so
runlarını çözmek çok zordur. Çünkü, her yıl, İstanbul'a, yaklaşık 500 bin insan, bir Eskişehir Vila
yetinin nüfusu kadar insan ilave olmaktadır. 

Bunlar, İstanbul'un imar görmüş bölgelerine, altyapısı yapılmış, konutlar üretilmiş yerlerine 
gelip yerleşmemektedir; bunlar, gelip, İstanbul'un çevresine yerleşmektedir, tabiî ki, kaçak olarak 
yerleşmektedir; yerleşirken de ne altyapı ne imar... Devlet, yerleşilen bu bölgelere hizmetleri, an
cak an yıl, yirmi yıl sonra götürebilmektedir. 

Şu halde, birinci mesele, Türkiye' de, ciddî olarak, ekonominin, halkın tümünün refah düzeyi
ni yükseltecek seviyeye gelmesi, halkın, ekonomik sebeplerden dolayı göçe mecbur olmaması; yi
ne, Türkiye'de hükümetlerin, iç barışı, huzuru sağlaması, terörden dolayı da halkın göç etmek zo
runluluğu duymaması ve göç etmemesidir. 

Değerli arkadaşlar, birçok sorundan dolayı Parlemcntoda bir komisyon kuruldu; ben de, bu ko
misyonun üyesiyim. Birbuçuk seneye yaklaşan bir süre içerisinde çalışmaları yürüttük. İstanbul'da, 
Sayın Validen, önceki büyük şehir belediye başkanından, ilçe belediye başkanlarından, il genel 
meclisi üyelerinden, belediye meclisi üyelerinden, müdürlüklerden üniversitelere kadar, meslek 
kuruluşlarının temsilcilerine kadar, yeşiller adına dernek kuranlara kadar birçok kuruluş, şahıs ve 
kurumdan İstanbul'la ilgili, "bir dokun, bin ah dinle" kabilinden dertleri dinledik. 

Şimdi, sorunlar ortada. Önümüze çıkan en önemli meselelerden bir tanesi şu: İstanbul'u idare 
etmek için kanunlar yeterli değildir. 12,5 milyona varan bir İstanbul'u, 30 bin nüfuslu şehirleri ida
re eden kanunlarla, yönetmeliklerle idare etmek mümkün değildir. 

3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanu
nu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu kanuna bağlı ola
rak yapılan gayri sıhhî müesseselerle ilgili tüzükle İstanbul'un sorunlarını çözmek mümkün değil
dir. Bu Parlamentonun, İstanbul'un sorunlarını çözecek ve sorun üretmeyecek şekilde, bu kanunla
rı yeniden düzenlemesi gerekmektedir. 

Yine önümüze çıkan önemli bir tespit de şudur: Mevcut yönetmeliklerle de İstanbul'u idare et
mek mümkün değildir; çünkü yeterli değildir. Mevcut yönetmelikler, İstanbul'un sorunlarını çöz
memiş, sorun üretmiştir. Buna bir örnek, 3194 sayılı İmar Kanununun 37 ve 44 üncü maddelerine 
göre düzenlenen Otopark Yönetmeliğidir. Mevcut bu yönetmeliğe rağmen, bugün, İstanbul'da oto
park sorunu en büyük sorun halindedir. Yönetmelik, otopark sorununu çözen değil; adeta, otopark 
sorunu üreten bir yönetmelik gibi ortada kalmıştır. 
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İstanbul trafiğinde bugün 1 milyon 200 bin civarında araç vardır. Her gün takriben 700'e yakın 
yeni araç İstanbul trafiğine çıkmaktadır. Bu araçlardan yaklaşık 600 bini, bir anda park halinde, 400 
bini de seyir halindedir; ama, İstanbul'da toplam otopark kapasitesi 30 bindir. 600 bin aracın aynı 
anda park ettiği-gün ortasını kastediyorum- bir şehirde, otopark kapasitesi 30 bin... Onun için, bu 
yönetmelikler otopark sorununu çözmemiştir. Yönetmelikler, maalesef, şehrin sorunlarını çözme
mişler, şehrin sorunlarının çözümünde âdeta engel olmuşlardır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu anda, İstanbul'un dokuz yerinde, yer altında "oto otel" de
diğimiz otoparkların yapılmasını planlamıştır ve bu projeleri önümüzdeki günlerde ihaleye açacak
tır. Bu projeler inşallah gerçekleşirse, otopark konusunda biraz nefes almak mümkün olacaktır. 

Komisyon çalışmalarımız esnasında önümüze çıkan bir başka önemli tespit de sudun İstan
bul'da, kurumlar arasında, maalesef, koordinasyon (eşgüdüm) yoktur; koordinasyon noksanlığı var
dır. Mesela, İstanbul Valisiyle İstanbul'daki müdürlükler arasında yeterli koordinasyon ve görev 
noktasında yetki kargaşası vardır, İstanbul Valiliğiyle Büyükşehir Belediyesi arasında görev karga
şası vardır. 

Burada, hava kirliliğinden bahsedildi. Şimdi soruyorum: Hava kirliliği konusunda yetkili kim
dir? İstanbul Valiliği midir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi midir, yoksa İl Sağlık Müdürlüğü mü
dür? Ama, merkezî Hükümetten, İstanbul'da kullanılacak kömürle ve hava kirliliğiyle ilgili, Sağlık 
Bakanlığına, Valiliğe, devamlı -onların yetkisindeymiş gibi- fakslar, yazılar gönderilmektedir. Ya
ni, işin sahibi yoktur, işin sorumlusu yoktur. Elbette ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan so
rumlu olmalıdır. Nasıl ki, Ankara'da bu işin sorumlusu belediye ise, İstanbul'da da öyle olmalıdır. 

Geçen yıl, İstanbul'a petrokok getirilmiştir, vilayet buna müsaade etmiştir. Hatta, getirilen pet-
rokokun, ta kasım ayında, aralık ayında, hava kirliliğini çok fazla artırdığı, kötü bir duruma getir
diği tespit edilmesine rağmen, Valilik, 1 Marta kadar petrokokun satılmasına izin vermiştir. 

Eşgüdüm noksanlığına başka bir örnek: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, trafik
le ilgili yetki, il ve ilçe trafik komisyonlarına verilmiş. 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yö
netimi Kanununa göre, aynı konuda, belediyeye de yetki verilmiş. Belediye, UKOME diye bir ku
rum da kurmuş; fakat, belediye ile il ve ilçe trafik komisyonları arasında yeterli koordinasyon ve 
organizasyon olmadığından dolayı da, İstanbul'un önündeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, ula
şım olarak karşımıza çıkmıştır. 

Yapılan anketlerde, İstanbul halkının en çok şikâyet ettiği konuların başında ulaşım gelmekte
dir. Ulaşım master planı yoktur; çünkü, bu master planını yapacak işin, sahibi belirlenmemiştir. İs
tanbul'daki ulaşımın bütününün -denizyolu, karayolu ve demiryoluyla yapılan ulaşımın- tek bir el
den yapılması gerekmektedir. Şu anda İstanbul'daki günlük 5 milyon yolcunun yüzde 90'ı karayo
luyla, yüzde 5'i denizyoluyla kalan yüzde 5'i de demiryoluyla yerine ulaşmaktadır; ama, bu 5 mil
yon yolcudan öyle insanlar vardır ki, evinden çıkıyor, işine gitmek için, hem karayoluyla -otobüs
le- gidiyor hem denizyoluyla- şehirhatları gemisiyle- gidiyor hem de demiryoluyla -trenle- gidiyor; 
yani, evinden işine gitmek için bu üç yolu kullanan da vardır. Bunlar, eğer ayrı ayn koordinasyon
larla yürütülürse, bu insanların duraklarda, iskelelerde saatlerce beklemesi durumu ortaya çıkıyor. 
Onun için, İstanbul'un ulaşım master planının derhal yapılması, İstanbul'un ulaşımının -karadan, 
denizden ve demiryolundan- bütününün Büyükşehir Belediyesine bırakılması ve bir kurulun bu hu
susta yetkili kılınması, bu kurulun da, İstanbul'un ulaşım problemini çözmesi gerekir. 
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İstanbul'un problemlerini araştırırken önümüze çıkan bir başka tespit de şudur: Kadro ve mal
zeme noksanlığı vardır. İstanbul'da 600 kişiye 1 güvenlik mensubu -1 polis- düşmektedir. İstanbul 
ilçelerini gidip görüyoruz; asayişi kontrol eden güvenlik mensubu kardeşlerimiz canla başla çalışı
yorlar; ama, olay yerine ulaşacak vasıtaları (araçları) yoktur. 

İstanbul'da 130 öğrenci aynı sınıfta ders görmektedir. Öyle semtler vardır ki, 130 öğrenci bir 
sınıfta toplanmıştır. Okul yoktur, derslik yoktur, öğretmen açığı vardır. Şu halde, İstanbul'un önem
li sorunlarından bir tanesi de kadro ve malzeme noksanlığıdır. 

Şu anda Millî Eğitim Bakanlığının önünde, okul yapılması için Büyükşehir Belediye Mecli
since yeri belirlenmiş, üç yıldır, beş yıldır, on yıldır istimlak edilmesini bekleyen okula ihtiyaç du
yulan çok yerler vardır ki, bunların daha ne kadar bekleyeceğini bilemiyoruz. Bir taraftan vatan
daşlara da yazık; çünkü, tapulu arsası var, okul alanı olacak diye yıllardan beri bekliyor; bina ya
pacak olsa yapamıyor; kullanacak olsa kullanamıyor. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul)-Süresi dolunca geri alıyor. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)-Evet. 
İstanbul'un sorunları araştırılırken önümüze çıkan ve herkesin bildiği bir başka tespit de, İstan

bul'un kaynaklarının israf edilmesi, yönetimlerdeki suiistimaller ve ihmallerdir. Bunların en başın
da da, malum olduğu üzere, İSKİ ve diğer olaylar gelmektedir. 

Arkadaşlar, aslında, halkın vermiş olduğu para, halkın ödemiş olduğu para, halka hizmet ola
rak dönse, sorunlann büyük bir bölümü çözülür ve belediyelerin, dış ve iç kredi almaya, yüzdel96 
faizle borçlanmaya ihtiyacı da kalmaz. 

Aslında biz, İstanbul'u ve Türkiye'yi iyi idare etsek de bu problemler ortaya çıkmasa. Yani, şu 
yönetimlere dönüp bir baksak; nerede bir göl varsa, kirletmişiz, nerede bir körfez -geçenlerde İz
mir'e gittim körfez kokuyor, ha keza İzmit Körfezi ve Haliç körfezi de kokuyor- varsa kirletmişiz, 
nerede bir akarsu varsa -işte Sakarya başta olmak üzere- kirletmişiz. Yani, yönetimler, bu ülkeyi 
yıllardan beri idare ederken, maalesef, havayı kirletmiş, toprağı kirletmiş, suyu kirletmiş. Bütün 
bunlar yetmemiş, bir de insan kirlenmiş! Maalesef, istimallerde, olaylar ortada. Burada ifade ede
yim: İSKİ'nin, hiçbir zaman, aylık geliri 200 milyarı aşmamış, en fazla 200 milyara kadar çıkmış
tır; 27 Marttan sonra bir başka yönetim gelmiş -Refah Partisi gelmiş- 300-400-500 ve en son ay 
660 milyar... 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Yüzde 100 zam yaptınız. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Hayır, hayır,hayır; hiç zam yapmadık. En son ay, 660 milyar li

ra... En son ay 660 milyar lira gelir. 
AHMET ARIKAN (Sivas)- Hırsızların hakkını yemişsiniz! 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Belediyeye bağlı bütün şirketler, büyük ölçüde zarar ediyor. 

Bunların hepsi, şu anda kontrol altına alınmış ve hepsi kâr durumuna geçmiştir. 
Bu arada, bu kürsüden bir şey daha ifade etmek istiyorum: Ben, aynı zamanda, İSKİ'yle ilgili 

Araştırma Komisyonu üyesiyim. İSKİ'deki, bize ihbar edilen birtakım yolsuzlukları araştırmak 
için, Komisyonumuz tarafından 3 mühendis, komisyonda çalıştırılmak üzere, Bayındırlık Bakanlı
ğından istendi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Komisyonunuz istedi; siz de ilave süre söz istiyorsunuz tabiî!.. 
Buyurun. —. - . 
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MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Büyük Millet Meclisi Başkanlığı vasıtasıyla, 3 mühendis, Ba
yındırlık Bakanlığınca İSKİ'de görevlendirildi; sabah oraya gittiler işbaşı yaptılar; aynı akşam, İl
ler Bankası Genel Müdürünün şifahî bir talimatıyla, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanlığını araya
rak bu 3 mühendisi geriye çağırdılar. 

Şimdi, Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla istenilen ve Komisyonca görevlendirilen bu 3 kişi, gö
rev yazısıyla gidiyorlar ve komisyon adına İSKİ'de çalışmaya başlıyorlar; akşam, bir genel müdü
rün şifahî talimatıyla, "haydi, yerinize dönün" diye döndürülüyorlar. 

Şimdi, bunların hepsi, inşallah, aydınlığa çıkacaktır. 
İstanbul'un en büyük sorunlarının başında, su sorunu gelmektedir. İstanbul'un bir yıllık su ih

tiyacı 1 milyar metreküptür. Maalesef son beş yılda İstanbul halkının kullanması için yönetimin ila
ve ettiği su miktarı 7 milyon metreküptür; son beş yılda İstanbul'un su kaynakları 7 milyon metre
küp artırılmıştır; ama, Elmalı Barajı devre dışı bırakılmıştır. Elmalı Barajının yıllık 15 milyon met
reküp su kapasitesi vardır. Böylelikle, su miktarını 7 milyon metreküp artırırken, 15 milyon metre
küp suyu devre dışı bıraktıkları için, aslında son beş yılda İstanbul'un kullanılan su miktarı 7 mil
yon metreküp azaltılmıştır. 

Şu anda Elmalı Barajının arıtma tesislerinin temeli atıldı, işletmeye sokulacak. 
Istranca Dağlarında, maalesef, son beş yıldan beri.bir kuruşluk yatırım yapılmamış... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Devam edin efendim, buyurun. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Toparlıyorum efendim. 
Istranca Dağlarının 13 deresiyle ilgili olarak derhal, su toplama, gölet, baraj temelleri atılmış, 

isale hattının temeli atılmış, önümüzdeki haziran ayında, 30 milyon metreküp su buradan Terkos 
Gölüne akacak, birbuçuk yıl sonra da toplam 13 deredeki çalışmalar bitince, 300 milyon metreküp 
su, Terkos Gölüne akacaktır. 300 milyon metreküp su, İstanbul'un yıllık su ihtiyacının üçte biridir. 
Bunun için yapılan 2,5 trilyonluk yatırım, İSKİ'nin özkaynağıdır; İSKİ, hiçbir kredi kullanmamış
tır, borç almamıştır, özkaynakla bu yatırımı da yapmaktadır. Geçen pazar günü de, yine Ömerli-
Çamlıca isale hattı için, 1 trilyonluk bir yatırımı özkaynağıyla başlatmıştır. 

İstanbul'un su sorunuyla ilgili çalışmalar başlamıştır; ama, İstanbul'un coğrafyası içindeki bü
tün suları toplasanız, bu nüfus artışını da düşündüğünüz takdirde, yetmez. 

O halde, hepimizin bildiği Büyük Melen Projesinin derhal hızlandırılması lazım. Türkiye'de, 
Büyük Melen Projesi, altı yıldan beri konuşulmaktadır; ama, hâlâ projesi bile yapılmamıştır. Altı 
yıldır Büyük Melen'in projesi konuşulmaktadır, hâlâ ortada proje yoktur. Bu gidişle, herhalde 2100 
yılında bu projeyi gerçekleştirmek belki mümkün olacaktır!.. Şimdi, nasıl, Büyükşehir Belediyesi 
kollan sıvamış, İstanbul içindeki bütün kaynaklan İstanbul halkının kullanımına sunmak üzere, ya-
tınmlan özkaynağıyla başlatmışsa, inşallah -ümit ve temenni ediyorum ki- bu proje de bir an önce 
gerçekleşir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Baş, toparlayın efendim. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla)-Bu raporda İstanbul'un sorunları mevcuttur. Hükümet, bu sorun-
lann yüzde 30'unu çözerse, bir hayli mesafe katetmiş oluruz. Aslında, sorunlan konuşmaya da ge
rek yok; Hükümet, bu raporda belirtilen sorunlann yüzde 30'unu çözecek çalışmaları -Allah aşkı
na, İstanbullular aşkına- icra ederse, İstanbul'un bir hayli sorunu çözülmüş olur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

- 3 9 -



T.BJV1.M. B : 2 1 19.10.1994 0 : 1 

BAŞKAN-Sayın Baş, teşekkür ediyorum efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Eser; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER (Samsun) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaş
larım; İstanbul'un sorunlanyla İlgili 10/12 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu 
üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için söz aldım. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, benden önce, gerek önerge sahibi olarak gerek gruplar adı
na konuşan sözcüler, İstanbul'un çeşitli yönleriyle tespit edilen sorunlarını ve biraz da çözüm öne
rilerini burada dile getirdiler. Ancak, ben, İstanbul'la ilgili sözlerime başlarken, her zaman alışıldı
ğı gibi "hepinizin bildiği gibi" demek istemiyorum, İstanbul'u hepiniz biliyorsunuz; fakat, bazı öl
çekleri burada tekrarlamaktan kaçınarak, dikkatlerinizi çekmek istiyorum; belki, ona göre de, İs
tanbul'un sorunları hangi ölçülerdedir, zihinlerimize bir nebze kaydetmiş oluruz. 

İstanbul, gerek sahasıyla gerek nüfusuyla, Türkiye'nin sanayiinden ticaretine, bankacılığından 
döviz bürolarına, doktorlarından, üniversite, fakülte ve öğrenci sayılarına, trafiğe kayıtlı araç sayı
larına kadar, ülke ölçeğinin hep üç beş katıyla konuştuğumuz bir şehirdir. 

Ben, gruplar adına en son konuşmacı olmam ve bu Komisyonun Başkanı olmam hasebiyle, si
yasî partilerin, meseleyi bir nebze politize etmiş olmalarını da dikkate almak istemiyorum. Ancak, 
hiç yapılmadığı söylenen hususlarla ilgili bazı iddiaları -yine, dönem farkı göstermeden- kabul et
me imkânını da görmüyorum. 

Sayın Ergüder -hepimizce malum- bir İstanbul aşığıdır, bunu tescil ediyoruz. Dinlediğim ka
darıyla, son birkaç konuşmasında, öncelikle devletin üst kademelerinin İstanbul'a sahip çıkmadığı
nı tekraren ifade ediyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ben, hiçbir üyeyle farkım olduğunu burada belirtmek iste
miyorum, ancak, komisyonun yürütücü bir elamanı olarak, bu fonksiyonum itibariyle, şahit oldu
ğum, özellikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminden başlayıp, Cumhurbaşkanlı
ğı süresince de gündeminin birinci maddesi olarak bu konuya her zaman ilgi duyduğunu belgele
riyle burada -uzatmak istemiyorum- sizlere ifade etmek isterim .Daha dün Milliyet Gazetesindeki 
çok geniş bir açıklamasıyla, İstanbul'un sorunlarına, sorunlarının çözümlerine ve nasıl kurtulacağı
na ilişkin gereken mercilere gönderdiği direktiflerini gördük; bende dosyası var. 

Bunun bir diğer örneği olarak, bizim Komisyonumuzun çalışmaya başlamasının akabinde, 
Başbakanlığın, Şubat 1993 ayında, 93/5 sayılı genelgesiyle, ilgili bakanlıklara ve kurumlara gön
derdiği talimat da var. Tabiî, Komisyon olarak^ bizim, gerek fıziken gerek kadro itibariyle bu ça
lışmaların hepsini birden toparlayıp bir çatı altma getirmemiz mümkün değildir. Ancak, burada 
ben, İstanbul'un, ülke çapında değil, dünya çapında sorunları olduğunu ve böyle bir mücevheri, 
dünya şehri, metropoliten bir şehir olarak ele almamız gerektiğini söylemek istiyorum. 

Ancak, bütün sorunlar, sadece ve sadece raporlarla veyahut kurumlarla çözülemez. Önce, İs
tanbul'un en büyük sorunu nedir?.. 

1993 yılında, yine bizim komisyonumuzun çalışmaya başlamasının aşağı yukarı birkaç hafta 
sonrasında, ocak ayında, Piar-Gallup kurumu tarafından hazırlanmış ve yayımlanmış bir rapor var. 
Bu rapor, Türkiye'de ilk defa, yönetimlerin -gerek mahallî ve gerekse merkezî otorite yönetimleri
nin- irdelenmesi için; yani, valilik, kaymakamlık ve belediyelerin veyahut da muhtelif dairelerin, -
defterdarlık, mal müdürlüğü, sağlık müdürlüğü gibi, resmî daire dediğimiz kuruluşların- incelcn-
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mesi için, o zamanki 32 ilçede, 1990 yılı nüfus sayımına göre nispet yapılarak, 2 bin deneğin üze
rinde yüz yüze yapılan görüşme sonuçlarını yansıtan çok kıymetli bir rapordur. Burada, İstanbul'da 
yaşayan ve "İstanbulluyum" diyenlerin yüzde 24 nispetinde olduğunu; ama, İstanbul doğumlu olan
ların yüzde 31 nispetinde olduğunu vurgulamıştır bu rapor. Yani, deneklerden yüzde 31'inin doğum 
yeri İstanbuldur; ama, kendilerine "nerelisin" diye sorulduğunda, yüzde 24'ü "İstanbulluyum" di
yor. 

Değerli arkadaşlar -zannediyorum İbrahim Gürsoy arkadaşım söyledi- hemşerilik bilinci ge
lişmedikçe -bu rapordan da gördüğümüz gibi, bu anketten de gördüğümüz gibi- şayet bir İstanbul
lu, İstanbul'da doğduğu halde, "İstanbulluyum" diyemiyorsa, bence, düğümün çözümüne buradan 
başlamamız lazım. 

Bunun aksine, İstanbul'un yüzde 9'una yakın nüfusunu teşkil eden ve Orta Anadolu'dan göç 
ederek gelmiş olanların yüzde 9'u, "İstanbulluyum" diyor, yüzde 7'sinin doğum yerleri İstanbul dı
şında; yani, göç ederek geldiğini kabul ettiklerimizden, özellikle -dikkatimi çekti- Orta Anado
lu'dan gelenler -bu illeri burada saymama gerek yok- doğdukları yer İstanbul olmadığı halde, daha 
fazla, "İstanbulluyum" deme temayülünü göstermişler. 

Şimdi bunu niye söyledim: Evvela hemşerilik... 

Yine aynı raporda, deneklerin yüzde 86,5'ine soruluyor: "Yaşadığınız semte, mahalleye, ilçe
ye herhangi bir yardımda bulunuyor musunuz?" Bunlardan yüzde 86,5'i "hayır" diyor; sadece yüz
de 5'i, hepimizin bildiği gibi, geleneksel, cami çıkışlarındaki yardımları ancak yaptığını söylüyor. 
Yüzde 50'si, Valliliğin yerini bilmiyor, yüzde 25'i, Büyükşehir Belediyesine gitmemiş; yüzde 
77'si,"rüşvet yaygındır" diyor; yüzde 83'ü, İstanbul'da kaç ilçe olduğunu soruyorlar, bilmiyor; da
ha enteresanı, "30 ilâ 32 arasındadır" diyenlerin oranı yüzde 1,5. Demek ki, evvela, İstanbul'u, İs
tanbulluya, içinde yaşayanlara tanıtacağız, ondan sonra onun ilgisini bekleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, ben, burada özellikle, raporun dikkatle okunmasını tavsiye ediyorum. Ger
çekten, rapor, çok büyük bir titizlikle ve büyük katkılarda bulunularak hazırlanmıştır ve gerek üye 
arkadaşlarımızın gerek komisyonumuza yardım eden uzman arkadaşlarımızın gerekse bilgi ve gö
rüş istediğimiz her türlü müessesenin büyük bir hevesle, büyük bir zenginlikle ve cömertçe koşup, 
yardım etmeleri sonucu bu şekliyle ortaya çıkmıştır. 

Sayın Baş biraz evvel ifade etti -tabiî, ben de ciddî buluyorum- raporun gerçekten üçte birini, 
dörtte birini tatbikat safhasına sokarsak, İstanbul hiç olmazsa, bugünkü kötüye gidiş temayülünü 
durdurur ve bir gelişme, bir iyileşme istikameti gösterir. 

Değerli arkadaşlar, şöyle bir yöntemle konuşmamın ağırlık noktasını tespit etmek istedim: Yi
ne muhtelif anketlerle ve yüz yüze yaptığımız görüşmelerde -Sayın Baş, daha önce onu da anlat
tılar, raporda da zikredildi- "bugün İstanbul'un en önemli sorunları nelerdir" diye bir sual tevcih 
edildiğinde, ankete katılanların yüzde 30'u, en önemli sorunun, trafik ve ulaşım, yüzde 8'i, su sıkın
tısı; yüzde 5,5'i, temizlik, hava ve çevre kirliliği; yüzde 4'ü, asayiş ve güvenlik ve yüzde 2'si ise, 
kanalizasyon problemi olduğunu söylüyor. 

Şimdi, İstanbul'da ankete katılanların yüzde 30'u, "en önemli sorun, trafik ve ulaşımdır" der
ken ; yüzde 60'a yakın bir kesime, "göç olayının önü alınmalı mıdır, alınmamalı mıdır; İstanbul'a 
göç olsun mu, olmasın mı" diye bir soru yöneltildiğinde; bunların yüzde 41'i, "İstanbul'a göç ya
saklanmasın" veya "önlem alınmasın" derken, yüzde 595'i "göç olayı kontrol altına alınsın" diyor. 
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Tabiî, İstanbul'un sorunlarının öncelik sırası, o şehirde yaşayan insanlann günlük yaşantılarıy
la orantılı olarak yansımış. Halbuki, derinine indiğiniz zaman, bana göre de İstanbul'un en büyük 
sorunu, nüfus artışıdır ve bu nüfus artışı da gayet tabiî, kentleşme, konut, ulaşım sorunlarını ve alt
yapı eksikliklerini -su gibi, enerji gibi meseleleri- doğurduğuna göre, göç olayını veya nüfus artışı 
olayını nasıl kompoze ederiz konusu üzerinde, bana göre, demek ki en fazla durmamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, yine, bilimsel araştırmaların neticesinde elde edilmiş bazı bulguları arz et
mek istiyonım: 

Bu altyapı harcamasının, İstanbul'a yahut İstanbul mesabesindeki büyük şehirlere gelen her ki
şi için, yıllık, asgarî 24 dolar civarında bir rakam olarak gerçekleştiği söyleniyor. Başka bir deyiş
le, genelde, yerel yönetimlere ayrılması gereken gayri safi millî hâsıla standardı, dünya üzerinde 
yüzde 9 olarak tespit edilmiş. 

Ben, bir araştırmadan, İstanbul'un bu kategorideki gelişmelerini takip ettim ve gördüğüm ka
darıyla, yerel yönetimler, en fazla pay aldıkları zaman bile, gayri safi millî hâsıladan yüzde 2.4'lük 
bir pay almış; yani, en fazla pay aldıkları zamanlarda dahi, almaları gerekenden 4 defa daha az pay 
almışlar. 

Biraz evvel burada konuşan arkadaşlarım, raporda da zikrettiğimiz gibi, İstanbul'un, gerek ti
carette gerek sanayide gerek istihdamda ve gerekse yurt içi gayri safî hâsılada hep yüzde 40'lar, 
yüzde 50'ler mesabesinde bir üretim yaptığını belirttiler. 

Dolayısıyla, İstanbul'un, bir defa, yarattığı üretim nispetinde pay alamadığını görüyoruz. Üs
telik, genelde olması lazım gelenden dörtte bir pay aldığını, yani yüzde 75 eksik altyapı yatırımı 
yapıldığını da görüyoruz. Yaptığımız bir hesaplamayla, İstanbul'un yıllık altyapı harcama ihtiyacı, 
fazla bir değişkenlik göstermeyen döviz rakamlarıyla, kabaca olarak, yılda 15 milyar dolardır. 

Şimdi, gerçekten ismi kadar mega boyutlarda böyle yatırımlara ihtiyacı olan bir şehirde, mu
hakkak ki, köklü, radikal değişimlere de ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun hazırlığı yapılmıştır. Ben, bir vesileyle, bir toplantıda bunu özet 
olarak sunmuştum; ancak, burada bazı arkadaşlarım, biraz da siyasî mülahazayla, hiçbir plan, pro
je ve hazırlık yok dedikleri için tekrarlamak istiyorum. 

İktidar Partileri olarak konuşmak gerekirse, biz, İstanbul'u, daha doğrusu 2000'li yılların İstan
bul'unu nasıl gördüğümüzü, bir makro plan üzerinde hazırladık. 2000'li yılların İstanbul'unu, önce
likle, bütün bacalı sanayilerden arınmış şekliyle bir ticaret merkezi, bir kültür merkezi, bir sanat 
merkezi, bir kongre şehri, 2004 Dünya Olimpiyatlarının yapılacağı bir şehir olarak planlanmıştır. 
Ana hedef İstanbul megapolüdur. Bunun için başta içme suyu olmak üzere... Su üzerinde biraz de
taya girmek istiyorum; çünkü, üzerinde çok duruldu. Onun için ben de arkadaşlanma, elimdeki 
hem Devlet Planlama Teşkilatımızın hazırlamış olduğu Büyük Yatırımlar Proje Kitabından hem de 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün gerçekten büyük emeklerle hazırladığı belgelerden gör
düğüm kadarıyla özet bilgi vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, gerçekten İstanbul'un üçü Avrupa'da üçü Asya yakasında olmak 
üzere -dördüncüsü devre dışı olduğu için söylemiyorum- veyahut yapılış itibariyle dörder su kay
nağının tümüyle sağladığı yıllık su -bugün için- 654 milyon metre küptür. 

Sayın Aykut bahsettiler, İstanbul'un günlük su ihtiyacı 25 milyon metre küptür. Şimdi, bu ha
liyle tüm barajlar, yıllık tüm verimleriyle devrede olsalar, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayamaz 
durumdadır. Kaldı ki, büyük altyapı kaçakları vardır. Bunlar tabiî, yıllar boyu ihmal neticesi, bel-
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ki biraz teknik bilgisizlik neticesi hâsıl olmuş arızalar; ancak, şunu söylemek istiyorum, acil çözüm 
olarak Sazlıdere Projesinden sonra -ki, 1995 yılı bitiş yılı olarak görülüyor, inşallah... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Daha çivi çakılmadı... 

ALİ ESER (Devamla)- 1995 yılı sonundan sonra, İstanbuİ'un su itibariyle gelir gideri balans 
haline gelecek ve yapılacak Yeşil Çay sistemi ve en sonunda da dört aşamalı Büyük Melen Proje
siyle -2025 yılında bitecektir- 2025 yılından başlamak üzere İstanbul'un 2040 yılına kadar su ihti
yacı, gerçekten medeni bir şehirde ihtiyaç duyulduğu şekliyle karşılanmış olacaktır. 

İstanbul'un Büyük Melen Projesinin, -söylenenlerin biraz hilafına- hem birinci aşama fizibi
litesi yapılmıştır, hem de geçen yıl Japon Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında protokolü imza
lanmıştır ve takriben 1 milyar 120 milyon dolarlık bir kredi temin edilmiştir. Birinci aşama, 1 mil
yar 200 milyon metreküplük.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

ALİ ESER (Devamla)- ...tüm Büyük Melen Projesinin 270 milyon metreküplük kısmını kar
şılayacaktır ve tamamen fızibil bir çalışmadır. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan bazı arkadaşlar, konuşmalarının bazı yerlerinde ye
tersiz kadrolardan veyahut düşük ilgiden bahsettiler. Kadroların yetersiz olduğunu ben kabul ede
miyorum; ama, bir eşgüdüm noksanlığı vardır, bunu itiraf etmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul Belediyesiyle ilgili olarak bir tespitimi sizlere arz etmek istiyo
rum. İstanbul Büyülcşehir belediyesinde 3 520'si memur, 6 850'si işçi olmak üzere 10 370 perso
nel çalışmaktadır. "İETT" dediğimiz, İstanbul Elektrik Tramvay Troleybüs -eski adıyla kalmış- ku
ruluşun 9 bin, İSKİ'nin 7 500 mensubu var ve 5 bin tane de iştiraklerinde; yani, kendisine bağlı 
muhtelif şirketlerinde çalışanı var; yani İstanbul Belediyesinin toplam olarak 32 bine yakın -ilçele
ri hariç- personeli vardır... 

BAŞKAN- Sayın Eser, lütfen toparlar mısınız. 
ALİ ESER (Devamla)- İstanbul İmar Müdürlüğünde 400'ün üzerinde mühendis vardır; ancak, 

yine başka bir olgu; bu teknik elemanların saha çalışması için, maalesef, gerekli organizasyon ya
pılamamış, en azından bir vasıta temini yapılamamıştır. İşte kaçaklar, işte kontrolsüzlükler bu şe
kilde doğmuştur. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi fazla uzatmayacağım. İstanbul'u İstanbul yapan, "Boğaz" de
diğimiz, o mucizevi su yolundan bahsetmek istiyorum. Çıkanlan 3194 sayılı İmar Kanunu ile, Bo
ğaz, maalesef, harap edilmiştir. Çok basit olarak şunu söylemek istiyorum: Hiçbir siyasî iktidarı 
amaçlamadan söylüyorum, tarihler belki bir ilgi uyandırır; ama, olay çok trajiktir. 1983 Kasım 
ayında -Boğazı koruyalım diye- 2960 sayılı Boğaz Kanunu çıkarılıyor. Bu Kanunun amacı şu: Bo
ğaziçi alanının, kültürel ve tarihî değerlerini ve doğal güzelliklerini -kamu yaran gözetilerek- ko
rumak, geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygu
lanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir. 

"Bu kanunun 18 inci maddesine aykırı yapılar derhal yıkılır" diye bir kesin hüküm var. Bu ka
nundan ikibuçuk yıl sonra, 1985 Mayısında, bahsettiğim 3194... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Eser... 
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ALİ ESER (Devamla)- Sayın Başkanım, 2 dakikada bitireyim. Komisyon Başkanı olarak da... 

BAŞKAN-Öyle mi; peki, komisyon adına da konuşmuş oluyorsunuz. 

Buyurun efendim. 

ALİ ESER (Devamla)-1983 Kasımında Boğaziçi Kanunu, 1985 Mayısında İmar Kanunu... Bu 
kanunun 47 nci maddesinin 3/g fıkrasında bir değişiklik yapılarak, Boğaziçi Kanununun 7 nci mad
desinin birinci fıkrasına aykırı hareketler affa tabiî tutulmuş; bu birinci fasıl. Ancak, Anayasa Mah
kemesi 1986 Aralığında bu değişikliği iptal etti; bunu hepimiz güncel olarak takip ettik; meşhur, 
Arapların mülk edinme hikâyesi vesaire... 

Fakat ne acıdır ki, ancak -aşağı yukarı- beş altı ay sonra, Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lük kazanabildi ve bu esnada, sadece bu aralıkta, 71 tane imar ruhsatı alınıp, 1 070 tane blok inşa
at yapılmıştır değerli arkadaşlarım. Bunların hepsi, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tespitlerinden 
çıktı. 

Şimdi, boğazı bu tarihlerden önce gören, bu tarihlerden sonra gören arkadaşlarımız, herhalde, 
bu hazinenin nasıl harap edildiğini gayet iyi anlarlar. 

Bir meşhur lafla sözümü bitirmek istiyorum:Bertrand Russell'in bir ibaresi "insanın sorunlu ol
ması, mutluluğuna ulaşmanın bir motorudur" şeklinde. Sorunlar bitmeyecek; ama, bunların halli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, süre biter, sorun bitmez; ama, bizde de çare bitmez. 
Buyurun efendim; Komisyon Başkanısınız... 
GÜROL SOYLU (İstanbul)-Ömür biter, yol bitmez. 
BAŞKAN- Efendim, Komisyonun 20 dakikalık hakkı var; onu kullanıyor Sayın Eser. 
ALİ ESER (Devamla)- Ben kullanmayacağım, Sayın Başkan. Arkadaşlarım ve Sayın Bakan 

da konuşacaklar, mesai saatimizi fazla uzatmak istemiyorum. 
Biraz evvel de bahsettim, rapor, gerçekten, katılan herkesin şükranla anacağım emekleriyle, 

güzel bir rapor olmuştur. İnşallah ilgi duyan olur. İstanbul, gerçekten gözbebeğimiz, medarı iftiha-
nmızdır. Hazreti Muhammed'in "o kumandan, ne güzel kumandandır ki, İstanbul'u fethedecek" 
mealindeki sözlerini hatırlatmak istiyorum ve diyorum ki, o iktidar, ne güzel iktidardır ki, İstan
bul'u kurtaracak. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- İstanbul'u bu hale getiren iktidar, ne kötü iktidardır. 
BAŞKAN- Sayın Baş, rica ediyorum... 
Değerli milletvekilleri, Sayın Eser "hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur" demeseydi, ben, bir 

açıklama yapmayacaktım; ama, bir hadisi şerif olup, Peygamberimize izafe edilince, doğrusunu ifa
de etmek lazım. Doğnısunu kendileri de bilir de politikacı tarafı ağır bastı. "İstanbul, mutlaka fet-
holunacaktır, onu fetheden kumandan ve o kumandana askerlik eden askerler, ne güzel kumandan 
ve askerlerdir." Hadisi şerifin esası odur. 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Büyük caminin imamı konuşmaya başladı! 
BAŞKAN- Sayın Cebi, ben büyük caminin imamından da büyük idim, müftü idim. 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız merak ediyorlar; kişisel söz talebinde bulunan arkadaş
larımı bir kere daha okuyorum: 
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Sayın Toskay, Sayın Oğuz, Sayın Güner, Sayın Hacaloğlu, Sayın Akyürek, Sayın Soylu; an
cak, yalnız iki arkadaşımıza söz verme imkânımız vardır; bilginiz olsun. 

Sayın Bakan, konuşmak ister misiniz efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet adına söz talebinde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Nahit Menteşe; bu

yurun 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; bundan yaklaşık iki yıl kadar önce kurulan ve kısa adıyla İstanbul Komisyo
nu olarak bilinen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, bu süre içerisinde, yoğun 
bir çalışma temposuyla, artık bir anakent olmanın ötesinde megapol olma konumuna erişmiş olan 
sevgili İstanbulumuzun bugün, hepimizi rahatsız eden sorunlannı araştırmış ve hem bu araştırma 
sonuçlarını içeren hem de sorunların ortadan kaldırılması için çözüm yollarını gösteren raporunu 
Yüce Meclise sunmuştur. 

Sayın Orhan Ergüder gerçekten renkli ve güzel üslubuyla ilk konuşmayı yaptılar; birtakım me
seleleri de bize havale ettiler ve "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan el atsın" dediler. Sayın 
Başbakan, devamlı şekilde 

İstanbul'un meseleleri için toplantılar düzenlemekte; bu arada, geçen defa da Sayın Cumhur
başkanımız, -bir pazar günü- İstanbul vilayetinde, bakanlık mensuplarının çoğunun bulunduğu ve 
hemen hemen sabahtan akşama kadar süren kapsamlı bir toplantı yaptılar. 

Sayın Ergüder "İstanbullu, İstanbul milletvekili" gibi atıflarda bulundular. Şair, "İstanbul'u 
sevmeyen aşktan anlar mı" diyor; onun için hepimiz İstanbul'u seviyoruz. Arkadaşlanmız burada 
konuşurken, hafızamızdan hep o şairler geçti; bir diğer şair "sana bir başka tepeden baktım aziz İs
tanbul" diyordu. İstanbul'a, hep o şairlerin baktığı gibi bakmak istiyoruz. 

Gerçekten, güzel İstanbülumuz tahrip oluyor ve büyük meselelerle karşı karşıya. Ne zaman İs
tanbul'a gitsem, bu ıstıraplan duyuyorum; yine plansız ve çirkin yapılaşma... 

Birkaç defa da İstanbul Valisiyle dolaştım; kendisi, yetkiler konusunda gerçekten çaresiz. İs
tanbul Belediye Reisine önümüzdeki günlerde Vali Beyle beraber gideceğiz, yine bu dertleri dile 
getireceğiz. Hiç olmazsa, bu çirkinlikleri, bu noktadan sonra önlersek, kendimizi bahtiyar sayaca
ğız. 

Sayın milletvekilleri, dikkatle okuduğum raporun içeriğinde yer alan tüm görüşlere, sorunlara 
konulan tüm tanılara ve çözüm için geliştirilen tüm önerilere içtenlikle katılıyorum. Açıklıkla ifa
de etmek isterim ki, rapor, İstanbul'un sorunlannı tartışma götürmez bir yeterlilikte ele almış ve son 
derece isabetli çözümler üretmiştir. 

Değerli konuşmacılar, gruplan adına konuşan arkadaşlanmız da gerçekten bu rapora katkıda 
bulunmuşlardır.Kendilerine, Hükümet adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizde, 3030 sayılı Yasaya göre çalışmakta olan 15 büyük-
şehir belediyesi vardır ve İstanbul da bunlardan biridir. Ancak, bu beldeler arasındaki büyüklük far
kını daha iyi bir biçimde belirleyebilmek için bazı sosyoekonomik ölçütler kullanıldığında, İstan
bul'un öteki büyük şehirlere göre taşıdığı bariz üstünlük çok daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmak
tadır. 

- 4 5 -



T.B.M.M. B : 2 1 19 .10 .1994 0 : 1 

Bugün, nüfusu 10 milyona ulaşan İstanbul, kendisinden sonra gelen Ankara'dan dört misli da
ha fazla bir nüfusa sahiptir. Sayın Ali Eser arkadaşımız, haklı olarak, "nüfus meselesi İstanbul'un 
başlıca sorunudur" dediler; çok doğrudur. Eğer mukayese yaparsak, İstanbul'un, büyük şehir olan 
Erzurum'dan kırk misli, Ankara'dan da dört misli fazla nüfusu vardır. Gerçekten, bu nüfus her gün 
artmakta olup, İstanbul nüfusuna her yıl 300 000 kişi daha eklenmektedir. 

1986 verileriyle, İstanbul'un Türkiye sanayii içindeki payı yüzde 25,65 iken, kendisine bu açı
dan en yakın il olan Kocaeli'nde bu değer, ancak yüzde 11,20; İzmir'de yüzde 9,23 ve Ankara'da 
ise yüzde 5,23 olmuştur. Bu değer, öteki pek çok büyük şehirde ise binde 4 ile yüzde 5 arasında de
ğişmektedir. 

Yine, 1986 yılı değerlerine göre, İstanbul'un gayri safî millî hâsılası 9 trilyon lirayı aşmışken, 
büyükşehir belediyesine sahip bazı illerde ise bu değer 200 milyar liraya kadar düşmektedir. 

İstanbul'un, Türkiye'nin toplam enerji tüketimi içindeki payı yüzde 18 iken, bu değer, kendi
sine en yakın il olan İzmir'de yüzde 12'de kalmakta, öteki pek çok büyükşehir belediyesinde yüz
de 1 civarına düşmektedir. 

Sayın İmren Aykut, rakam vermek suretiyle belirttiler; gerçekten, Türkiye'deki motorlu araç 
toplamının dörtte biri İstanbul'dadır. Belirttiğim gibi, bu sosyoekonomik gelişmişlik parametreleri, 
İstanbul'un, ülkenin öteki büyük kentlerinden ne denli farklı bir büyüme olgusu içinde olduğunu 
açıklıkla göstermektedir. 

İstanbul, öteki büyükşehirlerimizden çok daha büyük bir şehirdir. Bu nedenle, İstanbul, bir 
anakent veya metropol olmanın ötesinde, ülkedeki geçmiş tüm yerleşmeler içinde en yüksek hiye-
rarşik konuma gelmiş ve gerek yakın komşularımız gerek Avrupa ve gerekse dünya ekonomisi açı
sından önemli bir ekonomik üs konumuna erişmiştir. Bu özelliğiyle İstanbul, artık, bir megapol, ya
ni, bir dev kent durumuna gelmiştir; tıpkı, New York, Tokyo, Kalküta, Kahire ve Rio de Janeiro 
gibi. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da yalnızca son 5 yıl içindeki nüfus artışı 1,5 milyon düzeyin
dedir. Bir başka anlatımla, nüfusu her sene bir Eskişehir kadar artmaktadır. Bu, İstanbul'a her yıl 
orta büyüklükte bir kentin ilavesi demektir; aslında, orta da değil, çünkü, Eskişehir bir hayli büyük 
bir kent. Bu çok büyük kentsel büyüme hızıyla mücadele edebilmek kolay bir uğraş değildir. Be
lirtmeye çalıştığım husus şudur; daha aynntıh bilgi ve verileri huzurunuza getirmiş olan Araştırma 
Komisyonu raporunda yer alan bu büyüklüğe, İstanbul kenti, çok uzun olan tarihi içinde değil, iki 
bin yılı aşan uzun tarihinin yalnızca son kırk yılı içinde gelmiş bulunmaktadır. 

İstanbul, son kırk yılda nüfus açısından en az sekiz misli ve alan açısından en az üç misli bü
yümüştür. Kentsel büyümenin yönetilebilmcsi, denetlenebilmesi, doğru şekilde yönlendirilebilme-
si için, çok önemli girdilere ihtiyaç vardır. Bunların en başında, hepinizin beklediğinin aksine, pa
ra; yani, ek finansman imkânlannın sağlanması değil, ondan daha önemli olan, yeni kurumsal dü
zenlemelere duyulan ihtiyaç gelmektedir. İşte, komisyon raporunun, belki de en önemli katkısı bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. 

Raporda, İstanbul'un yönetimiyle ilgili olarak saptanan kurumsal yetersizlikler ortaya kon
makta ve yaşanmakta olan sorunlann yarattığı olumsuzluklann hafifletilebilmesi için alınması ge
reken acil, kurumsal, örgütsel ve yönetsel önlemler açıklıkla belirtilmektedir, Komisyonun öneri
leri içinde, İstanbul'un güçlü il sistemine göre yönetilmesi, valinin ve kaymakamların erozyona uğ
ramış olan yetkilerinin genişletilmesi ve kendilerine etkinlik kazandırılması, sosyoekonomik geliş-
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meyi yönlendirmek üzere bir bölge planlama örgütü kurulması, çevresel kirliliklerin önlenmesi için 
özel yeni kurumlar oluşturulması, çevre polisi teşkilatı kurulması, yerel yönetimlere, konut arsası 
üretiminde yeni ve ek görevler verilmesi, içme suyu havzalarının daha iyi korunması -haklı olarak 
Sayın İmren. Aykut 4 bin kuyudan bahsettiler; gerçekten, tedbir alınması gereken bir husustur- va
li ve kaymakamlara, bulunduktan yörenin imar çalışmaları ve kent planlaması konusunda, yerel 
yönetimlerin bu alandaki temel sorumluluklarını daha iyi bir şekilde yerine getirmelerine yardım
cı olacak yeni işlevler verilmesi, Sayıştayın, İstanbul'da özel bir büro kurması ve burada tekrar et
mek istemediğim daha pek çok kurumsal düzenleme yer almaktadır. Bu önerilerin, eksiksiz olarak 
tümüne katılıyorum. Hükümetim ve Bakanlığım, İstanbul'un sorunlarını çözme yolunda yapacağı 
çalışmalarda, bu rapordan son derece yararlanacak ve raporda yer alan önerilerin yaşama aktarıl
ması için üzerine düşeni mutlak şekilde yapacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; izin verirseniz, burada, raporla ilgili olarak, özel bir de
ğerlendirmemi daha bilgilerinize sunmak isterim. Bana göre, rapor İstanbul'un yaşamakta olduğu 
sorunları büyük bir isabetle saptamış ve son derece geçerli çözümler üretmiştir. Bunları derhal uy
gulamaya koymalıyız; ancak, hemen belirtmek isterim ki, Türkiye, bu raporun da ötesine geçmeli 
ve İstanbul için özel bir yönetim modeli geliştirmelidir. 

Konuşmamın başında da belirttiğim üzere, İstanbul'un erişmiş olduğu büyüklük parametrele
ri, ülkenin tüm öteki kentlerinden daha ileridedir. İstanbul, erişmiş olduğu büyüklüğe göre yönetil
melidir. Bu amaçla, İstanbul'u gelecekte daha iyi yönetecek bir modeli bulmalı, geliştirmeli ve uy
gulamaya koymalıyız. 

Ancak, hemen belirteyim ki, bu arayışlar hiçbir zaman -Sayın Ergüder af buyursunlar- İstan
bul'un ikiye ya da üçe bölünmesi gibi, gerçekçi olmayan önerileri içermemelidir. Kanaatimizce, İs
tanbul'un binlerce yıldan bu yana süregelen tarihî ve kültürel bütünlüğü saklı tutulmalı ve hiçbir za
man bu bütünlük parçalanmamalıdır. Zira, inanıyor ve biliyorum ki, gelecekteki yönetim felsefe
mize egemen ve esas olması gereken ilke, yönetilemez büyüklüklere ve karmaşıklık düzeylerine 
ulaşmış olan rhega örgütleri, küçük parçalara ayırarak yönetim yetkinliğini artırmak değil; fakat, 
çağdaş bilimin imkân tanıdığı kolaylıklardan yararlanarak, bu mega örgütleri yönetebilme yetkin
liğimizin geliştirilmesi olmalıdır. Geçen senelerde, İstanbul, küçük küçük belediyelere bölünmüş
tür. Halen tereddüdüm vardır; bu şekilde mi yönetilmeli, yoksa, bir elden mi yönetilmelidir. Bunun 
üzerinde mutlak surette durmak icap etmektedir. 

GÜROL SOYLU (İstanbul)- Doğrusu bu da Sayın Bakan, 3030 sayılı Yasayı yeniden düzen
lemek gerekir. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Mutlak surette ona inanıyorum; çünkü, 
o düzensizliği hepimiz biliyoruz. Sayın Soylu, siz de İstanbul'a aşık, İstanbul'a emek vermiş bir ar
kadaşımızsınız; gerçekten, bunun üzerinde fikir yormamız, en güzelini bulmamız icap etmektedir. 

Bu inanış çerçevesinde, İstanbul'un bütünlüğü saklı tutulmalı; ancak, İstanbul daha etkili ve 
verimli bir şekilde yönetilmelidir. Bu nedenle, rapor içeriğinde yer alan önerileri, yaşanmakta olan 
güncel sorunların giderilmesi için son derece isabetli çözümler olarak görürken, 2000'li yılların İs
tanbul'u için, daha gelişmiş ve çağdaş kent yönetimi bilimine, çağdaş kent ve bölge planlaması di
siplinine uygun, yeni örgütlenme ve yönetim modelleri geliştirmesi gerektiğini.ifade etmek istiyo
rum. 

İstanbul'un hava kirliliği sorununu bu sene de belki yaşayacağız; inşallah yaşamayalım... Baş
bakanımızın direktifleriyle devamlı şekilde tedbirler alınmaktadır. Doğalgaz İstanbul'a getirilmiş, 
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kapasite var; fakat, kullanımı az; halk, nedense bu bağlantıyı yapmıyor. Onun için, Belediye Reisi 
arkadaşımızı da uyarmaktayız, uyaracağız yine. Bunun üzerinde, Sayın Başbakanın da direktifleri 
oldu; Sayın Belediye Reisiyle de görüşeceğiz. Tahmin ediyorum ki, buna çare bulmak mecburiye
tindeyiz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Biz geldikten sonra 110 binden 230 bine çıktı Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Evet, sevineceğiz... Bu kapasite, mutlak 
surette kullanılmalı. Çok şükür, Ankara'da kullanılıyor; fakat, İstanbul'da tam olarak kullanılmıyor. 
Kömür öyle mi olsun, böyle mi olsun münakaşaları yerine, doğalgaz imkânlarını kullanırsak, her
halde daha iyi bir 

iş yapmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime bu noktada son veriyorum. Başta, Meclis Araştırması Komis
yonu Başkanı Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser olmak üzere, bu güzel ve yararlı Meclis Araştır
ması Raporunun hazırlanmasına katkıda bulunan siyasal partilere mensup tüm milletvekili arkadaş
larıma ve emeği geçen tüm değerli uzmanlara, Hükümetim ve şahsım adına en içten teşekkürleri
mi sunuyor, rapor içeriğinde yer alan önerilerin yaşama geçirilmesi için elimizden gelen her şeyin 
yapılacağını açıklıkla belirtmek istiyorum; hepinizden yardım ve destek bekliyorum ve hepinize 
derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Şahsı adına söz talep eden Sayın Tunca Toskay; buyurun efendim. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

evvel, Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Meclis Araştırması Komisyonunun İstanbul'la ilgili raporunu dikkatle okudum;ciddî, emek 

mahsulü, kapsamlı, hatta bu konuda çalışma yapmak isteyenler açısından ciddî mehaz teşkil edebi
lecek güzel bir doküman, faydalı bir doküman ortaya çıkmış bulunuyor. Bu vesileyle, Sayın Baş
kanı başta olmak üzere Komisyonun bütün değerli üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, raporda belirtildiği gibi, hangi ölçüyü alırsak alalım, İstanbul şehri, Tür
kiye açısından -yabancı tabirle- extra ordinary bir nitelik taşıyan yerleşim birimi; isterseniz ekono
mik ölçüleri alın isterseniz siyasî ölçüleri alın isterseniz kültürel ve sosyolojik ölçüleri alın, İstan
bul, yerleşim yeri olarak, Türkiye'de, standartlar üstü, ağırlığı ve önemi olan bir yerleşim birimi. 
Fakat, İstanbul'la ilgili olarak, bu güzel, fevkalade kıymetli ve Türkiye açısından bütün yönlerden 
önem taşıyan bu şehirle ilgili olarak, çok ciddî meselelerle karşı karşıya olduğumuz da bir gerçek. 
Bu gerçek sebebiyledir ki, Yüce Meclis, bu konuya önem vermiş, bu konuyla ilgili olarak bu Ko
misyonu teşkil etmiş ve biraz evvel ifade ettiğim biçimde ve nitelikte bir rapor ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. 

Burada, ben, şahsı adına söz almış bir milletvekili olarak -sıram itibariyle sonlarda konuştu
ğum için- kıymetli siyasî parti temsilcilerinin söylediklerini, Sayın Komisyon Başkanı ve Komis
yonun temsilcisinin söylediklerini tekrar etmeyeceğim; ancak, izninizle, bu problemlerin ortaya çı
kışıyla ilgili olarak temel mesele addettiğim ve bu problemlerin hepsinin altında yatan temel me
sele olarak gördüğüm bir hususa dikkatlerinizi celbetmek istiyorum; o da şu: Raporun muhtelif yer
lerinde, İstanbul'un yıllık nüfus artışıyla ilgili rakamlar var. Bugün şehrin 10 milyon civarında bir 
nüfusa sahip olduğunu ifade ediyoruz. Raporun bir sayfasında, yıllık nüfus artışının yüzde 4,4 ol
duğu, bir başka yerinde de yüzde 4,8 olduğu ifade edilmiş. Tabiî, burada yeknesaklığı sağlamak la-
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zım. Raporun bir yerinde, yalnız göçlerle -doğan nüfus artışı değil, şehre olan göçlerle- nüfusun yıl
lık artışının 300 bin civarında olduğu, bir başka yerinde de -4,4'ün veya 4.8'in hangisini kabul eder
sek edelim- nüfusun 23'ünün göçlerle geldiği ifade ediliyor. Göçlerle gelmiş nüfusu 2 3 kabul 
edersek, yıllık göçlerle İstanbul'un nüfus artışını -son rakam itibariyle- yaklaşık 230 binler civarın
da görmek gerekir. İstanbul nüfusunun yıllık artışını yüzde 4,5 olarak kabul edersek -ki bu artış 450 
bin olur- buna çare bulmadan İstanbul'daki sorunlar yumağını çözmenin imkânı yoktur. Temel me
sele budur. 

Bir coğrafya parçasının -kullanılan teknoloji, kullanım biçimi ne olursa olsun- esas değerleri
nin tahribine sebebiyet vermeden yararlanılabilecek şekilde kullanımının bir kapasitesi vardır. Ya
ni, bir coğrafya parçası üzerinde, tabiî, kültürel, sosyolojik değerleri tahrip etmeden, insanların ra
hatça yaşamasına imkân verecek kapasite 1 milyon ise, siz oraya 2,5 milyon nüfusu iskan ederse
niz buradaki sorunları çözmenin imkânı yoktur. 

Bana göre, bütün bu sorunlar yumağının altında yatan temel sebep nüfus artışıdır. 
Nüfus artışını nasıl kontrol edebiliriz; nüfus artışının, İstanbul'a olan tehacümün (hücumun) 

önlenebilmesinin iki temel yolu vardır; birincisi, İstanbul'u göçlere karşı savunma açısından güç
lendirmek; ikincisi, İstanbul'a nüfus ihraç eden bölgelerde, bu nüfus ihraç hızını azaltacak bölgesel 
tedbirleri, ciddî makro planlarla almaktır. Bunu yapmadan İstanbul'un sorunlarını çözmenin imkâ
nı yoktur. Peki, İstanbul'un nüfusu niçin artıyor, niçin İstanbul'a tehacüm var; o, hepimizin bildiği 
bir sebep. İstanbul'un konumu ve özellikleri itibariyle, ekonomik açıdan verimli iktisadî faaliyetle
rin yapılabileceği bir yer. Bin kişi istihdam edebilecek bir fabrika açtığınız zaman, İstanbul'un nü
fus artışı, bu bin kişinin beş altı misli olmaktadır. Yeniden bin kişi istihdam ettiğimiz zaman, bu 
bin kişinin oturacağı evleri yapmamız lazım; bunun için de yeni iş alanları açılıyor; Bu hizmetle
rin ulaştırılması, toplumun diğer bütün iktisadî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeni iş alanları 
açılmaktadır; bunun sonucunda da, kartopu gibi büyüyen bir istihdam talebi ortaya çıkmakta, o da 
beraberinde, nüfusu İstanbul'a getirmektedir. İstanbul'u cazip sınaî ve ticarî yatırım mahalli olmak
tan çıkarmak ve orada bunu teşvik edecek, bu yatırımları artıracak politikalardan vazgeçmek zo
rundayız. Bunu söylemek belki ters gelebilir; ama, başka çaresi yok. 

ALİ ESER(Samsun)- Onları dışarı alacağız. 
TUNCA TOSKAY(Devamla)- Nüfus ihraç eden bölgelerin bazı özellikleri vardır; ekonomide 

ve demografı biliminde kanıtlanmış bir şey var; bir yörenin iktisadî, sosyolojik ve kültürel gelişme 
düzeyi düşükse, orada nüfus fazla artıyor; istediğiniz tedbiri alın, bu gelişme olmadan nüfus artış 
hızını düşürmek mümkün değildir. Türkiye'nin öyle coğrafî yöreleri var ki, bu söylediğimiz nite
liklere uyuyor. Hızla artan nüfus, orada barınabilecek, beslenebilecek, rahat yaşayabilecek imkânı 
sağlayamıyor ve bu bölge, ne yapıp yapıp bu nüfusu ihraç ediyor. Bu nüfus nereye gelecektir, en 
fazla iş bulma şansının olduğu yöreye gelecektir. Bunun başında da İstanbul var. O zaman, ne yap
mamız İazım; -yalnız İstanbul'u değil, Türkiye'nin tamamını nazarı itibare alan bir makro planla
mayla- buralarda yeni istihdam alanları yaratmamız lazım. 

Şimdi, nüfus ihracının bir başka sebebi daha var; neresinden bakarsak bakalım, Türkiye'de, tarım
da teknoloji yenileşti ve gelişti. Teknolojinin gelişmesi, emek tasarrufu sağlayan yeni teknikleri günde
me getirdi. Bir bölgede, hem nüfus hızlı artar hem eskisine nazaran emekten tasarruf eden yeni tekno
lojiler tarımda kullanılırsa, nüfus ihracı ne olacaktır; daha da hızlanacaktır. Ne yapıp yapıp, bu bölge
lerde de nüfusu mahallinde istihdam edecek; ama, verimli olarak, ekonomiye katkı yaratacak şekilde 
istihdam edecek iş alanları açmak zorundayız. Yani, İstanbul'un problemini yalnız İstanbul'un sınırla
rıyla sınırlandırılmış şekilde görmek, bizi, doğru teşhisler koymaktan alıkoyacaktır. 
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Şimdi, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Bu temel meseleye değindikten sonra, ne yapıla
bilir konusunda söylenebilecek birinci husus, bu bölgelerde -dediğim gibi- makro planlamayla, İs
tanbul'un nüfus artışını önleyecek tedbirleri almaktır. İstanbul'da ne yapabiliriz: İstanbul'un, göçle
re karşı savunmasını güçlendirmemiz lazım. İstanbul'un hemen civarında, yeni istihdam yaratacak 
sınaî ve ticarî yatırımlardan kaçınmak lazım. İstanbul'u -sayın konuşmacıların isabetle ifade ettik
leri gibi- beynelmilel bir kültür ve sanat şehri, turizm merkezi haline getirmek lazım; zaten, onun 
için yeterli verilere sahip bir şehir. İkincisi ise, gerçekten -Sayın Aykut'un söylediği gibi- İstan
bul'da yaşamanın bir bedeli olmak zorunda. Dünyada bu konumda olan şehirlerde, bu var. Yani, -
kimseyi incitmek için söylemiyorum- "İstanbul'da yaşarsanız size bedava şu veririm, kapınıza da 
bir şişe bedava süt koyarım" demekle İstanbul'un sorunlarını çözmek mümkün değil. (ANAP sıra
larından alkışlar) Mümkün değil. 

Burada gerçekçi olmamız lazım; burada büyük bir vebal ve sorumlulukla karşı karşıyayız. Bi
zim sorumluluğumuz, hele bu Heyeti teşkil eden değerli milletvekillerinin sorumluluğu iki misli. 
Biz, siyaseten bu problemleri çözme yükümlülüğünü taşıyan kişiler olarak sorumluyuz; bu birinci 
husus. İkincisi, çocuklarımıza, İstanbul şehrini niye bu hale getirdiğimizin hesabını vermek zorun
dayız. İki yönlü sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu taşıyan, bu sorumluluğun bilincinde olan ki
şiler olarak, gereğini de yapma mecburiyetimiz var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Toskay. 
TUNCA TOSKAY (Devamla)- Kısaca, faydalı olacağını düşündüğüm tedbirleri arz ederek 

sözlerime son vermek istiyorum. 
1. Bir coğrafya parçasının üstünde yaşayacak olan nüfusu 
kontrol etme bakımından en etkili araç, değişik ölçeklerdeki imar planlan, çevre düzeni ve 

bölge planlandır. Bu planların ciddî şekilde yapılması lazım. Yani, bu şehrin iskâna müsait alanla
rı ne kadar nüfusu -tahrip olmadan- banndırabilecekse, onu dikkate alan değişik ölçekteki planları 
ciddî şekilde yapmak lazım. -

2. Bu planlan ciddî şekilde uygulamak ve uygulamalan da, ciddî şekilde denetlemek zorunda
yız. 

3. İstanbul'daki sorunlar, çok ciddî sorunlar yumağı haline gelmiştir; özel tedbirler gerektir
mektedir. Yani, yetki odaklannıri ve bu yetki odaklarının sorumluluklannın özel düzenlemelerle, 
net biçimde belirlenmesi ve -yine, Komisyon raporuna ve konuşmacılann söylediklerine kesinlik
le katılıyorum-, bu çok ciddî özel problemin çözümü için, özel finansman temini yollannın aran
ması lazım. 

-Bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bunlar; ancak, Sayın Başkanım, müsaadenizle, SHP 
Sözcüsü Sayın İbrahim Gürsoy'un bir küçük ifadesi var; konuyla doğrudan doğruya ilgili; Anava
tan Partisini ilgilendiriyor; onu hatırlatıp sözlerime son vereceğim. 

Sayın Gürsoy dediler ki: "1980 ile 1990 yıllan arasında ithal ikamesine dayalı ekonomik po
litikalar uygulandı." Ben, birazcık iktisattan anladığımı zannediyorum; bilmiyorum bu konuda 
Anavatan Partisinin sayın milletvekilleri ne düşünüyorlar; ama, hiçbir reaksiyon göstermediler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

TUNCA TOSKAY (Devamla)- Acaba, Anavatan Partisi 1980 ile 1990 arasında ithal ikame
sine dayalı ekonomik politikalar mı uyguladı?! 
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Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Toskay.. 
Efendim, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Sayın Oğuz, buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)- Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; uzun zamandan beri İstan
bul ile ilgili raporu müzakere ediyoruz. Arkadaşlarımız, gerek grupları adına gerekse şahıslan adı
na yaptıkları konuşmalarda bu değerli şehrimizin, bu büyük şehrimizin, bu kıymetli şehrimizin 
içinde bulunduğu sıkıntılardan bir an evvel kurtulması için çok değerli görüşler belirttiler. Gönlüm 
istiyor ki, bu görüşler havada kalmasın. 1973'te Parlamentoya gelmiş bir kardeşiniz olarak ifade 
ediyorum ki, o günden bu yana bu kürsülerden çok kıymetli şeyler söylendi; ama, bu müzakere 
usulümüzün yanlışlığını ne zaman anlayıp da buna bir çare bulacağız onu bilmiyorum. Hani, "bi
zim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur" kabilinden zannediyorum bunları, hep böyle tek
rar edeceğiz. Bütçe görüşmeleri yaklaşıyor; bütçeleri münasebetiyle, her bakanlıkla, her kurumla 
ilgili yirmi yıldır, otuz yıldır, elli yıldır konuşulmuş konular yine bu kürsülerden tekrar tekrar ko
nuşulacak ve biz onları basacağız, sonra da rafa kaldıracağız; kütüphanelerimizi süsleyecek ve bel
ki lazım olduğu zaman, şöyle bir açıp, bir iki satırından istifade edeceğiz. 

Efendim, İstanbul için, ne söylesek* ne hatırlatsak, ne gayret etsek, ne kıymetli fikirler ortaya 
koysak yeridir ve layıktır. İstanbul milletvekili olarak, çoğumuz İstanbul'un eski sakinlcrindeniz. 
Ben, doğma büyüme İstanbullu değilim; ama, 8 çocuğum ve 8 torunum doğma büyüme istanbullu, 
ben de 50 yıllık İstanbulluyum, tahsil hayatım İstanbul'da geçti, İstanbul'da aralıksız 40 yıl da avu
katlık yaptım. O şehre çok şey borçluyum ve o şehir için ne yapsak yeridir diye düşünüyorum. İki 
dönem senatörlüğümde bir dönem de milletvekilliğimde gücüm yettiği, elimin erdiği kadar da o 
şehre hizmet etmek için gayret gösterdik. Bu şehir, her şeyden evvel, kıymetli bir şehir. Kardeşle
rimiz, arkadaşlarımız, burada, o şehrin manevî değerlerini de belirten ifadelerde bulundular ve İs
tanbul'un fethiyle ilgili Peygamber efendimizin (SAV) müjdesini veren "Le tüftehannel konstanti-
niyyetü" diye başlayan hadisi şerifi burada zikrettiler, Değerli Başkanım da -eksik olmasın- hadisi 
şerifi tamamladı. Ecdadımız da, ta kuruluş yıllarında İstanbul'a çok değer venniş, o üç bin yıllık 
şehri ihya edebilmek için. 

Osman Gazi diyor ki: 

Osman, Ertuğrul oğlusun 
Oğuz, Kayıhan neslisin 
Hakkın bir kemter kulusun 
İstanbul'u aç, gülzar yap. . " 
İnşallah, ben diliyorum ki, bundan sonra da İstanbul'u açıp gülzar yapmak için elimizden ge

len gayreti gösterelim. 

Arkadaşlarımız zaman zaman şiirler okudular, ben de birisini eklemek istiyorum. Şair diyor 
ki: 

Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl-ü behadır 

Bir scnginc yekpare Acem mülkü fedadır 

Bir gevher-i - yekpare iki bahr arasında 
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Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır 
Altında mı üstünde midir cenneti â'lâ 
Elhak bu ne halet bu ne hoş âb u hevadır. 
İstanbul, hakikaten, bütün şairlerin övgüsüne mazhar olmuş, özellikle rahmetli Yahya Kemal 

Beyatlı, çok güzel şekilde İstanbul'u övmüş ve bir de nüktesi var; "Ankara'nın nesi güzel" deyince 
"İstanbul'a dönüşü" diye tarif ediyor; yani, İstanbul'a dönüş bile çok güzeldir diyor; ama, Anka
ra'nın da şurası güzeldir diyemiyor, hep İstanbul'u övüyor ve İstanbul'u seviyor. 

İstanbul'a aşk ayrı bir şey, arkadaşlarımız bunu dile getirdi; ama, bunu nasıl halledeceğiz; 33 
shabînin meftun olduğu bu mübarek belde, özellikle Eba Eyyub-ül Ensari ile şereflenmiş ve Pey
gamber efendimizin ordusunun bayraktan olan bu mübarek sahabînin makberinin bulunduğu, kab
ri şerifinin bulunduğu mahal bir kutsal beldemiz olarak hâlâ özelliğini koruyor; ama, biz, maalesef, 
İstanbul'u çok kısa bir zamanda perişan etmişiz ve İstanbul ,bugün, maalesef işretin, fuhuşun, ku
marın kaynadığı, gangsterliğin özellikle ta yukarı makamlarda oturan insanların vurulmasına ka
dar varıldığı, özellikle alacakların eşkıya eliyle -artık mahkemeleri bir tarafa bırakıp- tahsil edildi
ği, sergerdelerin kol gezdiği bir şehir haline getirilmiş bulunuyor. Ben, Sayın Bakanımı itham et
mek bakımından söylemiyorum, onlar ellerinden geleni yapıyorlar; ama, benim inancım o ki, İs
tanbul'u da Türkiye' nin bütün şehirlerini de hatta Türkiye' nin tamamını da kurtaracak bir proje
miz, planımız olacak. 

Bu raporu tanzim eden arkadaşlarımız, -eksik olmasınlar- İstanbul'u kurtarabilmek için elle
rinden gelen bütün gayreti göstermişler, tespitlerini yapmışlar ve rapora kıymetli fikirlerini dercet-
mişler; ama, bunu bütün memleket sathında düşündüğümüz zaman, benim inancım odur ki, alına
cak tedbirler ne olursa olsun, bir şehri, bir memleketi kurtaracak şey madde değildir. Avrupayı, 
Amerikayı gözümüzün önüne getiriyoruz ve şöyle bir tezekkür ediyoruz, bakıyoruz ki, oralara sarf 
edilen madde, maddî imkânları artırmış; insanların güzel mekânlarda oturmasını temin etmiş, gü
zel vasıtalarda seyretmesini temin etmiş, güzel yeyip güzel giyinmişler; ama, ahlakî manada mey
dana gelen büyük çöküntüyü önleyememişler. 

Biz, Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşunun 33 üncü yıldönümünde, Amerika'da bulun
duğumuz bir sırada, gerek sefaretimiz gerekse tanıdığımız Amerikalı dostlanmız bizi ikaz ettiler ve 
dediler ki: "Biz burada yılar yılı oturan insanlar olarak size tavsiye ediyoruz: Şu, şu, şu mahallele
re girmeyin, şu caddelere ve sokaklara girmeyin, üzerinizde para taşımayın, şayet cüzdanınızı is
terlerse hemen teslim edin, ya yaralanır ya da ölürsünüz." Bu Amerika!.. Bir de Avrupa'nın duru
muna bakıyoruz; içkiyle, fuhuşla, homoseksüellikle berbat olmuş; ahlakını, iffetini kaybetmiş, ki
liseleri boşalmış, manevî değerlerini kaybetmiş. Böyle yücelmenin ne değeri var değerli kardeşle
rim. Ben diyorum ki, İstanbul'u kurtaracaksak, sadece maddî yönüyle değil, manevî taraflanyla bir
likte kurtaralım.Türkiye için çareler düşüneceksek, sadece maddî yaptırımlarla değil...Çok yüksek 
binalar yapanz, geniş yollar yaparız, geniş imkânlarımız olur, ekonomimiz güzel olur; herkes bel
ki üç öğün yemek yer; ama, iffetini, namusunu, haysiyetini kaybetmişse onu bir daha bulamaz, ele 
geçiremez. 

Hikâye meşhurdur: Ateş, su, namus beraber arkadaş olurlar; bir yol ayırımına gelirler. Ateş der 
ki: "Duman çıkan yerde beni arayın, bulursunuz", su der ki, "İslak yerde beni bulursunuz"; ama, 
namus der ki: "Beni kaybetmeyin, gözünüzün önünden ayırmayın; beni kaybederseniz bir daha bu
lamazsınız." Bunu, bütün Türkiye'nin iyileştirilmesinde, güzelleştirilmesinde gözümüzün önünden 
ayırmayalım diye ifade ediyorum. 
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Zaman zaman çareler düşündük Istanbulun meselelerine; hangi konu önümüze geldiyse, o, en 
büyük meselesi oldu İstanbul'un. Mesken meselesi ise büyük feryatlar geldi, "aman sosyal konut
lar yapalım" dedik, bunun üzerine eğildik; arkasından bir çöp faciası oldu, hekimbaşı'nda, Ümrani
ye'de 22 insanın canını aldı, 12 insan çöpün altında kaldı, daha hâlâ cesetleri çıkaramadık ve bu
nun mesulünü hâlâ bulamadık. Sayın Bakanımdan istirham ediyorum ve kendilerini ikaz ediyorum; 
gelin bir an evvel bunun mesullerini bulun. O günün Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediye 
Başkanını itham ederken; "bırak, menfaat temin eden bir insandır" dedi; burada, kendi aleyhinde 
konuşan milletvekillerine dahi, en ağır bir şekilde dil kullandı ve milletvekillerini bile itham etti; 
ama, o hadisenin üzerinden birkaç ay veya birkaç sene geçtikten sonra, o iş tavsadı. Şimdi, artık, 
İstanbul'un, çöp faciası diye bir faciası yok; ama, buna rağmen belediyemiz elinden geldiği kadar 
eski çöp depolarını rehabilite ediyor, elinden geldiği kadar oraları zararsız hale getirmek için gay
ret ediyor. 

Bir zaman geliyor, arkadaşlarımız buraya çıkıyor -özellikle Selçuk Maruflu Bey'e sitem edi
yorum; Orhan Bey de zaman zaman, haklı olarak bizi tenkit ediyor- ve diyorlar ki: "İstanbul bir 
Kerbela'ya döndü." Su meselesi... Bir anda, bakıyorsunuz, su meselesi gündeme geliyor ve İstan
bul'un, en büyük meselesi oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi İstanbul'un en büyük meselesi; ama, benim inancım odur 
ki, şu anda gündemde bulunan en mühim mesele, İstanbul'da, su meselesi; ama, arkadaşlarımız, bu
rada çıkıp çok rahatlıkla, acımasız bir şekilde, "Tayyip Bey'in işi Allah'a kaldı, bundan sonra bir 
şey yapması mümkün değil; işbaşına geleli zaten hiçbir şey yapmadı, eline bir proje almadı, bir 
kazma vurmadı" diyecek kadar da acımasız olabiliyorlar. Ama ben şunu ifade ediyorum ve diyo
rum ki: İstanbul'un su meselesi de mutlaka halledilecektir; hatta bizim aleyhimize alınmış bulunan 
bütün kararlara rağmen, İller Bankasının para ödememesine rağmen, sizin eski belediye başkanla
rınızın borçlan bizim belediye başkanlarımızdan ve belediyelerimizden tahsil edilmesine rağmen, 
özel olarak desteklediğiniz o günün belediyelerini bugün desteklemediğiniz halde, bugün, o bele
diyeler kendi imkânlarıyla, birçok meselenin halline imkân buldu. Terkosu doğrudan doğruya kay
naklarına bağladı, büyük çapta su zayiatını önledi. İstanbul'da birkaç gün önce bir temel atma töre
ninde bulunduk değerli arkadaşlarım. Ömerli Barajını İstanbul'a bağlayacak olan içinden bir oto
mobilin dahi geçebileceği, 2,20 mekne çapındaki çelik su borulanyla uzun mesafeli bir isale hattı
nın temeli atıldı, ki, 2,2 trilyon liraya mal olacağı ifade edilen ve bugün onun yansından da aşa
ğı bir rakama mal olacağı tahmin edilen bu hat tamamlandığı zaman, Ömerliyi de Elmalıyı da -
özellikle Anadolu yakasındaki su kaynaklannı- İstanbul'a bağlama imkânı hasıl olacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ OĞUZ (Devamla)- Ben, "zamanında yaptınız, yapmadınız" şeklinde ithamlarda bulun
mak istemiyorum; zamanında emeği geçmiş ve hizmet etmiş insanlan hayırla yâdediyorum. Allah 
onlardan razı olsun, ama bugün geceli gündüzlü çalışan insanlann da hizmetlerini takdir edersek, 
onlara moral venniş oluruz. 

Değerli arkadaşlanm, Istranca'dan bağlanacak olan 300 milyon metreküp suyu taşıyacak dere
lerin yapılması hususundaki gayretler başlayınca,evvela özellikle iktidar kanadından müdahaleler 
geldi. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- 300 milyon metreküp değil, 100 milyon metreküp. 
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ALİ OĞUZ (Devamla)- "Efendim, ormanları kesiyorsunuz, biz müsaade etmiyoruz. Burada 
yol açarken şu tahribatı yapıyorsunuz..." Yahu, merhamet edin, iki aydan beri makineler bekliyor. 
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak 10 derenin, İstanbul'a büyük çapta su taşıyacak derelerin bağ
lanması hususunda faaliyet gösterilirken bunları engellemek yani revayı hak mıdır. Bu, fevkalade 
yanlış bir şey. 

Gelin, Hükümet olarak da, İktidar olarak da, muhalefet partileri olarak da şu hizmetlerin ya
pılması hususundaki gayretlere yardımcı olalım ve İstanbul'un meseleleri halledilsin. Çünkü, artık 
dert yumağı haline gelen İstanbul'un meselelerinde, ekonomi var, endüstri var, sağlık var -özellik
le, Türkiye'nin her tarafından akın akın hastalar geliyor- eğitim var, dinlenme tesislerinin bugünkü 
hali var, trafik var -tıkanmış, nefes alamaz hale gelmiş; nerdeyse vasıtalar arka arkaya dizilecek, 
hiç yürüy'emeyecek hale gelecek- bunlarla birlikte tüneller var, İstanbul'u ta Pendik'e kadar bağla
yan Boğaz tüneli var. Bunların hepsinde Hükümet yardımı yanımızda olmazsa nasıl yapacağız?!.. 
Plan meselesi var, asayiş var -Sayın Bakanım en iyisini bilir- eğitim var, elektrik var, gıda var, iş
sizlik var, su var, nüfus var, göç var, çöp var, deniz kirliliği var, gürültü var, doğalgaz var; ama, en 
büyüğü manevi tahribat var. Gelin, hepsinde beraber olalım ve inşallah... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Oğuz, bir dakikanızı rica edebilir miyim efendim. 
Efendim, çalışma süremiz dolmak üzeredir; elimizdeki rapor müzakerelerinin bitimine kadar 

süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla)- Değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım; Başkanımın müsamahasını 

suiistimal etmek istemiyorum. 
İstanbul, yapılacak her türlü hizmete ve ilgiye layıktır. İnşallah, birlik ve beraberlik içerisin

de, bu işlerin yapılmasında herkes elinden gelen gayreti gösterdiği zaman bu sorunların altından 
kalkılacağına inanıyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıylanmla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN- Sayın Oğuz, teşekkür ederim. 
Sayın Oğuz, ne yapalım ki, biz İstanbul'da doğamadık. Hiç kimse, doğum yerini kendisi tayin 

edemiyor. İnşallah, bu müzakerelerden sonra, bu rapor uygulamaya geçer -umuyorum- ve merhum 
Yahya Kemal, o güzel İstanbul'u, seyrettiği o tepeden bir kere daha seyreder ve saçını başını yol
maz. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul ilinin sorunlarını tespit etmek amacıyla kurulan, (10/12) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 689 Sıra Sayılı Raporu üzerindeki genel görüşme ta
mamlanmıştır. 

Kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek için, 20 Ekim 1994 
Perşembe günü saat 15.00' te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.01 

_ ©—; 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İlyasbey Köyü doktor ve hemşiresinin gö
revden alınmalarının nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı 
(7/4506) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Kazım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilecik İli Merkez İlçeye bağlı olan İlyasbey Köyümüz, İlimizde doktoru ve hemşiresi 
olan ender bir köyümüzdü. 

Bu köy neden, hem doktorsuz hem de hemşiresiz bırakılmıştır? Her ikisinin de görevden alın
malarının sebebi nedir? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 18.10.1994 
Hukuk Müşavirliği ' 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2927 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31.5.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4506-9920/37918 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik-İlyasbey Köyün'nün doktor ve 

hemşire ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in İlyasbey Köyü Sağlık 
Ocağının doktor ve hemşiresinin görevden alınmaları ile ilgili soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : "Bilecik İli Merkez İlçeye bağlı olan İlyasbey Köyümüz, İlimizde doktoru ve hemşire
si olan ender bir köyümüzdü. 

Bu köy neden, hem doktorsuz hem de hemşiresiz bırakılmıştır? Her ikisinin de görevden alın
malarının sebebi nedir?" 

Cevap : Önerge'de İlyasbey Köyü'nün doktor ve hemşiresinin görevden alınmış oldukları be
lirtilmekte ise de; adıgeçen Köyümüzde mevcut Sağlık Ocağı'nda (1) tabip, (1) sağlık memuru, (1) 
hemşire ve (1) ebe halen görev yapmakta olup, personel eksiğimiz bulunmamaktadır. 

Ancak, coğrafyal konumu bakımından önemli bir mevkide ve yol güzergâhı üzerinde bulunan 
Vezirhan Sağlık Ocağı Tabibinin askerde olması sebebiyle, İlyasbey Sağlık Ocağı Tabibi Dr. Ha
kan Karagöl, Vezirhan Sağlık Ocağı'nda geçici olarak görevlendirilmiş olup, 31. 5.1994 tarih ye 

- 5 5 -



TJS.M.M. B : 2 1 19 . İO. 1994 0 : 1 

2/160/27 sayılı karar ile de, Dr. Mehmet Özgür Düzgün, İlyasbey Sağlık Ocağı tabipliğine tayin 
edilmiştir. 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlığa ait bir aracın usulsüz olarak kul
lanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/46S4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de
laletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Hükümetin uygulamaya koyduğu istikrar paketinin ardından, Kamu kesimine getirilen tasar
ruf tedbirlerine rağmen; Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken, Başbakanlık Başdanışman
ları görevine atanan Sayın Halil İbrahim Mendilcıoğlu'nun Sağlık Bakanlığına ait makam aracıyla 
şoför, hizmetli ve 2 sekreteri de beraberinde götürdüğü bilinmektedir. 

12.6.1994 tarihli Günaydın gazetesinde de Sayın Mendilcioğlu'nun Sağlık Bakanlığına ait ara
ca sahte plaka taktırıp özel işlerinde kullandığı haberi yer almıştır. 

Bu nedenle sorularım : • ' • ' . 
1. Resmî araca sahte plaka takarak özel işlerde kullanmak doğrumudur? 
2. Bakanlığınıza ait ve özel işlerde kullandığı belirtilen aracı geri almayı düşünüyor musunuz? 
3. Aracın geri alınması için ilgili birimlere Bakanlığınızca yazı yazıldığı halde aracı iade et

meyenler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
4. Devlete ait bir araca, usulsüz bir şekilde el koyarak, yine usulsüz bir şekilde amaç dışı kul

lanan Başbakanlık Başdanışmanı hakkında soruşturma açılması için görev yaptığı Başbakanlık 
nezdinde bir girişiminiz olacak mıdır? 

5. Bir danışmana bu şekilde araç tahsisi Taşıt Kanununa uygun mudur? 
a) Uygun değilse, ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyor sunuz? 
b) Başbakanlığın daha önceleri yayınlamış olduğu tasarruf genelgesine aykırı değil midir? 
c) Başbakanlık genelgesine uymayan bir Başbakanlık Başdanışmanının hukukî durumu ne ola

caktır? 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 18.10.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2926 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.6.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4684-10303/39051 sayılı yazılan. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, Bakanlığımız aracının usulsüz ola

rak kullanıldığı iddiası ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Bakanlığımıza ait bir 

aracın usulsüz olarak kullanılması ile alakalı soru önergesinin cevabıdır: 

"Hükümetin uygulamaya koyduğu istikrar paketinin ardından, Kamu kesimine getirilen tasar
ruf tedbirlerine rağmen; Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken, Başbakanlık Başdanış-
manlığı görevine atanan Sayın Halil İbrahim Mendilcioğlu'nun Sağlık Bakanlığına ait makam ara
cıyla şoför, hizmetli ve 2 sekreteri de beraberinde götürdüğü bilinmektedir. 

"12.6.1994 tarihli Günaydın gazetesinde de Sayın Mendilcioğlu'nun Sağlık Bakanlığına ait 
araca sahte plaka taktırıp özel işlerinde kullandığı haberi yer almıştır. 

"Bu nedenle sorularım: 

" 1 . Resmî arca sahte plaka takarak özel işlerde kullanmak doğrumudur?" 

Cevap 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların kullanımlarına dair usul ve esaslar, başta 
237 sayılı Taşıt Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatta düzenlenmiş olup; bu mevzuata göre, resmî 
araçların işlerde kullanılmaları tasvip edilemez. 

"2. Bakanlığınıza ait ve özel işlerde kullanıldığı belirtilen aracı geri almayı düşünüyor musu
nuz?" 

Cevap 2. Bakanlığımıza ait olan ve 13.9.1993 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı emrinde gö
revlendirilen 06 AUN 75 plaka numaralı aracın iade edilmesi Başbakanlıktan talep edilmiş ise de; 
Başbakanlık'taki ihtiyaca binaen aracın bir süre daha görevine devam edeceği belirtilerek, araç 
şimdilik iade edilmemiştir. 

"3 . Aracın geri alınması için ilgili birimlere Bakanlığınızca yazı yazıldığı halde aracı iade et
meyenler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?" 

"4. Devlete ait bir araca, usulsüz bir şekilde el koyarak, yine usulsüz bir şekilde amaç dışı kul
lanan Başbakanlık Başdanışmanı hakkında soruşturma açılması için görev yaptığı Başbakanlık 
nezdinde bir girişiminiz olacak mıdır?" 

"5. Bir danışmana bu şekilde araç tahsisi Taşıt Kanununa uygun mudur? 

"a) Uygun değilse, ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyor sunuz? 
"b) Başbakanlığın daha önceleri yayınlamış olduğu tasarruf genelgesine aykırı değil midir? 
"c) Başbakanlık genelgesine uymayan bir Başbakanlık Başdanışmanının hukukî durumu ne 

olacaktır?" 
Cevap 3,4 ve 5. Bakanlığımıza ait olup da ihtiyaca binaen Başbakanlık emrine verilen araç

ların amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususundaki denetimlerin, Başbakanlığa tahsis
li diğer araçlarda olduğu gibi Başbakanlık'ça yapılması sözkonusudur. 

Bu sebeple, Başbakanlık emrine verilen Bakanlığımıza mahsus araçların, taşıt kullanımı da da
hil olmak üzere alınacak tasarruf tedbirleri hakkında Başbakanlık Prensipler Genel Müdürlüğü'nce 
yayımlanan genelgelere ve sair mevzuata uygun şekilde kullanımları hususu ile ilgili olarak yazış
malar yapılmış olup; mevzuata ve amaca aykırı kullanım sözkonusu olur ise gereğinin Başbakan
lık'ça yapılabileceği tabiîdir. 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında 
tayin edilen personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/4732) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından Anayasanın 98 inci maddesi uyarınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelinizden tayini yapılan kaç 
personeliniz, Bölge İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı almıştır? 

2. Bu yürütmeyi durdurma kararlarının kaçı uygulanmıştır? 

3. Mahkeme karan ile görevine iade edilenlerden kaçı aynı yerde göreve devam etmektedir? 

4. Aynı görevde kalması yönünde iki ve daha fazla yürütmeyi durdurma kararı alanlar ile ye
ni göreve atananlar aynı kadronun özlük hakları yönüyle aynı haklardan yararlandırılmakta oldu
ğuna göre şu ana kadar kaç personel bu durumdan faydalanmıştır? 

5. Aynı kadro haklarından aynı zamanda yararlandırılan bu personellerin yer değiştirmesinden 
Devlet bütçesi ne kadar zarara uğradığı hesaplanmış mıdır? 

6. Devlet bütçesini zarara uğraması ile sön Başbakanlığın tasarruf genelgesine aykırı olarak bu 
icraatların yapılmasını ve Hukukun üstünlüğü prensibine rağmen, bu işlemler ne zaman durdurula
caktır? 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 18.10.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2928 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.6.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4732-10413/39392 sayılı yazıları. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş tarafından, naklen tayin edilen Bakanlığı

mız personeli ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'ın Bakanlığımız merkez ve 
taşra teşkilatında tayin yapılan personel ile ilgili soru önergesinin cevabıdır: 

Soru 1. "Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelinizden tayini yapılan 
kaç personeliniz, Bölge İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı almıştır?" 

Cevap 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'nun Dördüncü Kısmının "Yer Değiştirme" baş
lıklı Üçüncü Bölümü'nde yer alan 72 nci maddesinde, "Yer Değiştirme Suretiyle Atama", 73 ün
cü maddesinde "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme", 74 üncü maddesinde "Memurların Kurumların
ca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" hususları düzenlenmiştir. 

Bu maddeler ile memurların naklen atanmaları hukukî temellere oturtulmuş ve 76 nci madde
nin birinci fıkrasında yer alan "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak ay-
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lık dereceleriyle memurları bulunduklan kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar 
çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilir
ler." hükmü ile, memurların naklen atanmalarında idarelere takdir hak ve yetkisi tanınmış olup, bu 
takdir hak ve yetkisine dayanılarak tes'is edilen işlemler aleyhine yargı mercilerine başvurulabil-
mesi de, Hukuk Devleti olmanın en önemli gereklerindendir. Bu çerçeve de, Bakanlığımızca ger
çekleştirilen naklen tayin işlemlerinin bir kısmına karşı ilgililer tarafından idari yargı mercilerine 
başvurulmuş olması da tabiîdir. 

Açılan davalarda kaç personelin yürütmeyi durdurma kararı aldığı sorulmakta ise de; hangi 
dönemlerde alınan yürütmenin durdurulması kararlannın sayısının istenildiği yönünde bir açıklık 
bulunmadığından ve bir "Ara Karan" niteliğinde olan yürütmenin durdurulması karan, nihaî karar 
verilinceye kadar geçerli olduğundan, halen derdest bulunan davalar esas alınarak sorunun cevap
landırılması uygun olacaktır. 

Buna göre; Bakanlığımız aleyhine İdari Yargı merciilerinde açılmış bulunan davalardan, 
35'inde yürütmenin durdurulması karan verilmiştir. 

Soru 2. "Bu yürütmeyi durdurma kararlarının kaçı uygulanmıştır?" 

Cevap 2. Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması kararlan
nın ve iptal kararlarının tamamı uygulanmış ve gereklerine göre işlem yapılmıştır. Esasen, Anaya-
sa'nın 138 inci ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28 inci maddesine göre, İdare 
mahkeme kararlarına uymak mecburiyetinde olduğundan, yürütmenin durdurulması kararlanna uy
mama gibi bir durum sözkonusu olamaz. 

Soru 3. "Mahkeme karan ile görevine iade edilenlerden kaçı aynı yerde göreve devam etmek
tedir?" 

Cevap 3. Yukanda da belirtildiği üzere, haklarında tesis olunan naklen tayin işlemlerinin yü
rütülmesinin durdurulması ve iptali yolunda mahkeme karan sadır olan ilgililer, eski görevlerine 
iade edilmişlerdir. Ancak, yukanda da işaret edildiği üzere; zikredilen Kanun hükümleri ile, kamu 
yararı ve hizmetin gerekleri gözetilerek naklen tayin hususunda idareye takdir hak ve yetkisi tanın
mıştır. Mahkeme karan üzerine göreve iade edilen bir memurun ilânihaye o görevde tutulması gi
bi bir mecburiyet esasen bulunmadığından, ilgililerin göreve iade edildikten sonra ortaya çıkan ye
ni ve gerektirici durumlar, memurun o görevden tekrar alınmasını, kamu yaran ve hizmetin iyi iş
lemesi bakımından zarurî kılabilir. 

Dolayısı ile, mahkeme kararı üzerine eski görevine iade edilen bir memurun, sonradan ortaya 
çıkan gerektirici haller sebebiyle görev yerinin tekrar değiştirilmesinde, hukuka aykın bir durum 
sözkonusu değildir. Bu yüzden, böyle bir gerektirici durumu olmayanlar eski görevlerine devam et
mektedir. 

Soru 4. "Aynı görevde kalması yönünde iki ve daha fazla yürütmeyi durdurma kararı alanlar 
ile yeni göreve atananlar aynı kadronun özlük hakları yönüyle aynı haklardan yararlandırılmakta 
olduğuna göre şu ana kadar kaç personel bu durumdan faydalanmıştır?" 

Cevap 4. Memur hukuku çerçevesinde yapılan idarî işlemler sebebiyle boşalan kadroya yeni 
bir atamanın yapılması ve hizmetin yürütülmesinin sağlanması, idarenin ve idarî hizmetlerin de
vamlılığının gerektirdiği tabiî bir neticesidir. Aynca, naklen tayin sebebiyle boşalan kadroya yeni 
atanan bir memura o görevden alınıncaya kadar, işgal ettiği kadronun özlük haklarından faydalan-
dınlması 657 sayılı kanun'un gerektirdiği bir husus olduğu gibi, idarece tesis olunan işlemin ipta-
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li halinde, bu iptal karan mucibince, naklen tayin edilen personelin görevde bulunmadığı dönem
ler için de o kadro için öngörülen özlük haklardan, (yani, iki görev arasındaki özlük haklan farkın
dan) yararlandırılması da hukuken mecburîdir. Bu durum, 10 personel bakımından ortaya çıkmış
tır. 

Soru 5. "Aynı kadro haklarından aynı zamanda yararlandınlan bu personellerin yer değşitfc-
mesiııden devlet bütçesi ne kadar zarara uğradığı hesaplanmış mıdır?" 

Soru 6. "Devlet bütçesini zarara uğraması ile son Başbakanlığın tasarruf genelgesine aykırı 
olarak bu icraatlann yapılmasını ve Hukukun üstünlüğü prensibine rağmen, bu işlemler ne zaman 
durdurulacaktır?" 

Cavap 5 ve 6. Yukanda açıklandığı üzere, Bakanlığımızca tesis olunan naklen tayinlere dair 
işlemler, hukuk kaideleri ve Kanun hükümleri içerisinde kalınarak, ilgili mevzuat ile idareye veri
len takdir hak ve yetkisinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu takdir hakkı kullanılır 
iken de, daima, idarenin daha iyi ve düzenli bir şekilde işlemesi maksadı güdülmekte; takdir yetki
sinin keyfi kullanılması hiçbir suretle sözkonusu olmamaktadır. 

Diğer taraftan, başka bir göreve nakledilen bir personelden boşalan kadro ve göreve yeni bir 
memurun atanması, idarenin sürekliliği ilkesinin zorunlu bir neticesi olduğundan ve bu personelin 
işgal ettği kadronun özlük haklanndan yararlandırılması da kanunen mecburî bulunduğundan; be
lirtilen durumlar sebebiyle yapılan ödemelerin zarar olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Dünya Bankasınca kredi verilen sağlık 
projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/4766) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanmın Sayın Sağlık Bakanı tarafından Anayasanın 98 inci maddesi uyannea 

yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

1. Dünya Bankası Kredisinin şu ana kadar hangi sağlık projesine ne kadar verildiğini? 
2. Verilen kredilerin harcamasında basında da çıktığı gibi hep aynı müteahhitlere mi verildi? 
3. İhaleler hangi usullerle yapılmıştır? 
4. Bu ihalelerle ilgili şu ana kadar herhangi bir soruşturma yapıldı mı? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 18.10.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2925 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.7.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4766-10497/39646 sayılı yazılan. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş tarafından, Dünya Bankası kredisi ile yü

rütülen sağlık projeleri ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmakta
dır. 

Bilgilerinize arz ederim. Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

- 60 -



T.BJVUM. B : 21 19 .10 .1994 O : 1 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'ın Dünya Bankası'nca kredi verilen 
sağlık projeleriyle ilgili soru önergesinin cevabıdır : 

Soru 1. "Dünya Bankası kredisinin şu ana kadar hangi sağlık projesine ne kadar verildiğini?" 
Cevap 1. Uluslararası İmâr ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti arasında imzalanan yalnızca bir proje ikraz anlaşması bulunmaktadır. 
İkraz anlaşması 16 Ağustos 1990 tarihinde imzalanarak 7 Ekim 1990 tarih ve 20658 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanmış olup; Diyarbakır, Mardin, Yozgat, Sivas, Muğla, İstanbul va Anka
ra illerinde temel sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırarak halkın sağlık düzeyini yükseltmeyi ve 
Sağlık Bakanhğı'nın yönetim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Toplam proje bütçesi 
146.7 milyon Amerikan dolan olup; bunun 75 milyon Amerikan Doları Dünya Bankası kredisi, 
71.7 milyon Amerikan Doları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti katkısıdır. 

Soru 2. "Verilen kredilerin harcamasında basında da çıktığı gibi hep aynı müteahhitlere mi ve
rildi?" 

Cevap 2. Proje kredisinin harcanmasında yapılan ihaleler proje yatırım kategorilerine göre aşa
ğıda açıklanan Dünya Bankası usûlleri takip edilerek greçkleştirilmektedir. 

Buna göre; inşaat işlerinde prefabrik ve klasik yapıma yönelik olarak toplam 12 ayrı ihale ta
mamlanmış olup, bu ihaleleri 9 ayrı firma kazanmıştır. Tıbbî teçhizat ve taşıt kalemlerinde iki ay
rı ihale tamamlanmış olup, taşıt alımı ihalesinin farklı kalemleri iki ayn firmada kalmıştır. Tıbbî 
teçhizat alımı ise ikraz anlaşması gereğince UNICEF kanalıyla iki partide gerçekleştirilmiştir. 

Görüldüğü üzere, sözkonusu kredi ile ilgili yapılan ihaleleri hep aynı müteahhitlerin kazanma
sı sözkonusu değildir. 

Soru 3. "İhaleler hangi usullerle yapılmıştır?" 
Cevap 3. İkraz Anlaşması gereğince yapılan harcamalar, Dünya Bankası usûl ve esasları çer

çevesinde gerçekleştirilmektedir. Proje harcamalarının 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanunu'na tâbi 
olmaması için Bakanlar Kurulu'ndan 5.1.1991 tarih ve 1405 sayılı karar alınmıştır. 

Buna göre ihaleler yerel ve uluslararası ihale şeklinde gerçekleştirilmekte olup; ihaleler önce
sinde Başbakanlık, DPT, Maliye Bakanlığı müsaadeleri alınmakta ve ihaleler sonrasında Başba
kanlık Dünya Bankası, Maliye Bakanlığı, Sayıştay onay ve vize işlemleri yürütülmektedir. Sözko
nusu ihalelere çıkılırken gazete ilânı, Resmî Gazete'de duyurulması; uluslararası ihale ise, Dünya 
Bankası'na üye ülkelerin büyükelçiliklerinde duyurulması, Dünya Bankası yayın organında duyu
rulması şartlan yerine getirilmektedir. İhale şartnameleri Bakanlığımızın ilgili birimlerinde görev
li uzmanlarla müştereken hazırlanmakta ve Dünya Bankası'nın onayından geçtikten sonra yürürlü
ğe girmektedir. Daha sonra, ihale konusu işi şartnamelerde tanımlanan işi şartnameye uygun kali
tede yapabileceklerin seçimine yönelik olarak Dünya Bankası'nın puanlama veya değerlendirme 
kriterleri çerçevesinde en uygun teklif belirlenmektedir. 

Soru 4. "İhalelerle ilgili şu ana kadar hcrhan£: bir soruşturma yapıldı mı?" 

Cevap 4. Sağlık Projesi faaliyetleri ikraz anlaşması gereğince yılda iki defa Dünya Bankası uz-
manlan bir defa da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Murakıplan tarafından düzenli olarak de
netlenmektedir. Ayrıca münferiden yapılan şikâyet ve talepler üzerine gerek Bakanlığımız Teftiş 
Kurulu Başkanlığı ve gerekse Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bazı soruşturmalar 
yapılmış olup; bütün bu soruşturmalann neticesinde, herhangi bir suç unsuruna rastlandığı belirlen
memiştir. 
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5. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Kayseri-Bünyan-Koyunabdal Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in yazılı cevabı (7/4790) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
etmekteyim. 

Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Kayseri İlimiz Bünyan İlçemize bağlı Koyunabdal beldemizde şimdiye kadar bir sağlık ocağı 
yapılmamıştır. 

Sorularım: 

1. Bu beldeye sağlık ocağı yapılması planlanıyor mu? 

2. Planlanıyorsa yapımına ne zaman başlanacaktır? 
3. Koyunabdal beldemize bir sağlık ocağı yapılması düşünülmüyorsa sebepleri nelerdir? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 18.10.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/2929 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.7.1994 tarih ve A.01.0.GNS .0.10.00.02-7/4790-10565/40000 sayılı yazılan. 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak tarafından, Kayseri:Bünyan-Koyunabdal Köyü'nün 

sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Bünyan-Koyunabdal Köyü'nün 
Sağlık Ocağı ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

"Kayseri ilimiz Bünyan İlçemize bağlı Koyunabdal beldemizde şimdiye kadar bir sağlık oca
ğı yapılmamıştır. 

Sorularım: 
1. Bu beldeye sağlık ocağı yapılması planlanıyor mu? 
2. Planlanıyorsa yapımına ne zaman başlanacaktır? 
3. Koyunabdal beldemize bir sağlık ocağı yapılması düşünülmüyorsa sebepleri nelerdir? 

Cevaplar : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı 
Kanun'un 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta 
olup; bu Kanun'da ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi 
Hakkındaki 154 sayılı Yönerge'nin İkinci Bölümü'nün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (or-
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talama 7 bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla bir
likte herhangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahal
linden talep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

1990 yılı Genel Nüfus Sayımına göre (2009) nüfuslu olduğu anlaşılan Koyunabdal Köyümü
zün durumu da, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş; ancak nüfusu 
yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adıgeçen Köyümüze bu haliyle sağlık ocağı planlanması 
mümkün görülmemektedir. 

Koyunabdal Köyü'ne kurulması plânlanan Sağlıkevi'nin hizmet binasının yapımı ise, Bütçe 
imkânları ölçüsünde ileriki yıllar yatırım programlan çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılacak
tır. 

6. - Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz, Müsteşar Yardımcısının imzasıyla yayınlanan bir ge
nelgeye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/4813) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. M. Tınaz Titiz 
Ankara 

S o r u : ' • . . - • 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serem Köylüoğlu imzasıyla yayımlanmış bulunan 
ve sahipsiz kedi ve köpeklerin itlafını emreden genelge sonuçlarının, özellikle çocuklar üzerinde 
yaratacağı psikolojik tahribat, bu konularda duyarlı olanlar tarafından kolayca idrak edilebilecek 
bir gerçek iken, tüm canlıların bir bütün olduğunun anlaşılmaya başlandığı günümüzde kuduz teh
likesine karşı çok daha insancıl korunma imkânlarını düşünemeyen bu görevli hakkında bir "ön
lem" düşünülmekte midir? 

Kuduz'un ne denli önemli bir tehlike olduğu ve bunun sahipsiz hayvanlar aracılığı ile yayıla-
bildiği herkesçe malumdur. Bunun yanısıra, "tehlikeli gördüğü canlıları yoketme" eğiliminin çok 
daha tehlikeli bir ruhsal hastalık olduğu, bu tür eğilimler taşıyan kişilerin kamu kadrolannda ve 
özellikle de üst görevlerde tutulmasının tehlikeleri bilinmekte midir? 

Saygılarımla. 
M. Tınaz Titiz 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 18.10.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2924 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 27.7.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4813-10629/40317 sayılı yazılan. 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Tınaz Titiz tarafından, Müsteşar Yardımcısı imzası ile yayımla
nan Bakanlığımız genelgesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Tınaz Titiz'in Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı 

imzasıyla yayınlanan bir Genelge ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 
Soru : "Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serem Köylüoğlu imzasıyla yayımlanmış 

bulunan ve sahipsiz kedi ve köpeklerin itlafını emreden genelge sonuçlarının, özellikle çocuklar 
üzerinde yaratacağı psikolojik tahribat, bu konularda duyarlı olanlar tarafından kolayca idrak edi
lebilecek bir gerçek iken, tüm canlıların bir bütün olduğunun anlaşılmaya başlandığı günümüzde 
kuduz tehlikesine karşı çok daha insancıl korunma ımkânlannı düşünemeyen bu görevli hakkında 
bir "önlem" düşünülmekte midir? 

"Kuduz'un ne denli önemli bir tehlike olduğu ve bunun sahipsiz hayvanlar aracılığı ile yayı-
labildiği herkesçe malumdur. Bunun yanısıra, "tehlikeli gördüğü canlılan yoketme" eğiliminin çok 
daha tehlikeli bir ruhsal hastalık olduğu, bu tür eğilimler taşıyan kişilerin kamu kadrolarında ve 
özellikle de üst görevlerde tutulmasının tehlikeleri bilinmekte midir?" 

Cevap : Önerge'de de belirtildiği üzere; toplum sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturan 
kuduz hastalığından korunmak öncelikle köpek ve kedilerin başıboş bırakılmaları ile sürekli ve et
kin bir şekilde mücadele yapılarak mümkündür. Zira, ülkemizde kuduz hastalığının insanlara bu
laşması, çoğunlukla köpek ve kedi ısınklan ile gerçekleşmektedir. 

Kuduz hastalığı ile mücadele etmek için, Bakanlığımızca da etkin ve sürekli önlemler alın
makta, özellikle bahar ve yaz aylannda çok yönlü bir çalışma içerisine girilmekte ve çeşitli tarih
lerde yayımlanan Genelgeler ile, Valiliklerce alınacak önlemler hususunda da talimatlar verilmek
tedir. 

Bu maksatla, kuduz hastalığına karşı âcil ve etkin tedbirlerin alınması ve gerekir ise, kuduz en
feksiyonu rezervuan hayvanlann toplatılması ve -buna hukukî imkân veren 1593 sayılı Umumî 
Hıfzıssıhha kanunu ve 1580 sayılı Belediye Kanunu hükümleri de nazara alınarak- imha-itlâf yolu 
da dahil olmak üzere çeşitli korunma usullerine başvunılması ve gereken tedbirlerin alınması yo
lunda 17.6.1994 tarih ve 109 sayılı ve Müsteşar Yardımcısı imzalı Genelge yayımlanmış ise de, bi
lahare 15.7.1994 tarih ve 8492 sayılı Genelge yayımlanarak, Bakanlığımız Refik Saydam Hıfzıs
sıhha Merkez Başkanlığında sample (yerli) kuduz aşısı üretiminin devam ettiği ve aynca illerin âcil 
HDCV kuduz aşısı (ithal aşı) ihtiyaçlannı karşılayacak miktarda stok bulunduğu belirtilmiş ve il
lerin ihtiyaç durumlarını gözden geçirmeleri ve karşılanmak üzere ihtiyaçlarını çok acil olarak bil
dirmeleri istenilmiş ve dolayısı ile, ilk Genelge'deki itlaf usulünün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Nihayet, Bakanlığımız Müsteşannın imzasıyla yayımlanan 25.7.1994 tarih ve 5121 sayılı Ge
nelge ile de; yine kuduz hastalığı ilgili mücadele usulleri açıklanmış; ancak bu son Genelge'de, 
"kuduz enfeksiyonu rezervuan hayvanların toplatılması ve imhası veya itlafı" yolunda bir ifadeye 
yer verilmemiştir. 

Görüldüğü üzere, hemekadar 17.6.1994 tarihli Genelgemizde, kuduz enfeksiyonu rezervuan 
hayvanlann toplatılması ve imhası yolundaki kanunî bir tedbire yer verilmiş ise de (ki, zikredilen 
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Kanunlara dayanan bu tedbire ancak diğer önlemlerin yetersiz kaldığı ve yalnızca zarurî hallerde 
buşvurulabilecegi açıktır); bilâhare yayımlanan Genelgelerde bu tür bir önleme yer verilmeyerek 
kuduz hastalığı ile çağdaş ve tıbbî usûller ile mücadele edilmesi istenilmiştir. Zikredilen Kanunla
rın verdiği yetkiye dayanarak toplama ve imha usulünün tatbik edilebileceğini belirten Genelge'yi 
imzalayan Bakanlığımız yetkililerine karşı cezaî nitelikte bir işlem yapılmasına, hukukî yönden im
kân ve gerek bulunmadığı düşünülmüştür. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 25.7.1994 
Refik Saydam 

Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
Sayı: B.lO.l.RSH.0.00.00.01/5121 

Valiliğine 

Toplum sağlığı açısından büyük bir önem taşıyan kuduz hastalığından korunmak başıboş kö
pek ve kedilerle sürekli ve etkin bir şekilde mücadele ile mümkündür. Özellikle başıboş köpek ve 
kedilerin çoğalma zamanı olan bahar ve yaz aylarında ısırık vakalarının artabileceği gözönüne alı
narak kuduz mücadelesinin hızlandırılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu amaçla; 
1. Başıboş köpek ve kediler başta olmak üzere kuduz enfeksiyonu rezervuan hay vanlann ge

rekirse bakılması, kontrolleri, aşılama ve takiplerinin yapılması, 
2. Sahipli hayvanların kuduza karşı koruyucu aşılama zorunluluğunun sıkı denetimi, 

3. Sahipli olmasına karşın aşısız olan hayvan sahiplerine müeyyide uygulanması ve bu hay
vanların mutlaka aşılanmasının temini, 

4. Isırık vakalarında ilk yardımın çok önemli olması nedeniyle halkın her türlü yayın (TV, 
Radyo, Gazete, Broşür, Yöresel Anons) ile bilinçlendirilmesi, 

5. Kuduz tehlikeli bir hastalık olduğundan, korunma çareleri hakkında her türlü imkânlar ve 
ilgili kuruluşlardan yararlanılarak halkın eğitiminin sağlanması, 

6. Isınklı şahısların aşılama periyodu içinde uyması gereken şartlar konusunda hassasiyetle 
durulması, 

7. Genel ihbar işleminin ilgililerce zamanında yapılması gerekmektedir. 
Bilgilerinizi ve gereği hususunda ilgililere emirlerinizi rica ederim. 

Dr. Aytun Çıray 
Bakan A. 
Müsteşar 

© 

- 6 5 -





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! GÜNDEMİ 
21 İNCİ BİRLEŞİM 19.10,1994 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

' __1 ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —- Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Her Türlü Borç Faizlerinin Silinmesine İlişkin 
Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme 
Alınmasına Dair Önergesi. 

__ 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

I, — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 Arkadaşının, İstanbul İlinin 
Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Ya
şamasını Temin Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu (10/12) (S. Sayısı : 689) 

3 
SEÇİM 

4: ; 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

« ı > . - f c « 0 > 6"-<Cöw—• *•• 

'_ ; J5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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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 Hakkmdalki 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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SÖZLÜ SORULAR 

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

*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-
?ani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
rfözlü soru önergesi (6/422) 

17. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
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 Yakm'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına 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'mn, 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 olanlann 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) 

— 3 — 
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25. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

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

*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 - snoplarda 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 (6/5İ1) 

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 sora 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) 

_ 4 — 
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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 İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

42. — İstanbul 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) 

*46. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
cTEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
çoru önergesi (6/562) 

47. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan cAile 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. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

_ 5 _ 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

60. — istanbul 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 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*62. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler 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) 

— 6 — 
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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 biz-. 
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 Mületvekili 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 soru 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 İslam 
Birliğ.! 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 
kredüere 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) 

*7ö.| — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lma ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı 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. — İstanbul 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 önergesi (6/620) 

83. — İstanbul 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) 

_ 8 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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. — istanbul 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 Mehmet 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 içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

104. — 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

107. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, 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 içişleri Bakanından sözlü soru 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'ım, Afyon İlinde 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 Başbakanda ti sözlü soru önergesi (6/652) 

114. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821)(l) 

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

*1164 — Karandan 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 örıer« 
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.l. 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 (6/671) 

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

129. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydah'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 
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130u — 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) (1) 

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 İçiş
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. — istanbul 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 İnceayan'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 ibrahim 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. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakacından sözlü soru önergesi (6/689) 

146. — İstanbul 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 (6/69İ) 

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,ınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden almış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

152. — İstanbul Milletvekili Iİalit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

153. — İstanbul 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. — Orda Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerim 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 tav 
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yap.ılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

162. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, 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 Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

165. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Alaşehir 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 koklaştırılması 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. — Kahraimanmardş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt- , 
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

— 14 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

175i — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında 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) 

179. — 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 İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 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 İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

189. __ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

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. __ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına İlişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından 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) 

196. — istanbul 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 Marufhı'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 Maruflu'nun, i stanbul ve Ank'ara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

200. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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201. — istanbul Milletvekili ismail" Sancak'ın,- Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

202. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
itişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

203. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugı'Âne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

204. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf. Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişjkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

205. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

207. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışHn 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 Bkinci'nin. S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan 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 savcıbrın özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

*212. — istanbul 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'alarında 
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 İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

216 . - - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

217. ™ İstanbul Milletvekili İsmail Sançak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

218. ••- İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'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-
(manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyurn taşıma ihale
sinde kayınlma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

222. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

223. • — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Eıigüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) . 

224̂  - Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya limanına alimünyurn nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü som 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 sora önergesi (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 sora önergesi (6/911) (î) 
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228. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

229. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

230. — İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

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 İskân 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 Milletvekür Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soriı önergesi (6/920) (1) 

236. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın illerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

237. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara-ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

238. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın,. Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

239. —Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındirlık ve iskân 
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) (1) 

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 Mületvekili İsmet Kaya Rrdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

243. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenlome ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırhk ve İskân Baka
nından sözlü som önergesi (6/892) (1) 

244. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

245. — Muğla Milletvekili Nevşat özer*ûı, Düzenleme ve Kamulaştana 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 Soylu'nun, Düzenleme vo Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ÎB-
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (l) 

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 Mületvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 ldşinin ölü-
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî 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.J — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

256. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

257. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü sora önergesi (6/925) (1) 

258. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sara önergesi (6/926) (1) 

259. ~ İstanbul. Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belçdiyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve îs-
kân Bakîinından sÖ2Üü ebru önergesi (6/927) (1) 

260. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Balmııındsaın eözlü soru önergesi (6/928) (1) 

261. — Kastamonu Milletveîcili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

262. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

263. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili Halil Ortan Ergüderln, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanmdan gözlü soru önergesi (6/932) (1) 
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265. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

266. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
ııu'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 som 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 Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/938) (1) 

271. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

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 Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/840) 

274. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'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 som 
önergesi (6/854) • • . 
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277. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 • 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

279. — İstanbul 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. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

281. — İzmir Milletvekili 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 Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı, iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

285. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
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 som 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 soru önergesi (6/859) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O, 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve îvöyişleri 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 İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) i 
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290. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

291. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 oku] 
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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/862) 

293.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'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 Şekefbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Gonel Müdü
rüne ilişkin 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'mn, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözİü soru önergesi (6/998) (1) 

303. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük bir gazetede yayınlanan 
«özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

304. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

— M—• ' 



SÖZLÜ SORULAR 

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 «özlü soru önergesi (6/1008) (1) 

308. — istanbul 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 (6/87,2) 

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. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

312. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

313. — Tunceli Milletvekili Vahdet. Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazi Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

314. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, 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 - Karta! ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

317. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Naırmıan Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
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318. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şcnkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü, som 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'uıı, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

324. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

325. — İstanbul Milletvekili 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'dö Hazineye ait ar
saya is 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

329. — İstanbul Milletvekili Emin Kıü'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 

330. — İstanbul 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 iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

332. — İstanbul 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. — İstanbul .Milletvekili "Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

334. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri 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 yayınlanmayışmın 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'in, 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 
iiö rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

340. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, istanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına-ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

341. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(û/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. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

344. ~ İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

345. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, ibra 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 İbrahim 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 MiMetıvekili Mustafia ÜnaJdı'nın, Konya - Yuaak Dovl©t Hactancsi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

351.— Elazığ Milletvekili Ahmet 'Cemi Tuncun, ElasığH Kültür - MMMteün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerğeai (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 0®ad MiMürlüğü-
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

354. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'jn, 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 alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

356. — Malatya Milletvekili 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 temMemnesin© iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

358. — Ordu Milletvekili Sadi Pehiivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) • 

359. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 
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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 Pamıık'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 çalıştırılmamasının 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 ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

364. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

365. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli, 'Bozüyük İlçesi Vergi Dai
resi Müdür Yardımcısının tayin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1158) (1) 

366. — 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) 

367. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alman bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

368. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

369. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

370. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına-ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

371. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

372. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 
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373, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç '-. Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

374,— Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

375. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

376. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

377. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

378. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

379. — 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) 

380. — İzmir Milletvekili Cengiz .Bulut'un, 'izmir 'Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak 'bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/1166) (1) 

381. —; İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (i) 

382. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

383. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

384. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ım, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî Eği
tim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 
C, ' 

385. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü sorıı önergesi 
(6/1063) (1) 

— 30 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

386. — İzmir 'Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

387. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanının İzmir Bü
yükşehir IBelediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

388. — 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) 

389. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın,-Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

390. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru. önergesi (6/977) 

391. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

392. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl-
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

393. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

394. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

395. — 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) 

396. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz' i. 
soru önergesi (6/983) 

397. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliijkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

398. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 
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399. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alman il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

400. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve'İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi "(6/1173) (1) 

401.'— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

402. — îstobul Müieiveküi Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

403. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

404. —• Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 

405. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) . 

406. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, gözaltına alındıktan sonra kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1176) (1) 

407ı — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/988) 

408. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış, borçlarına ilişkin, İçmişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1), 

410̂  — İstanbul -Milletvekili Bülent Akarcah'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1) 

411. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

412. — İstanbul Milletvekili.Bülent Akarcah'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 
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413. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin fçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

414. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

415. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

416. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

417. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lılann bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

418. — Kocaeli Milletvekili §evket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İŞ arasında im
zalanan Toplu \iş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

419. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

420. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

421. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marııflu'nun, istanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü sora Önergesi (6/990) 

422. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

423. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AvŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

424. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

425. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/1192) (1) 
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426, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, toplu sözleşmeli memur sendika
sının ne zaman çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

427, — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

428/—Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî idareler seçimlerinden 
önce ibazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

429.'— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

430. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru öneregesi (6/1197) (1) 

431. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

432. — 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) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

435. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

•436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

437. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

438. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

439. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan, son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 
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440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

441. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

442. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki-
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

444. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

446. — Konya MiÜetveküi Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

449. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

450. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

451. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/119S) (1) 

452. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

453t — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1200) (1) 
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454. — Bilecik Milletvekili: Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

455. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) 

456. •— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (l) 

457. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

458. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ülişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

459. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar Vekiline iliş-
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

460. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

461. — 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) 

462. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

463. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Fransızca'nın yabancı dil öğretimi 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1050) 

464. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K/İ.T.'lerin yönetim "kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10511) 

465. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının lojman ve sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1052) 

466. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TEKEL tarafından Bergama'da ilan 
edilen kotaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/1053) 

467. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 
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468. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

469. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

470. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

471. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

472. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgari ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

473. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

474. —• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

475. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

476. —• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

477. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1066) 

478. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

479. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

480. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

481. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

482. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
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483. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

484. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

485.— İstanbul Milletvekili Selçuk Marufllu'nun, D.H.M.t.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

486. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

487. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

488.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

489. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

49Ö. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

491. — 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) 

492. — • İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan 
daşlarınm maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) „ 

493. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

494. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

495. — Konya Milletvekili .Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

496.1 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaich'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

497. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1107) 
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498. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

499. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan 
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

500. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kendi işyerini açmak isteyen 
girişimcilere verilen kredilere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

501. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn 'Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

502. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

503. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

504. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

505. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

506. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

507. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

508. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

510. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

511. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

512. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

513. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/1123) 
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514. —Konya Milletvekili Mustafa. Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

515. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) j 

516. •— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm j orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

517. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

518.—- Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

519. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

520. —• Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Ereğli Demir - Çelik'in özelleştirilme
siyle ilgili 'bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

521. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

522. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, • ÇAY • KÖR'la ilgili som önergeleri
ne çelişlkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi 
(6/1132) 

523. -—İzmir •'Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

524. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

525. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

526. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1136) 

527. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

528. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, PTT'deki gecikmeli dağıtımın 
nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

529.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

530. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
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531, — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sjözlü soru önergesi (6/1141) 

532.- — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, okullarda kayıt ücreti alındığı iddiası
na ilişkin. Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142)" 

533. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

534. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

535. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kopya nedeniyle ÖSYM tarafından sı
navı geçersiz sayılan bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1145) 

536. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir - Bergama'da altın ve siyanür 
bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre Balkanından sözlü soru önergesi (6/1146) 

537. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuştu
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

538. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sa
yısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

539. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

540. — An'kara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

541. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

542. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

543. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, yurt dışında yürütülen Türkiye aleyh
tarı propagandalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

544. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba'kanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

545. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

546. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, istanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
ütmda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı :.59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. —- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanım Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2J.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 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1 /181 * 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S.-Sayısı : Ü80) (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
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar. ve 53 Arkadaşının, Haksız va 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın 'Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

.10. .— Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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 (İ/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu 
(î/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 Eylerr. 
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
i.utfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürüı ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarıncs, 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 (İ/574) (S. Sayısı :"554) (Dağılma 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 Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — 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) 

20j — 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 Tasarımı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) • ' . 

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 §ahin'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 Kuruluş VÜ 
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. — il 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 (1/432) (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 liakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

31. — 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 Kanuiı 
Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadesi 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, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

32. •— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-. 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 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) 

X 33. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kamın Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 34. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolıın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 35, — 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 36. — 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 37. -•- 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 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (î/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 39. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
vo Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638). (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 40. :— Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve işbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 41. — 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 42. — 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 43. — 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 Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

X 44. — 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) 
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X 45. — Türkiye Cumhuriyeti 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 46. — 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 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

49. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun. Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik. Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

5.0. — 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) 

51. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya 
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tnrizrn ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları-(1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3,5.1.993) 

X 52. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

53. — 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) 

X 54. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve "istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi ; 
31.12.1993) 
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55. — iskân 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) 

56..— 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). 

57. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

58. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kunun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) ("Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

59x — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına TescÜ Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanım Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvek illeri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydm Güven Gürkan'ın, 657 Say ıh 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) 

61. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve iflas 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 tarihi : 
23.9,1992) 

__ 48 _ 
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63. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

64. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

65. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

66. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

67. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

68. — 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) 

69. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

70. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 71. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

72. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

— 49 — (21 inci Birleşim) 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 73. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve- 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anıkn 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) 

75i —- Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

76. — 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) 

77. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

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 (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

79I — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı 
İ177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23-üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

81. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel • Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik, Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.i992) 

82. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nım 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5,1992) 
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83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güne§ 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

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, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (Ş. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

86. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde-
sioıin. Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/î 97) 
(S, Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

87. -~ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Salama 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 Abdurraiıman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşh »Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunim 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 Sç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı :. 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

93 .— Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

94. — istanbul Milletvekili Sabri ^ztürk ve 9 Arkadaşının, 7Z2.1972 Tarih ve 
1516 Sayıh 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) 

95* — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz4 

İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım 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 Değiştirilir! es i 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 Hakkında 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 Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve • 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

100. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Türkiye Emekü Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
§ehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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'irı 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 illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (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
nım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayıh 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 Sayıh 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

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 Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare 
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 : 
î 1.1.1993) 

110. — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri „ ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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112. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

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. — Şırnak 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. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî iŞûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

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 
îki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Saydı 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) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi-ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

119j — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
Haç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki 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' Nevzat 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 Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

125. — Kahrarnanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ei: 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teldifi ve 
Bayındırlık, Imar^ 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 içişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

128. — Samsun Milletvekili tlyas 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 Rapora (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 iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (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 Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

133. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, II Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
incelemelerde 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. Sayısi : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

135.— Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

136. — Adana Milletvekili A. Yalçm öğütcan'm, 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 
tik Defa Memur, işçi, Geçici işçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

138. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.199?) 

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< 
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmig 
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, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Rapora (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

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 i. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
İekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

147. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

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 İçişleri ve Tan 
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

151. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
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 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

153. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17,2,1994) 

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 Almanların 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) 

158. — 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 : 23.3.1994) 

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. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

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) 

163| — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

164. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

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, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

168a — 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 (İ/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 İle Diyarfoakır 
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'ırı Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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 Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlifji Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (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 : 
23.3.1994) 

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 Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayıh Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

182. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma 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 Sayıh 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 Haünoğlu'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) 
(Dağılma tarihi : 13.5,1994) 
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187. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'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) v 

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 tarihi : 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 BaşkanvekiUeri Adana Milletvekili Bekîr Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
Vekil i 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 ncı 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) 
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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) 

197Ü — 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) 

199. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; îmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

X 200. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

201. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

202. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

203. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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