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2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Muzaffer Arıcı hakkında hazır- ' 

lanan dosyaya dair Başbakanlık tezkeresinin milletvekillerinin tetkik ve takdirle
rine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1701) 233 

3. — İstanbu Milletvekili Sabri Öztürk'ün, istanbul İli İçme Suyu Havzala
rının Korunması Hakkında Kanun Teklifinin (2/694) doğrudan gündeme alınma
sına ilişkin önergesi (4/380) 233:240 

4. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Belediye Kanunu ile İl Özel 
İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/175) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/381) 240:242 

5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1475 Sayılı İş Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/423) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/382) 242:247,248 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 233 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvckili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, izlediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek 
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diği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/37) 233 
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partisine sataşması nedeniyle konuşması 227:229 
2. — Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun, İzmir Milletvekili Cengiz Bu-

lut'un farklı bir görüşü Hükümete atfetmesi nedeniyle konuşması 247 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 248 
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Şener'in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son geliş
meler konusunda (8/56); Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının 
Çeçenistan ve Kafkasya'da meydana gelen son olaylar konusunda (8/57); Ç orum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Çeçenistan'da meydana gelen 
son olaylar konusunda (8/59), genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzeri
ne açılması kabul edilen genel görüşme. 248:271 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 272 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 272 
1. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri Sümerbank Fabrikasın

dan emekli olan işçilerin emeklilik maaşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/5182) 272 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in," ODTÜ Lisans Eğitim Öğretim 
yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/5185) 273 
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3. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Aydın İlinde pamuk üreticileri

nin prim alacaklarının ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
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lı cevabı (7/5255) 278 
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sitesine bağlı okullara arsa devredilip devredilmeyeceğine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5298) 280 

10. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, öğretmen tayinlerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5300) 281:283 

11.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayım
lanan "Osmanlı Eserleri Ayaklar Altında" başlıklı habere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'in yazılı cevabı (7/5305) 283 
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13.• — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayım
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Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5339) 285 
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yişleri Bakanı refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/5352) 286 
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bı (7/5367) 287:289 

16. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, RP'li bazı belediye başkan
larının ulusal bayram törenlerine katılmadıkları iddialarına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5375) 289 
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17. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Iscehisar İlçesinin 

hastane ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'm yazılı cevabı 
(7/5385) . 290 
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Şanlıurfa'nın dahil edilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Necmettin Ceyheri'nin yazılı cevabı (7/5414) 298 

25. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmâzcan'in, GAP'a dahil olan elekt
rik ve sulama amaçlı projelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ab-
dulbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/5425) 299:300 

26. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı ce
vabı (7/5433) 301 

27. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede ya
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cevabı (7/5464) 305:306 
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31. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Türkiye'nin hac kontenjanına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı ceva
bı (7/5468) 307:309 

32. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, bakanlık bütçesinden ya
pılan harcamalara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'in yazılı ceva
bı (7/5473) 309:317 

33. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Galatasaray-Trabzonspor maçı 
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Merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/5581) 318 

35. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Haydarpaşa Gümrü
ğünde yakalanan ve bir işadamına ait olduğu iddia edilen antikalara ilişkin soru
su ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın yazılı cevabı (7/5592) 319 

36. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Darende-Gülpınar Şela
lesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı (7/5603) 319:320 

37.— Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Eski Darende'de bulunan tari
hî eserlere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı 
(7/5604) 321 

38. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Darende-Balaban İç
melerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı (7/5605) 322 

39. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Hekimhan İlçesindeki 
tarihî eserlere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı 
(7/5606) 323 

40. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Yeşilyurt ve Gündüz-
bey'in geleneksel yerleşim yapısının korunmasına ilişkin sorusu ve Turizm Ba
kanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı (7/5607) 324 

41. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Güneydoğu'da görev yapan öğret
menlere silah verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Meh
met Gölhan'ın yazılı cevabı (7/5664) 325:326 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Her iki oturumda da yapılan yoklamalarda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alınan karar gereğince, 10 Ocak 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 16.00'da bir
leşime son verildi. 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

1. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

2. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, kaçırıldığı iddia edilen bir şahsa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5704) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un bazı yerleşim merkezlerindeki jandarma karakol
larının kaldırılmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5705) (Başkan
lığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5706) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5707) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

5. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Turban Abant Tesislerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5708) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Turban Antalya Kaleiçi Tesislerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5709) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Turban Amasya Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5710) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Turban Büyük Samsun Tesislerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5711) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Turban Çeşme Tesislerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5712) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

fih 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

30.12.1994 CUMA 

Sözlü Soru Önergeleri 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 
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10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerine ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/5713) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 
11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/5714) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5715) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Şanlıurfa Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5716) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Tesislerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ilıca Tesislerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5718) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kilyos Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5719) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ürgüp Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5720) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5721) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

. 19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesislerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5722) (Başkanlığa geliş tarihi : 27-12.1994) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Marmaris Tesislerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5723) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Beldibi Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5724) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Belek Tesislerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5725) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bodrum Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5726) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kemer Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5727) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5728) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

26. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, kaçırıldığı iddia edilen bir şahsa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5729) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

27. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hıristiyan alemince Hatay'da yapılacak kutlamalara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5730) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1994) 

28. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/5731) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1994) 

29. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Ortadoğu politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/5732) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

30. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Irak petrol boru hattının kapatılması ile Türkiye'nin uğ
radığı zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5733) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.12.1994) 
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31. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, dinî yayın ticareti yapanlara ilişkin Başbakandan yazı

lı soru önergesi (7/5734) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

32. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, KİT'ne alınan araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/5735) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

33. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, askere alman korucu çocuklarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5736) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1994) 

34. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Arsuz - Samandağ yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

35. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Antakya ve Samandağı'nda bulunan tarihî eserlere iliş
kin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5738) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

36. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, askere alman Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

37. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, hastanelerde imam görevlendirilmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5740) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Simav-Çamlık Köyüne imrarat ve ifraz işlerinde 
zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.12.1994) 

2.1.1995 PAZARTESİ 
Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 71 Arkadaşının; Sosyal Sigortalar Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1298) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna). 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.1994) 

2. —• Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 3 Arkadaşının; Emlak Müşavirliği Kanun Teklifi . 
(2/1299) (Adalet komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

3. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın; Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1300) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 27.12.1994) 

4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 32 
nci Maddesinin (d) Fıkrasının II Numaralı Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1301) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1994) 

5. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/1302) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1994) 

10.1.1995 SALI 
Tasarılar 

1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı (1/801) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1994) 

2. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/802) (Plan ve Bütçe Komisyonuna). (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1994) 

3. — 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/803) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.1.1995) 
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4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federas

yonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve Onun Türkiye Cumhuriyetindeki Temsilciliğinin Sta
tüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/804) (Dı
şişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.1.1995) 

5. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/805) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.1995) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/806) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.1.1995) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/807) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.1995) 

8. — Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/808) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 2.1.1995) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/809) (Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.1995) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/810) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.1.1995) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aske
rî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/811) (Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 2.1.1995) 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/812) (Dışişleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.1.1995) 

13. — Hastane ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu Tasarısı (1/813) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1995) 

14. — Sağlık Finansmanı Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarısı (1/814) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

15. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/815) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.1.1995) 

Teklifler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 34 Arkadaşının; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 

Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1303) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 
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2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelir Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Yü

rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1304) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 28.12.1994) 

3. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında, Kanun Teklifi (2/1305) (Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1994) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 Arkadaşının; Yalova'nın İl Olması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/1306) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.12.1994) 

5. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın; Alaçatı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1307) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.19.1994) 

Raporlar 
1. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal İş

ler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıtma tarihi : 10.1.1995) 
(GÜNDEME) 

2. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Milletvekilleri Ateş 
Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboglu ve Cemal Şahin'in; Yüksek Öğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkınada41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 

ı Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. 
Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 10.1.1995) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava kirliliği sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

2. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istıranca ormanla
rına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/5742) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1994) 
2. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Samandağ - Vakıflı Köyüne İlişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1994) 
3. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Reyhanlı - Beşaslan Köyü yoluna ilişkin Devlet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5744) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1994) 
4. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Reyhanlı - Kuşaklı Köyü yoluna ilişkin Devlet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5745) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 
5. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Reyhanlı - Üçtepe Köyü yoluna ilişkin Devlet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5746) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1994) 
6. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Reyhanlı - Göktepc Köyü yoluna ilişkin Devlet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5747) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 
7. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Kırıkhan - Başpınar Köyü yoluna ilişkin Devlet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5748) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 
i ' . ' • ' • ' • : • 
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8. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Kırıkhan - Baldıran Köyü yoluna ilişkin Devlet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5749) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

9. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay : Kırıkhan - Alabeyli Köyü yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5750) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

10. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Kırıkhan - Kurtlusoğuksu Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5751) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1994) 

11. —Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay -Antakya -Meydancık Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1994) 

12. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Antakya - Bostancık Köyü yoluna ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

13. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Antakya - Orhanlı Köyü yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5754) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12:1994) 

14. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Antakya - Güneysöğüt Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5755) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1994) 

15. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay - Samandağ - Büyükoba Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5756) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

16. —İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, tesettürlü olmayan bayanların İstan
bul'un bazı mahallelerine sokulmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5757) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

17. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, küçük esnafın gerçek usulde vergilendirileceği id
diasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5758) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.12.1994) 

18. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, yatırım malı ihracatından alınan vergilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5759) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

19. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, emlak vergilerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5760) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

20. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına atanacağı 
iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5761) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.12.1994) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sait Halim Paşa Yalısına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5762) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'a ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/5763) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1994) 

23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, zatî ihtiyaçların dağıtılmasında usulsüzlük 
ve yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5764) (Başkan
lığa geliş tarihi : 29.12.1994) 

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal S.S.K. Hastanesi ihalesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5765) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.12.1994) 

25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya S.S.K. Hastanesi ihalesine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5766) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.12.1994) 
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26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Vahitpaşa îl Halk Kütüphanesine iliş

kin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5767) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 
27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaş

tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5768) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 
28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'ya gümrük müdürlüğü kurulup kurul

mayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5769) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.12.1994) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Afşin - Elbistan Santralının usulsüz olarak 
özelleştirileceği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5770) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

30. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5771) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1994) 

31. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5772) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

32. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, THY'nın uçak filosuna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5773) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

33. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TRT'ye yeni personel alınıp alınmadığına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5774) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

34. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Altın Frank'ın değerine ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5775) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

35. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ortaöğretimde uygulanan kredili sisteme 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5776) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Türk vatandaşlığından çıkanların sayısına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5777) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

37. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Nevşehir İlinde tayin edilen müdürlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5778) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1994) 

38. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Kayseri - Sarız - Değirmentaş Köyüne gay
rimenkul tahsis edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5779) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.12.1994) 

39. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, polis üniformalarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5780) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.1995) 

40. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, emniyet munsaplarının yeni kıyafetlerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5781) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1995) 

41. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Çekiç Güç hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5782) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1995) 

42. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Şırnâk Lisesinde usulsüz diploma verildiği iddiasına 
ilişkin Millî Eğıitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5783) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1995) 

43. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, İzmir - Karaburun - Mordoğan Jandarma Karakolunda 
işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5784) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 3.1.1995) 

44. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Sivas davasında görevli bazı hâkimlerin değiştirildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5785) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.1.1995) 
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45. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, işkence yapıldığı iddia edilen şahıslara sağlam raporu 

veren görevlilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.1.1995) 

46. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, özel bir televizyonda anti-laik ve cumhuriyet aleyhin
de konuşma yaptığı iddia edilen bir şahsa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1995) 

47. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, özel bir televizyonda anti-laik konuşma yaptığı iddia 
edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5788) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.1.1995) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, T.B.M.M.'de geçici görevli olarak ça
lışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5789) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.1994) 

Geri Alman Yazılı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri zorun

luluğu getirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesini 9.1.1995 tari
hinde geri almıştır (7/5357) 

Gensoru Önergesi 
1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, 

izlediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek çalışanları ve üretenleri yoksullaş-
tırdığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci madddeleri uyarınca bir genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

. © , 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

— — © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

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

(Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, bu bir haftalık aradan dolayı pek çok gündem dışı konuşma talebi var

dır; ama, bunları karşılama imkânımız yoktur. Onun için arkadaşlarımın bir kısmı bizi hoşgörecek-
ler. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, kura çekelim efendim. 
BAŞKAN- "Pek çok gündem dışı konuşma talebi var" dedim. Gündem dışı, konuşma aciliye-

ti olan bir konu üzerinde yapılır; ama, üzüntüyle söylüyorum ki, şu taleplerin içerisinde bence en 
acil olan konu, son günlerde birkısım televizyonlarda yapılan açıkoturumlarla ilgilidir. Buranın 
müsaadesiyle çıkmış bir üniversitenin doçentinin ve emekli memur arkadaşlarımızın Meclis için 
söylemedikleri laf kalmamıştır. Cumartesi günkü açıkoturumu izlediğiniz zaman, acaba, bu Mecli- . 
sin yerine ne konması lazım, neyi işliyorlar... ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, ikinci bir konuya geliyorum : Meclisimiz dışarıda, ya grupların gönderdiği ya bizden 
talep edildiği zaman verdiğimiz arkadaşlar tarafından temsil edilir; teker teker gidip de oraya otu
ran, Meclisi temsil ediyorum derse... Bakın, ben, arkadaşlarımla beraber her geldiğimde bu Mecli
sin kutsiyeti nedeniyle boş sıralara eğilmeden yerime oturmuyorum. Meclisin bu saygınlığına göl- . 
ge düştüğü bir yerde, bir milletvekili o toplantıyı terk etmezse, ben buradan esefimi sunma hakkı
na sahip olurum. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, son yıllarda Türkiye'nin içte ve dışta uğradığı 

can ve mal kaybına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mu
rat Karayalçın 'in cevabı 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Mezarcı, gündem dışı söz talebiniz vardı; buyurun. 
HASAN MEZARCI (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda, Türkiye, 

özellikle içte ve dışta büyük mal ve can kaybediyor; kan kaybediyor. Bugün, Milliyet Gazetesinde 
-elimdeki kupüründe göreceğiniz gibi- "Sürgünde Kürt Parlamentosu" başlıklı bir manşet var; ay
rıca, bunu, bugün, haberlerde, birkısım medya da verdi. Ben, memleketin, milletin bu en acil, en 
ciddî meselesiyle ilgili ve en hassas meselesiyle ilgili çözüm önerilerimi bu kürsüde açıklamak is
tiyorum. 

Tükiye'de, etnik problemler ve terör dahil her meselesinin çözüm yeri, konuşulma yeri Bekaa 
Vadisi, Avrupa veya bir başka yer değil, hiç şüphesiz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Dola
yısıyla, çözüm önerisi deyince, hemen herkes, bundan, başka bir şey anlamamalıdır. 
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Vaktimin çok kısa olduğunu da biliyorum, konunun hassasiyetini de biliyorum ve cümleleri

mi de, bu yüzden, özenle seçmeye dikkat edeceğim. 
Tabiî, duygusallıkla ve duygusal sloganlarla iç ve dış politika yürümüyor. İttihat ve Terakki 

darbecilerinin, "Adriyatik'ten Çin Şeddine Türk dünyası, şeriat isteriz ve Türk'ün Türk'ten başka 
dostu yoktur" gibi duygusal sloganlarla yaptığı 1908 darbesinden sonra, bırakın Adriyatik'ten Çin 
şeddine gitmeyi, on yıl içinde İstabul'da dahi kalamaz hale gelmişlerdi. Bütün bu duygusal slogan
ları bir tarafa bırakmalıyız ve içinde bulunduğumuz bu dahilî ve haricî belanın altından nasıl kal
kacağımızı, hep birlikte ve bu Mecliste, gerekiyorsa Lozan öncesi yapıldığı gibi bir hafta gece gün
düz devam eden gizli celseler yapmak suretiyle burada ve açıkçakonuşmalıyız. 

Türkiye -bütün Osmanlı coğrafyası için geçerli- bütün Kafkaslar, bütün Balkanlar, bütün Af
rika ve bütün Ortadoğu, 1908 ve 1918 manzarası içindedir; yani tek kelimeyle ve tam anlamıyla 
bütün bu bölgelerdeki, eski Osmanlı coğrafyasındaki stratejik noktalar işgal edilmiş ve yine o dö
nemde olduğu gibi, Kafkaslarda, Balkanlarda, Afrika'da, Ortadoğu'da büyük devletlerin destekle
dikleri katliamlar devam etmektedir. . 

Şimdi duygusal sloganlarla devam ediyoruz; ama, on yıl içinde koskoca Osmanlı İmparator
luğunu kaybettiğimiz gibi, Allah göstermesin, önümüzdeki yıllarda ve bu çözümsüzlükle ve bu 
duygusallıkla, bu devlete ve bu millete de zarar verecek neticeler meydana gelebilir. İyi niyetle bu 
işler yürümüyor. 

Bu balamdan, ben şunu söylüyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, terörle, PKK ile ve di
ğer meselelerle askerî çözüm boyutunu sürdürmesi pek tabiîdir. Yani, silahlı bir mücadeleye karşı, 
elbette, silahla mukabele edilecektir; ancak, onun sivillere yönelmesini hiçbirimiz arzu etmiyoruz 
ve bu konuda hassasız. Bu ayrı bir konudur. Ben, askerî çözümü, Kürt kimliğinin tanınması gibi 
meseleleri konuşmuyorum; ama, şunu söylüyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birinci Meclisin 
aldığı bir kararla, resmen, Osmanlı Devletinin vârisi ve devamı olduğunu yasallaştırmıştır ve Tür-, 
kiye Cumhuriyeti Devleti, devlet ve millet yapısıyla, Osmanlı Devletinin küçültülmüş bir devamı 
ve vârisidir. Bu sebepledir ki, bu devlet kurulurken, ulus-devlet olarak kurulmamış, bir millet-dev
let olarak kurulmuştur. Bunun, özellikle altını çiziyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti devleti 1920'de, 1921'de, 1922'de, 1923'te kuruldu ve nihayet 1924'te 
kuruldu. 1924 Meclisi, Birinci Halk Partisi Meclisidir aslında. Ben, şimdi, Birinci Meclisin Anaya
sasını, etnik problemlerimizin çözümü için esas görüyorum. Yani, bu problemin çözümünü, Bekaa 
Vadisinde veya başka yerlerde aramak gerekmiyor; çözüm, devletimizin kuruluşunda var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, bağlamaya gayret edelim efendim. 
HASAN MEZARCI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, etnik problemlerimizin çözümü, dev

letimizin kuruluşunda var, temelinde var ve 1924 Anayasasında var. 1934'te millet-devlet olarak 
kurulan; 1924 Anayasasına göre, yani "Türkiye bir cumhuriyettir ve Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin resmî dili -resmî dili- Türkçedir" diyor 1924 Anayasası. Daha sonra, 1934'tc, Mecburî İskân 
Kanunu ile ulusçuluk adımı atılıyor, 1937 Anayasası ile ulusçuluk yasallaştırılıyor. Şimdi, yapaca
ğımız şey belli. 1982 Anayasasında da "Devletin dili Türkçedir" diyor. Halbuki 1924'te "resmî di
li Türkçedir" diyordu. O halde, 1924 Anayasasına göre, üç tane çözüm öneriyorum: 

Bunlardan birincisi: "Devletin resmî dili Türkçedir. Türk-Kürt demeden, Arnavut demeden 
devletin resmî dili Türkçedir; vatandaşlarımız anadil ve kültürlerinde serbesttir" diyelim; böylece, 
bir etnik farklılığı kabul etmeye mecbur kalmayalım. 

İkincisi: "Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağlarıyla bağlı olan herkes Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşıdır" diyelim; devlet tanımını da millet-devlet tanımına dönüştürelim ve bu 
Osmanlı mozaiği kültürel planında da harekete geçirerek, yalnız Kürt vatandaşlarımızı değil, diğer 
etnik farklılıklarımızın da bölgesel diyaloglarımızı kurmaları hareketini biz başlatalım. 
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Ben, bu vesileyle, iki ay, böyle krizli ortamda toplantı yapamayan ve Enver Paşa mantığıyla, -

o partiye, bu gruba baskınlar yaparak işi götüreceğini zanneden Hükümetin de dikkatini çekiyor; 
Türkiye'nin durumunun feci olduğunu söylüyorum. 

Bu düzenlemeleri biz burada yapmazsak, Avrupa'da, sürgünde Kürt parlamentosu ve benzeri 
misyonlara haklılık kazandırırız; buna kimsenin hakkı yoktur. 

Bu Meclis, yapması gerekeni mutlaka yapmalıdır diyor; hepinize hürmetlerimi arz ediyorum; 
. sağ olun. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Başbakan Yardımcısı, cevap vermek üzere söz talebiniz var; buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Mezarcı'nın, Türkiye'de anayasa tartışmalarına yönelik olarak 
ortaya koyduğu düşüncelerini burada Hükümet adına yanıtlama durumunda değilim; o, bir başka 
tartışma konusudur; ancak, Sayın Mezarcı'nın konuşmasının bir bölümünde ifade ettiği, sürgünde 
Kürt hükümeti kurulmasına yönelik hususla ilgili, Hükümetimizin çalışmalarını sizlere çok kısa 
olarak arz etmek istiyorum. Daha doğrusu, Hükümetimizin bu konudaki duyarlılığını ve kararlılı
ğını, huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, dünyanın hiçbir yerinde, sürgünde Kürt hükümeti ku
rulmasına yönelik girişimlere izin vermeyecektir. Bu konuda, Hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığı
mız aracılığıyla, yabancı ülkelerdeki büyükelçiliklerimiz ve kamu görevlilerimiz aracılığıyla, dev
letimizin, toplumumuzun ve Hükümetimizin konuya ilişkin duyarlılığını, açık,bir biçimde ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin sayın üyelerinin, bu konuda herhangi bir kuşku taşımamaları gerektiğini 
ifade ederek, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karayalçın. 
2. — Sivas Milletvekili Ziya Halis 'in, bir özel TV kuruluşunca yayınlanan bir programa ve Re

fah Partili bazı belediyelerin haksız uygulamalar yaptığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - İkinci gündem dışı konuşmayı, Pendik Belediyesinde yapılan bazı uygulamalar 
hakkında, Sayın Ziya Halis yapacaktır. . 

Buyurun Sayın Halis. 
ZİYA HALİS (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla ve sevgiyle se

lamlıyorum. Sayın Başkana da, bu gündem dışı söz talebime olumlu yanıt verdiği için, ayrıca, te
şekkürlerimi iletiyorum. 

Pendik Belediyesiyle ilgili konuya girmeden önce, izin verirseniz, dün akşam, Intcr Star Tele
vizyonunda, televizyon sunucusu Bay Güner Ümit'in, Alevî yurttaşlarımızı rencide eden sözlerine 
değinmek istiyorum. Bu sözleri, Alevî yurttaşlarımızı büyük bir üzüntüye gark etmiştir; son dere
ce infial yaratmıştır. Hangi şekilde, ne amaçla söylenirse söylensin, ister sürçülisan olsun ister gaf. 
olsun, bu sözleri, bu yurttaşlarımız adına, huzurunuzda şiddetle ve nefretle protesto ediyorum. 

Bu sözler, yüzyıllardır bu topluma karşı yapılan haksız suçlamaların bir devamıdır. Bu toplum, 
herkes tarafından iyi biliniyor ki, eline, diline, beline hâkim; iffetine, namusuna sahip bir toplum
dur. Bu toplumu, hiç kimse böyle yalanlarla, karalamalarla suçlayamaz ve rencide edemez. Ben, bu 
yalanların, bu asılsız söylentilerin artık son bulması gerektiğini ve devletimizin, Hükümetimizin 
gerçekten bu konunun üzerine giderek, gerçekleri açığa kavuşturmasını, kafasında bu konuda kuş
ku olan, yanlış yönlendirilen ve yanlış bilgilendirilen insanlarımızın aydınlatılmasını, Türkiye'de 
toplumsal barışımızın sağlanması için acil ve şart görüyorum. Bu şarttır; bunu mutlaka yapmak ge
rekir. Yoksa, yüzyıllardır haksız yere devam eden bu söylentilerin, haksız suçlamaların üstüne ya-
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tarak, bu yaraları kaşıyarak, Türkiye'de kardeşliği ve toplumsal barışı sağlamak mümkün olmaya
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı söz aldığım konuya geçmek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi, 27 Mart yerel seçimlerinin üzerinden on ay gibi bir süre geçti. Bu seçimlerde 

Refah Partisi, başta Ankara ve istanbul olmak üzere, birçok kentte ve beldede belediye başkanlık
ları kazandı; bunlar malumunuzdur. Bu durum, Türkiye için önemli bir dönemeçti; çünkü, Refah 
Partisinin sözde âdil düzenini yerel yönetimlerde nasıl uygulayacağını görmek, bu şekilde mümkün 
olacaktı ve maazallah bu Partinin tek başına iktidara gelmesi halinde neler yapacağının da elbette 
habercisi olacaktı... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - İnşallah inşallah. 
ZİYA HALİS (Devamla) - Sayın milletvekilleri, peki bu on aylık sürede Refah Partili beledi

yelerin neler yaptıklarını ve tabiî, bundan sonra da ne yapacaklarını merak ediyor musunuz: 
Yönetime gelir gelmez önce bir çırpıda Kâğıthane, Gebze ve Ankara'da yüzlerce işçiyi ve me

muru sokağa atarak ekmeğinden aşından ettiler... . , 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Buna sen inanıyor musun? 
ZİYA HALİS (Devamla) - İşten atamadıklarını da canından bezdirmek için, sağa sola sürerek 

ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 
Çok yakın bir zaman önce de, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, işten attıkla

rı işçileri dayaktan geçirerek toplumsal olaylarımıza nasıl yaklaştıklarını kanıtladılar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, bağlamaya gayret edelim. 
ZİYA HALİS (Devamla) - Bunlar, adil düzenlerini bu şekilde kuracaklarının ve sürdürecek

lerinin açık işaretleridir... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İftirayı bırak da, bir şey varsa onu söyle. 
ZİYA HALİS (Devamla) - 60 milyon halkın hepsini bu nasıl kucaklamak; ki, İstanbul Bağcı

lar Belediyesinde 2 Temmuz günü, Sivas'ta yaşanan acı olayları hatırlatırcasına ve bunu kaşırcası-
na, Madımak türküsünü çöp arabalarında çalarak sokakta gezdirmek bunlara yakışır mı? Yöre hal
kı bunları uyardı. Bağcılar Belediyesinde yaşayan insanların "yapmayın, bu yanlıştır" demelerine 
ve bana gelen şikâyetler üzerine, milletvekili olarak bizzat, Sayın Mukadder Başeğmez'den rica et
miş olmama rağmen, bu insanları tahrik edercesine bu türkü hâlâ Bağcılar'da belediyenin araçların
da çaldırılıyor. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Niye Sivas'ta yok oldunuz, halk sizinle beraberdi?!. " 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım... 
ZİYA HALİS (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Sözen tarafından, fakir fukaranın çocukları

na verilen bir şişe sütü bile çok gördünüz; İstanbul'da, yoksul ailelerimizin 1 yaşındaki bebekleri
nin sütünü bile kestiniz. 

Sayın milletvekilleri, kadın, anadır, sevgidir, güzelliktir; kadın, incedir, narindir, yuvasını ya
pan ve evladını yetiştiren bir varlıktır. Peki, Refah Partililer, kadınlarımıza, analarımıza, bacıları
mıza böyle mi bakıyorlar?.. Eğer böyle baksalardı... 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Ayıp, ayıp!.. Öyle şey söyleme, yakışmıyor sana... 
ZİYA HALİS (Devamla) - ...daha önce, Pendik Belediyesinde, Kültür Emlak ve Fen İşlerin

de çalışan 18 bayan elemanı, sokakta çöp süpürmeye göndermezlerdi. Başörtüsü zulmü... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Halis, lütfen bağlayalım. 
ZİYA HALİS (Devamla) - ...diye kıyamet koparan Refah Partililerin, her biri ana olan bu ba

yanlara yaptıklarını kınıyor ve protesto ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Refah Partili Pendik Belediye Başkanı, kadınlarımıza bunu yaptığı için 

eline kına yaksın. Sokağı temizlemek için görevlendirdiği hanımların, bir an için, kendi hanımı ola
bileceğini neden hiç düşünmez; neden iğneyi önce kendisine, çuvaldızı daha sonra başkalarına ba
tırmaz?!. Bütün bunlar, Refah Partililerin çifte standart içinde olduklarının açık bir resmidir. 

Çifte standart içinde olanlar, hiçbir zaman bu ülkeye adaleti getiremezler ve hiçbir zaman top
lumsal barışı sağlayamazlar. Bu ülkede, barışı ve adaleti getirebilmek için önce demokrat olmak 
gerekiyor. Yine, adil düzeni getirebilmek için demokrasiye ve emeğin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZİYA HALİS (Devamla) - ...değerine inanmak gerekiyor. Adil olmak için, her türlü düşünce

ye, öncelikle, hoşgörülü bakmak gerekiyor ve tabiî ki, tüm inanç gruplarına eşit ve saygılı davran
mak gerekiyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Akşam, size ne oldu, onu söylesenize!.. 
ZİYA HALİS (Devamla) - Bu erdemlerin adil düzen savunucularında olmadığı, on aylık sü

rede anlaşılmıştır. 
Ülkede, barış, kardeşlik, adalet, özgürlük, hakça paylaşım, biz solcuların işidir; belediyecilik 

de bizim işimizdir... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Siz ne anlarsınız!.. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Halk size inanmıyor. 
ZİYA HALİS (Devamla) - Geçici bir süre için de olsa, belediyelerimizde bu zihniyetin ya

şanmış olması, gerçekten, büyük bir talihsizliktir. 
Burada, Hükümete, İçişleri Bakanına ve tabiî, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sesleni

yorum: Bu belediyelerde uygulanmakta olan haksızlıklara karşı, insan hakları ihlallerine karşı, ça
lışma yaşamıyla ilgili haksızlıklara karşı, lütfen, duyarlı olmanızı ve buna karşı gerekli işlemleri 
yapmanızı istiyor; ayrıca, bu konuda, Hükümeti, ilgilileri ve yargıyı göreve davet ediyor; başta Sa
yın Başkan olmak üzere hepinize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
• BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Halis. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin 

Cevheri söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum; istirham edi

yorum... 
BAŞKAN - Sayın Kazan, daha önce Sayın Bakanı davet ettim... Lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Bakanın konuşmasından sonra, sataşmadan dolayı söz 

' • . / ' ' ' " • istiyorum. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, sataşma yoktur, eleştiri vardır. 
BAŞKAN- Buyurun, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkakaşla-

rım; Sivas Milletvekili Sayın Ziya Halis'in gündem dışı konuşmalarına cevap arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında, Sayın Ziya Halis'in gündem dışı söz talep ettiği 
konunun dışındaki beyanları da bana göre önemsiz değildir; onlar da, en azından, Pendik Beledi
yesiyle ilgili beyanları değerinde ve önemindedir. Onun için, o konuya da cevap arz etmek istiyo
rum. 
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Değerli arkadaşlarım, bir yayın kuruluşunun, Türkiye'de, inanç birliğini zedeleyecek bir ya

yında bulunmuş olmasını, burada değerli arkadaşımızın haklı olan üzüntülerine, sıkıntılarına katıl
madan cevaplamak mümkün değildir. 

Bu topraklarda, asırlardır, İslamiyetin kuruluşundan, Türk Milletinin İslamiyetle -kendi tabiri 
içerisinde- teşrifi teşerrüfünden itibaren, hep beraber, yan yana yaşayan insanların, bugün, içerisi
ne ayrılık sokmak, anayasal teminat altında da bulunsa, hiçbir bir yayın kuruluşunun veyahut hiç 
kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir. Alevîliği kötüleyen herhangi bir hareketin içerisinde 
bulunulmuşsa, burada, hep, beraber, Anayasanın 133 üncü maddesini değiştirmek suretiyle kabul 
ettiğimiz, yayın esasları ve yayın hürriyetini denetleyen kuruluşun görevleri içerisinde meseleyi de
ğerlendirmek, onların dikkatine sunmak ve varsa gereğinin yerine getirilmesini de mutlaka istemek 
lazımdır. Burada, bu birliği hassasiyetle korumak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz eylül ayı içerisinde, Afganistan'ın Mezarışerif Kentinde, 
Hazreti Ali'nin Türbesinin yanında bir cami temeli attık ve ihalesini de hazırladık. Aşağı yukarı 8 

. milyon dolarlık, yani, 320 milyar liralık bir camiyi Müslüman Türk Halkı olarak, orada yapacağız. 
Bunun anlamı şudur: Bu, Anadolu'da yaşayan Müslüman Türk Halkının, kardeşliğinin, burada ol
duğu gibi orada da devam ettiğini ve orada da, İslam âlemine olan desteğinin, hiçbir bir ayırım yap
madan devam edeceğini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşımızın, Pendik Belediyesiyle ilgili beyanlarına gelin
ce... Burada adı geçen belediyemizin, birtakım işten çıkarmalar dahil, tasarruflarının uygun bulun
madığını, bulunmaması gerektiğini, değerli arkadaşımız izah ettiler. Sayın İçişleri Bakanının, şu 
anda, idarecilerle yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanının da katılmakta olduğu bir toplantıda bulun
maları dolayısıyla, ben, arkadaşımızın mütalaalarını değerlendirecek, gerekiyorsa ilgili makamlar 
tarafından incelenmesini ve gereğinin yapılmasını sağlayacağım. 

Yasaların belirlediği hususlar vardır; işten çıkarmaların ne ölçüde olabileceğini veyahut nasıl 
olabileceğini yasalar düzenlemiştir. Çalışan insanların, burada, yine, Meclisimizin, defaatle, önün
den gelmiş geçmiş ve bugünlerde de yine Anayasa çalışmalarıyla üzerinde durduğumuz hakları, ya
sa teminatı altındadır. Yasaların dışında olan birtakım olaylar vardır ki, burada, değerli arkadaşımı -

- zın söylediği, süt verme veyahut süt verilmesini kesme gibi, yasalarda olmayan; ama, vicdan yasa
sında bulunan hususları da, o zaman, yine değerlendirmek, bu Yüce Milletimizin, gerektiğinde ve
receği karara bağlı olmak durumundadır. 

Arkadaşımızın belirttiği hususların, İçişleri Bakanlığımızca inceleneceğini ve yapılması, yeri
ne getirilmesi gereken bir idarî görev varsa, onun da yapılacağını arz ile, Yüce Heyete saygılar su
narım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, partisine sataşma
sı nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Kazan, nihayet, gündem dışı söz alan arkadaşımız, adını zikrettiği bir bele
diyenin usulsüzlüklerinden bahsederken, Refah Partisi kelimesini çok kullandı. Aslında, bu, bir be
lediyede yapılmıştır. Eğer sizi rencide ettiyse, yerinizden, lütfen... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Öyle şey olur mu Sayın Başkan!.. Televizyonun karşı
sına geçiyorlar, iftirayı yapıyorlar; niye, biz yerimizden cevap vereceğiz? 

BAŞKAN - Yerinizden konuştuğunuz zaman da televizyonun karşısındasınız; şu anda, ben 
de, siz de... ' 

OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır; çıkarın, kürsüden konuşsun. Yani, iftirayı mes
lek edinmişler; elbette, burada cevap verilecek. , 
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BAŞKAN - Buyurun, Sayın Kazan. 
Sayın Kazan, rica ettim, yerinizden dedim; mikrofon gönderiyorum. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, burada belediye 

yok... 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Bu tepki neden, Sayın Başkan; bir sataşma değil, bir 

eleştiri var... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İftira, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kazan, rica ediyorum, yeni bir sataşma doğmasın... Lütfen... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Bizlere gelince kürsüye çıkmayalım!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, Sayın Ziya Halis'in biraz önce gündem dışı 

yapmış olduğu konuşmasında sataşma vaki olmasaydı, yüksek makamınızdan söz talep etmeyecek
tim. 

Sayın Ziya Halis, gündem dışı konuşma imkânına sahip olarak, Pendik Belediyesinden başka 
her şeyi konuştu ve bu arada Refah Partisine de verdi veriştirdi. Tabiatıyla, Sayın Ziya Halis, eko
nomik tedbirler paketi içinde alınması lazım gelen tedbirler meyanında, belediyelerin işçi çıkarma
sı hususundaki kanuna parmak kaldırmış olan kişidir. Şu halde, belediyeler, kadrolarında birtakım 
tasarruflar yapıyorsa, yaptıkları bu tasarruflar, tamamen, kanun hükümleri çerçevesindedir. Bu, 
Pendik Belediyesinde de böyle olmuştur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, seçimlerin arka
sından 700 işçi çıkarmıştır; ama, hiçbir ses çıkmamıştır. Refah Partili belediye, kanun gereği, özel
likle şişirilmiş kadrolar içerisinde, çöpçü kadrolarına yerleştirilmiş; ama, birtakım yazı masaların
da çalışan kişileri işten çıkardığı zaman, neden bu böyle oluyor diyorlar; ama, aslında, bütün bu ra
hatsızlıklar, son zamanlarda Refah Partili belediyelerin, bu belediyeler SHP'nin dindeyken neler 
yapıldığını ortaya koymuş olmasından kaynaklanmaktadır; rahatsızlıkları buradandır. Onun için bu 
açıklamayı yapmak suretiyle sözüme son veriyorum. 

Bilhassa bizim belediyelerimize izafeten "madımak, madımak" diye birtakım sloganlar atıldı
ğından bahsettiler. Bunlar, tamamen halkı tahrike müteveccihtir. Bunların gerçekle hiçbir alakası 
yoktur. Bunlar, Sayın Ziya Halis'in yeni bir oyun peşinde olduğunun ifadesidir. 

Saygılar sunuyorum. 
ZİYA HALİS (Sivas) - Bağcılar Belediyesinden ve oranın halkından sorsun. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, bir hususu belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin... İki kişiyi nasıl dinleyeyim?!. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, ben arz edeyim. 
Sayın Başkanvekili, belediyelerde işçi çıkarma kanunu diye bir kanundan bahsetti; öyle bir ka

nun mu çıktı buradan?.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Necmi Bey. 
ZİYA HALİS (Sivas) - Sayın Başkanım, bir iki şey söylemek istiyorum. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir cümleyle bir açıklama yapmak is-, 

tiyorum. 
ZİYA HALİS (Sivas) - Oyun peşinde olduğumu söyledi; çok ciddî bir suçlama bu, takdir 

ederseniz... 
BAŞKAN - Efendim "oy peşinde" anladım; bakayım zabıtlara. 
ZİYA HALİS (Sivas) - "Oyun" Sayın Başkan "oy" değil. Tabiî ki, oyun peşinde değilim. 
Ayrıca, konu, Bağcılar halkı tarafından biliniyor. Çöp arabalarından madımak türküsünün ça

lındığı ve bu konuda halktan birçok şikâyet geldiği biliniyor. 
BAŞKAN - Oyun peşinde olmadığınızı söylüyorsunuz değil mi efendim; tamam. 
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MUKADDER BAŞEGMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, benim ismim geçti, bir cümleyle açık

lama yapmak zorundayım. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Rica ediyorum... Daha gündeme geçemedik... 
MUKADDER BAŞEGMEZ (İstanbul) - Konu son derece naziktir, Sayın Başkan; izin verin 

de, Türkiye'nin barışına hizmet için, bir cümleyle arz edeyim. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, herkes birbirine cevap verirse, bunun içinden çıkılır mı?!. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (İstanbul) - Bir cümleyle, Sayın Başkan... Bunun faydası vardır. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen oturalım... Lütfen... 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Halkı nasıl tahrik ettiğini, lütfen, açıklasın... 
MUKADDER BAŞEGMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Türkiye var işin içinde. 
BAŞKAN - Efendim, söyleyin öyleyse; buyurun. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (İstanbul) - Sayın Ziya Halis Bey "Bağcılar Belediyesinde, çöp 

arabalarında, madımak türküsünün çalındığını, bundan da birkısım vatandaşlarımızın alındığını" 
bana beyan etti. Bu, anonim bir halk türküsüdür/Bunun melodilerinin Alevîlikle, Sünnilikle, Sivas 
olaylarıyla bir alakası yoktur; kimse, böyle bir maksatla yapmamıştır; ama, yine de hassasiyetinize 
katılıyorum dedim; derhal, belediye başkanımızı aradım. Belediye Başkanımız Sayın Feyzullah Kı-
yıklık da "benim haberim yok; öyle bir niyet de yok; ama, madem ki bu bir ikazdır, derhal, şimdi 
takip ediyorum" demiştir. 

BAŞKAN - Peki efendim, teşekkür ederim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Atatürk'ün "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözü

nün bazı yetkili ağızlarca amacınadan saptırılmak istendiği iddialarına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, buyurun; söz sizin. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde yo

ğunlaştırılmak istenen kimlik tartışmalarıyla ilgili, gündem dışı söz aldım. Söz verdiği için, Sayın 
Başkana ve Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, üzüntüyle ifade etmeliyim ki, son günlerde "Türk" adından gocunma 
hastalığı, tekrar başgöstermiştir. Bu kısa konuşmamda, sizlere, var olduğu günden beri, dünya tari
hinde şerefli yerini almış olan Türkün yüksek vasıflarını anlatacak değilim; sadece, sizler gibi men
subu olmakla şeref duyduğum Türk Milletinin, dolaylı olarak, zımnen yok farz edilme gayretleri
ne duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. 

Anayasamızın 66 ncı maddesi çok açıktır: "Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan her
kes Türktür" diye buyurulmaktadır. Türk adının böyle bir anlam taşıdığı devletimizde "Ne mutlu 
Türküm diyene" sözünü sulandırma gayretlerinin amacını anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

AHMET KABİL (Rize) - Amerika'ya yağ çekiyoruz... 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Anayasamızın "Türk" tanımlamasında bir ırk ifadesi ol

mamasına rağmen, müstakilen Türk adını taşıyan "Ne mutlu Türküm diyene" sözünden ürkmenin, 
rahatsız olmanın mantığı olamaz. "Ne mutlu Türküm diyene" sözü, şoven duyguları beslediği, ırk
çılığa prim vereceği gerekçesiyle unutturulmak isteniyorsa, bu gayrette olanların, Türk kültürünü, 
Türk tarihini iyi tetkik etmedikleri anlaşılır. Yaratılmışı, Yaratandan ötürü seven bir kültürün, yet-
mişiki millete bir gözle bakan bir tarihin sahipleriyiz. Batı'nın, aklen sakat doğmuş bir.çocuğu olan 
ve materyalist temele dayalı bulunan ırkçılık, Türk'ün dünyasında yoktur. Bir insanın Türk doğup 
doğmaması da, zaten onun elinde değildir. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde, kimlik kavramının bir tartışma konusu, bir problem olarak 

ortaya çıkması, Türk millî eğitiminin amacına ulaşmamış olmasının bir sonucudur; çünkü, bir ço
cuğun veya gencin, kendini Türk olarak tanıması, millî eğitimin ona kazandırması gereken bir duy
gu ve şuurdur. Çocuk, kendini Türk yapan ortak değerleri, dili, edebiyatı, müziği, kültürü, tarihi, 
din kültürünü ilk ve ortaöğretim sıralarında öğrenip benimseyecektir. Bu bakımdan "eğitimde res
mî ideoloji dayatılıyor" sözü, tam bir safsatadır. Tam tersine, Türkiye'de problem, resmî bir ideolo
jinin olmayışı ve dolayısıyla Türk kimliğinin, çocuklarımıza ve gençlerimize aşıl anmayı şıdır. 

Fransız dilini, bütün incelik ve güzellikleriyle öğretmeyen bir ilk ve ortaöğretimi Fransa'da dü
şünemezsiniz; Moliere'i, Hugo'yu öğretmeyen bir Fransız eğitim sisteminden de bahsedemezsiniz; 
Fransa krallarım bilmeyen bir Fransız aydını da yoktur. İşte bu bilgiler, Fransız'da, bir duygu ve şu
ur oluşturur ve onu Fransız yapar. Bunun için de, Fransa'da kimlik problemi tartışılmaz. Bu, Al
manya, İngiltere ve Amerika için de aynıdır. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk "ne mutlu Türküm diyene" sözünü, sadece boş bir kalıp olarak 
söylememiştir. O, Türk, Türklük, millet, milliyet, vatan için pek çok veciz söz söylemiş; fakat, bun
dan da önemlisi, ilk ve ortaöğretimde yüzde yüz millî bir politika izleyerek, liseyi bitirmiş her ço
cuğun tam bir Türk olmasını sağlamıştır. O zaman liseyi bitiren bir gencin, Ergenekon Destanını, 
Oğuz Kaan'ı, Yunus Emre'yi, Fuzuli'yi, Karacaoğlan'ı, Namık Kemal'i, Tevfik Fikret'i, Ahmet Hâ-
şim'i, Ziya Gökalp'i, Ömer Seyfettin'i, Yakup Kadri'yi ve Halide Edip'i bilmemesi düşünülemezdi. 
Tabiî ki, bu ortak değerleri öğrenen ve benimseyen genç de "Ben Türküm" derdi. İşte, Atatürk'ün 
"Ne mutlu Türküm diyene" sözünü de, Türklük konusundaki bütün sözlerini de, bu uygulamalar 
içinde mütalaa etmek lazımdır. 

Yetkili ağızlarca, sadece Türk adı değil, Türk kültürü de örselenmeye çalışılmaktadır. Bir mo
zaik edebiyatıdır gidiyor. 

Değerli arkadaşlar, bu ülkede, Türk kültürü vardır; bu kültür, mozaiklerden oluşmamıştır. Bi
lirsiniz ki, mozaik, küçük küçük parçalardan meydana gelir. Sağlam ve kocaman bir bütünü, küçük 
küçük mozaiklere parçalama gayretleri, Türk devlet adamlarının işî olmamalıdır. Bu konuda, Tür
kiye'ye düşmanca tavır içinde olan bazı devletler, zaten bunu yeterince yapıyor. 

Değerli arkadaşlar, anayasal vatandaşlık, federasyon, 27 etnik köken, Kürt realitesi, Kürtçe 
eğitim, çimento, mozaik, Türkiye vatandaşlığı gibi tartışmalar, bu ülkede, vatanımızın bölünebilir-• 
liğini tartışmaya açmaktan başka bir mana taşımaz. 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Şemsek, Başbakan Yardımcısı onları dinlemiyor!.. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Üzüntü veren taraf, bu tartışmayı, sorumluluk sahibi in

sanların başlatmaya pek hevesli olmalarıdır. 
Değerli milletvekilleri, günümüzde, çok net bir şekilde görüyoruz ki, kanımızla, canımızla pa

ramparça ettiğimiz Sevr Antlaşmasını, sözde, demokratik yollarla, alıştıra alıştıra, aşama aşama ha-
ı yata, geçirme gayretleri vardır. Türk adından gocunanlara, "ne mutlu Türküm diyene" sözünü su

landırmak isteyenlere, şunu söylemek gerekir: Siyaset ilminde, sessiz çoğunluk diye bilinen sade 
vatandaş, sonsuza kadar sessiz kalmaz. Ekonomik bir kıskaç içinde bulunan milletimizin, hiç de-. 
ğilsc, Türk olmanın mutluluğunu duymasını çok görmeyelim. "Türk adını anmazsak, başkaları da 
başka adları anmaz" mantığı, davlet zaafının, haksızlığın tescilidir. 

Millî mücadelenin başlarında, Mustafa Kemal Paşa henüz Amasya'dayken, bir anlamda, en za
yıf durumdayken, Diyarbakır'da kurulan Kürt Kulübüne karşı aldığı net tavra ait belgeler, arşivle
rimizde canlı olarak yaşamaktadır. Aynı Mustafa Kemal Paşanın, aynı yıl, Türklükle ilgili görüşle
rini yazdığı ve Sivas'ta yayımladığı İrade-i Milliye Gazetesi de arşivlerdedir. Şimdi, birileri çıkmış, 
âdeta, ateşle, barutla oynarcasına, Türkün adı ve Türk olmanın mutluluğu üzerine çirkin oyunlar 
oynamaya gayret etmektedir. Bu durum, bize, işgal yıllarında, İstanbul'da, Türklüğün varlığından 
habersiz bazı aydınların manda tartışmalarını hatırlatmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları, Avrupa başkentlerinde, Avru

palılarca, cetvelle çizilerek oluşturulmamıştır; sınırlarımızda, vatan evlatlarının kanı vardır. Bu va
tan, Türk Milletinin, Türk adıyla, hür yaşama iradesinin ifadesidir. Bu vatanın özellikle doğusu, 11 
inci Yüzyıldan beri, Avrupalı coğrafyacı ve tarihçiler tarafından da Türk ülkesi olarak anılagelmiş-
tir. Çok öncelerden beri de Türk yurdunda Gagavuzların, Uzların ve Peçeneklerin yaşadığı, herkes
çe bilinmektedir. Bu gerçeği herkesin kabul etmesi gerekir. Tarihin dönüş yolu yoktur. Hâkimiyet, 
ilim gereğidir, şu veya bu gereğidir diye, kimseye verilemez; vatan toprağı üzerinde hâkimiyet de 
paylaşılamaz. Tarih boyunca, Türkler, hâkimiyetlerine sahip olmuşlardır; çünkü, hâkimiyetin fatu
rası, Türk Milletine her zaman çok pahalıya mal olmuştur. Bu ülkede, Türk hâkimiyeti, ancak, fa
tura bedeli ödenerek alınır. 

Sözlerimi bitirirken, hepinize saygılar sunuyor "Ne mutlu Türküm diyene" diyorum. (MHP, 
DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Cevap vermek üzere, Sayın İçişleri Bakanı; buyurun. -
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ço

rum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'in, son günlerde yeniden gündeme getirilen ve millî bü
tünlüğümüze zarar veren kimlik tartışmasıyla ilgili olarak yapmış olduğu gündem dışı konuşma ne
deniyle söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösteren bölücü terör ör
gütü PKK, günümüzde de en önemli iç tehdit unsuru olma Özelliğini korumakta ve bazı yasa dışı 
sol örgütlerle de çıkar işbirliği yaparak, eylemlerini ülke geneline yayma gayreti içinde bulunmak
tadır. 

Ülkemizin gelişmesinden kuşku duyan bazı iç ve dış odaklardan da destek alan terör, devletin 
tekliğini, ulusun birliğini ve ülkenin bütünlüğünü yıkmaya yöneliktir ve üniter bir devlet olan Tür
kiye Cumhuriyetinin bu yapısına saldırmaktadır. 

Bölücü terör örgütü, ülkemizi parçalayıp bölerek, doğu ve güneydoğu bölgelerimizde, Mark
sist, Leninist görüş istikametinde, bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamakta, bu yörede yaşayan 
vatandaşlarımıza korku ve dehşet salarak kendi yanlarına çekmek ve böylece bölücü emellerine 
alet etmek istemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki terörün temelinde bölücülük ve ayırımcılık yatmaktadır. 
Ülkemizin özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan halkımızın ayrı bir ırk oldukları pro
pagandasıyla yürütülmek istenen bölücülük faaliyetleri, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine tamamen 
ters düşmektedir. Atatürk'ün miliyetçilik ilkesinin dayanağı, bilindiği gibi, millettir. Atatürk'ün 
milliyetçilik ilkesi, milleti içtenlikle sevme, çağdaş bir toplum olarak yüceltme ve onun uğrunda 
hiçbir özveriden kaçınmama anlayışına dayanır. Bu ülküye göre, vatanın bağımsızlığı, milletin ege
menliği, birliği, bütünlüğü, bölünmezliği esastır. Atatürk milliyetçiliği, bilindiği üzere, ırkçı bir 
kavram değildir; Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk Halkının, kökeni ne olursa olsun, devlet yö
nünden tartışılmaz eşitliğini, içtenlikli birliğini ve birlikte yaşama iradesini içermekte ve ayırımcı
lığı dışlayıp, ulus yapısı içinde kaynaşmayı öngörmektedir. Bu kavram, etnik kökenlerin, kimlikle
rinin bir tanımı, belirtisi olarak söylenmesini de engellememektedir. 

Misakımillî sınırları içinde, Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde kurulduğu topraklar, bin yılı 
aşan uzun bir tarihsel gelişme sonunda, üzerinde yaşayan, ortak geçmişe, kültüre, ahlaka, tarihe, 
hukuka ve eşit haklara sahip, değişik kökenden gelen insanlarla birlikte bir vatan ve bir ulus oluş
turmuştur. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan insanların bir kesimi değişik kaynaklardan 
gelse bile, ortak kültürleriyle tek bir yapıdadır ve Türkiye Cumhuriyetinde, dil ve kültürün bugün
kü düzeye gelmesinde, ülkenin her karış toprağında, her kökenden ve soydan gelen vatandaşları-
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mızın payı vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini birlikte kuran bütün Türk vatandaşları, cumhuri
yeti ve demokrasiyi benimseme, sürdürme, geliştirme ve devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bü
tünlüğü konusunda fikir ve gönül birliği oluşturmuştur. Türkiye'nin resmî dili, bayrağı, simgeleri, 
Türk millî sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hakları, her türlü tartışmanın dışında ve 
üzerindedir. Bunların tartışılmasına asla izin vermeyeceğimizi, herkes, açıkça bilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde birden fazla ulus olamaz; Türk Ulu
su içinde değişik kökenli bireyler olsa da, hepsi Türk vatandaşıdır. Tarihsel bir gerçek olan "Türk 
Ulusu" olgusu yerine, ırkçılığa dayanan ayrılıklar ve Türk vatandaşlığının niteliğini değiştirmeye 
yönelik savlar geçersizdir. 

Anayasamızda ve yasalarımızda, yurttaşlar arasında etnik ya da diğer herhangi bir nedenle ayı
rımı öngören hiçbir kural bulunmamaktadır. Ülkenin her köşesinde bulunan değişik kökenli yurt
taşlarımız, aynı koşullar içinde yaşamakta, hak ve fırsat eşitliğinden, istisnasız yararlanmaktadır
lar. 

Nitekim, Türk Ulusu içinde yer alan her kökenden vatandaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, is
tek ve başarılarına göre, her görevde bulunmuş, her işte çalışmış ve Türkiye'nin her yerinde -kö
yünde, kentinde; doğusunda, batısında; kuzeyinde güneyinde- yaşama, yerleşme, okuma, evlenme, 
iş kurma, gelişine ve yükselme olanaklarına kavuşmuştur. Bu, eskiden böyle olduğu gibi, bugün de 
böyledir, yarın da böyle olacaktır. Bundan, hiç kimsenin en küçük bir kuşkusu olmamalıdır. 

Ulusumuzu, her karış toprağı aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulan vatanımızı böl
meye, birliğimizi bozmaya, devletimizin tekliğini yıkmaya yönelik her girişimi, devletimiz, bütün 
birey ve kurumlarıyla, ulusundan ve demokrasiden aldığı güçle yok edecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle, hepinize sevgi ve saygılar sunarım. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, bir talebiniz var galiba; talebinizi yerinizden ifade edin lütfen. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkanım, bir süre önce yapılan bir oylamada burada 

bulunmuştum ve oy kullanmıştım. Burada, zühulen oy kullanmadığım tarzında bir tespit yapılmış. 
Oyumu olumlu kullandığımı arz ederim. 

İlginize teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Zabıtlara geçmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata-

soy'a, dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin 'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1700) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 1995 tarihinden itibaren, Suudi Arabistan ve Katar'a 
gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'ıın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in vekalet etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Enerji ye Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Muzaffer Arıcı hakkında hazırlanan dosyaya da

ir Başbakanlık tezkeresinin milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılamasının uygun mütalaa 
edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1701) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir sunuşu vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Muzaffer Arıcı hakkındaki soruşturma raporu, Başba
kanlığın 4.1.1995 tarihli ve 06/0009 sayılı yazılarına ekli olarak, Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre gereği yapılmak üzere, Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak, Meclis soruşturması önergeleri, 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosyayla 
ilgili olarak, Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi, resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, 
yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dosyanın millet
vekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup, Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra, 
Başkanlığımızda bulunan dosya, sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
AKTAŞ Elektrik Ticaret Anonim Şirketi ve Kayseri Civarı Elektrik Tic. A.Ş. ile TEK arasın

daki ilişki ve işlemler sonucunda ortaya çıkan, TEK'in büyük ölçüde zararına sonuçlar doğurduğu 
iddialar, Başbakanlık müfettişlerinin koordinatörlüğünde oluşturulan heyetçe yapılan inceleme ne
ticesinde düzenlenen 25.7.1994 tarih 2-11/4-4 sayılı inceleme raporu ve bu rapora istinaden maka-
mımızca da uygun görülen 8.9.1994 tarih TEFıİŞ. M.083 sayılı onay ilişikte sunulmuştur. 

Söz konusu uygun görülen onayın 1-b maddesinde belirtilen Enerji ve Tdbiî Kaynaklar eski 
Bakanı Muzaffer Arıcı hakkında TC Anayasasının 100 üncü maddesine göre gerekli işlemin yapıl
ması hususunda; 

Gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 
BAŞKAN - Bilgilcreinize sunulmuştur. , 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1, — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, 

izlediği ekonomik politilarla ülke ekonomisini tahrip ederek çalışanları ve üretenleri yoksullaştır-
dığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar ku
rulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11137) 

BAŞKAN - Bir gensoru açılmasına ilişkin önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İzlediği IMF güdümlü ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip eden, çalışan ve üreten
leri yoksullaştırarak rant geliri elde edenleri zenginleştiren Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti 
hakkında, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ederim. 

' Abdullatif Şener 
RP Grup Başkanvekili 
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Gerekçe: 
Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti, izlediği IMF güdümlü ekonomik politikalarla ülke eko

nomisini tahrip etmiştir. 
Bu Hükümet, hayat pahalılığını dayanılmaz düzeye getirmiş, ekonomiyi küçültmüş, TL'nin 

değer ölçüsü olma özelliğini yok etmiş, devlet bütçesini faiz ödeme aracı haline getirmiştir. Çiller 
Hükümeti, işsizliği çığ gibi büyütmüş, çalışanlar ve üretenleri yoksullaştırmıştır. Ayrıca, yatırım
ları caydırıcı, buna karşılık faiz, döviz ve rant gelirlerini teşvik edici politikalarla Türkiye'nin kal
kınma umut ve çabalarını yıkmıştır. 

1994 yılı, Cumhuriyet tarihinin en kötü yılı olmuştur. 
1994 yılı enflasyon hedefi, toptan eşya fiyatlarına göre yüzde 48 olarak ilan edilmiş, ancak 

yüzde 101,6'lık bir sapma ile yüzde 149,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yük
sek enflasyonudur. Aynı zamanda 1994 yılında dünyanın tanıdığı en yüksek enflasyon oranların
dan biridir. Hükümetin yılbaşında yapmış olduğu enflasyon tahmini, yıl sonunda üç kat, son altı ay 
için yaptığı tahmin ise yüzde 100 sapma göstermiştir. Millet, hükümetin hiçbir beyanına inanmaz 
olmuştur. 

1994 yılı büyüme hedefi yüzde 4,5 olarak ilan edilmiş, ancak, Türkiye, bu Hükümetin elinde 
büyümemiş, küçülmüştür. Toplam millî gelir düşmüştür. Kişi başına düşen millî gelirde azalma ol
muştur. Türkiye yoksullaşmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomide böylesine bir küçülme, 
böylesine bir yoksullaşma yaşanmamıştır. Aynı zamanda, bu görüntüyle Türkiye, 1994 yılında 
dünyada en kötü büyüme oranı gösteren birkaç ülkeden biri olmuştur. Sanayileşmiş ülkeler ortala
ma yüzde 3, gelişmekte olan ülkeler ortalama yüzde 6 civarında büyürken, Türkiye küçülmüştür. 
Özellikle sanayi üretimi önemli ölçüde azalmıştır. • 

Bu Hükümetin elinde ekonomi küçülürken, işsizlik artmış, tüm çalışan ve üreten kesimler yok
sullaşmıştır. 

Memur yoksullaşmıştır. Hükümet, memura verdiği sözü tutmamış, enflasyona göre maaş artı
şı sağlamamıştır. Aksine, IMPye verdiği sözü yerine getirerek ücretleri artırmamıştır. Enflasyon 
yüzde 150'yi bulurken yılın ilk yarısında verilen yüzde 28,8'lik zamla yetinilmiştir. 1994'ün ikinci 
yarısında verilen maktu artışlar ise aynı dönemde Ödenmeyen vergi iadeleriyle telafi edilmiştir. Me
mur maaşları, azgınlaşan enflasyona rağmen âdeta dondurulmuştur. 

Emekliler perişan edilmişlerdir. Emekli maaşı ile geçinmek imkânsız bir hale dönüşmüştür. 
1993 yılında emeklilerin reel gelirleri azalmıştı, 1994 yılında reel gelirleri yine azalmıştır. Emekli
lerin içinde bulunduğu durum, doğrudan doğruya devletin hassasiyetiyle ilgili bir konu iken, Hü
kümetin duyarsızlığı devam etmektedir. 

İşçilerin 1994 alacakları bile 1995'c devredilmiştir. Ortaya çıkan faturalar, sürekli, emekçile
rin sırtına yüklenmektedir. , 

Esnaf, sanatkâr ve serbest meslek erbabı çok zor günler geçirmektedir, Zarar eden esnaftan bi
le Gelir Vergisi alınmaktadır. Hayat standardı ve peşin vergi yetmiyormuş gibi, 1994 yılında ek 
olarak alınan Net Aktif Vergisi ve Ekonomik Denge Vergileri esnafı perişan etmiştir. 

Hükümet, tarım ve hayvancılığı da mahvetmiştir. 
Tarım kesimindeki yoksullaşma 1994'te de sürmüştür. Tarım, zaten 1993'te yüzde 2,2 küçül

müştü, bu küçülme devam etmektedir. Tarımda girdi fiyatları, başta mazot ve gübre olmak üzere 
korkunç şekilde artarken, ürünlerdeki fiyat artışları, maliyet artışlarının çok altında kalmaktadır. 

Tüm çalışan ve üretenler yoksullaşırken dövize, faize yatırım yapanlar, rant gelirleri elde 
edenler zenginleşmişlerdir. Hazine, üç aylık yüzde 50 faizle borçlanmıştır. Hükümet bir saadet zin
ciri oluşturmuştur. Gelir dağılımını daha adaletsiz ve daha çarpık bir hale getirmiştir. Düşük gelir
lilerden toplanan vergiler faiz geliri elde eden kesime aktarılmaktadır. 
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Ekonomik dengeler altüst olurken, Sayın Başbakanın büyük iddialarla açıkladığı her ekono

mik paket fiyasko ile sonuçlanmış, sonra yine gerçekleşmeyen hedefleri havi yeni ekonomik paket
ler sunmuştur. Başbakanın bir türlü gerçekleşmeyen hayali vaat ve hedefleri, toplumda gelecekle 
ilgili umutsuzluk ve endişelere yol açmakta, devlete duyulan, güveni sarsmaktadır. 

1994 yılıyla ilgili ekonomik göstergeler, Hükümetin başarısızlığını sergilemektedir. 71 yıllık 
cumhuriyet tarihinde böylesine bir felaket yılı, daha önce yaşanmamıştır. Bu felaket, dünya ekono
misinin yaşadığı bir krizin Türkiye'ye yansıması değildir. Gerek sanayileşmiş gerekse gelişmekte 
olan ülkelerdeki ekonomiler olumlu gelişmeler gösterirken, sorunlar, Türkiye'ye özgüdür; ama, bu, 
ülkemizdeki bir doğal felaketin veya savaşın sonucu değildir. Yaşanan ekonomik felaketin sebebi, 
doğrudan doğruya Çiller Hükümetinin kendisidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi bilgilerinize sunulmuştur. Gensoru öner
gesinin görüşülme günü, daha sonra, Danışma Kurulunca tespit edilerek, onaylarınıza sunulacak
tır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul İli İçme Suyu Havzalarının Korunması 

Hakkında Kanun Teklifinin (2/694) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/380) 
BAŞKAN -r Şimdi, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, doğrudan doğruya gündeme 

alınma önergeleri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızca hazırlanarak 15.4.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan İstanbul ili İçme Suyu Havzalarının Korunması Hakkında Kanun Teklifimiz, sevk edildiği 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülme ya
pılmadan, bugüne kadar beklemektedir. 

Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alınması
nı Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sabri Öztürk 

İstanbul .v 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, lehte söz talebiniz vardır; buyurun. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun teklifinin, Ba

yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda iki seneyi aşkın bir süredir beklemiş olması, 
bizi, bu yola teşvik etmiştir. Bu kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasını talep et
mekteyiz. 

Bugün, birçok arkadaşımız, bu kürsüden, Yüce Heyetinize, istanbul'la ilgili şikâyetlerini, ar
zularını ve isteklerini dile getirdiler. Ben de, bütçe görüşmelerinden önce, burada, İstanbul'un ge
cekondu meselesi üzerinde konuşma yaparak, 775 sayılı Yasayla ilgili bir kanun teklifimi huzurla
rınıza getirmiştim ve Yüce Meclisimiz, bu kanun teklifimizi gündeme almıştı. 

Yine, İstanbul'la ilgili su havzalarının korunması, çok acil bir durum kesbetmektedir. Bugün, • 
İstanbul'da, hem içme suları hem de kirlenen hava, insanlarımızı büyük boyutlarda rahatsız etmek
tedir. Bu işin aciliyeti vardır. 

Özellikle, İstanbul'da su havzaları, çarpık şehirleşmeden nasibini almış, gecekondulaşma ve 
kaçak yapıların -âdeta- teşvik edildiği bölgeler haline gelmiştir. Kanımca, bunun en önemli sebep
lerinden biri şudur değerli arkadaşlar: Gecekonducu, ucuz arazi aramaktadır. 

Bu havzalar, İSKİ Kanunuyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun her ne kadar korunmak istenmişse de, İSKİ, Büyükşehir Belediye-
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sine bağlı bir siyasî kuruluş olduğu için, daha evvelki yönetimler de birer siyasî demokratik kuru
luşlar olduğu için, bir yönetim, korumaya çalışmış, bir başka yönetim, âdeta, oy alabilme uğruna 
bu olaylara göz yummuştur ve bugün İstanbul'da musluklardan, bırakınız su akmasını; aktığı za
man, bardağa koyup da içebileceğiniz bir su yoktur artık. 

Değerli arkadaşlarım, bu bölgedeki, havzaların korunmasıyla ilgili, ÎSKİ Kanununda bazı mü
eyyideler var; ancak, bugüne kadar, demin belirttiğim siyasî nedenlerden ötürü, buralar korunama
mış. 

• Bizim getirdiğimiz teklifte, dünyanın her yerinde olduğu gibi, korunacak bölgeleri devletin 
koruması öngörülmektedir. Bugün, Avrupa'ya veya bazı dış ülkelere giden arkadaşlarımız gayet iyi 
bilirler ki, su gibi, önemli bir konuda, su havzalarına, bırakınız gecekondu yapmayı, bu bölgelere 
girebilmeniz bile ancak özel izne tabidir. Bu bölgelerde avcılık yapmak İsteseniz dahi, ilgili kuru
mundan özel izin almak suretiyle bu yerlere girebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, gündeme alınmasını istediğim teklifim, İstanbul'un sorunlarını bilen çe
şitli uzmanlarca ve benim de, üzerinde çaba sarf edip, birlikte hazırladığımız bir tekliftir. Bu kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması burada oylanacak. Sizlerden istirhamım şudur: Biz
ler milletvekili olarak, yasama görevimizi yaparken, birtakım bilgi ve birikimlerimizi, milletimizin 
yararına kullanmamız, ancak, bu gibi teklifleri huzurlarınıza getirmek ve tartışmak suretiyle ger
çekleşebilir. Bu teklifi, belki, oylarınızla reddedebilirsiniz; ama, teklifin doğrudan doğruya günde
me alınmasını kabul edeceğinizi umuyorum. Teklifim, belki de Meclisin gündeminde 200 üncü sı
ralarda yer alacaktır; fakat, gündeme alınmasına oylarınızla yardımcı olur, kabul ederseniz, umut 
ediyorum, belki bir gün kanunlaşma sırası da gelir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SABRÎ ÖZTÜRK (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sizlerin de olumlu katkılarıyla; İstanbul gibi, önemli bir şehrimizin büyük bir problemini bel

ki de çözmüş oluruz. 
Ülkemizin gündeminde çok önemli konular var. Belki, bu konu, sizlere basit bir konu gibi ge

lebilir; ama, basit meseleleri çözemediğimiz sürece, önemli meseleleri nasıl çözeceğiz? Kaldı ki, 
bu, basit bir konu da değildir. İstanbul'un içme suyu havzalarının korunmasıyla ilgili bir kanun tek
lifidir. 

Destek vereceğinizi umuyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, izni

nizle... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 

, BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sabri Öztürk ve 6 arkadaşının İstanbul İli İçme Suyu Havzalarının 
Korunması Hakkında Kanun Teklifinde, İstanbul İli sınırları dahilinde mevcut ya da projelendiri
lecek içme suyu barajlarını ve bu barajları besleyen derelerin meydana getirdiği havza sınırları içe
risindeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, insan ve diğer canlıların sağlığına zarar verecek ve suyun 
kalitesini, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozacak her türlü kirlenmeye karşı korumak ama
cıyla, sel, heyelan ve erozyon gibi doğal afetleri önlemek için; İstanbul İli içme suyu havza koru
ma başkanlığı kurulması öngörülmektedir. 
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Kanun teklifinde, kurulması öngörülen İstanbul İli içme suyu havza koruma başkanlığının gö

rev ve yetkileri; 6200 sayılı Devlet Sü İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun; İçme suyu havzalarındaki plan değişiklikleriyle ilgili nâzım ve uygulama imar planlarını yap
ma konularındaki 3194 sayılı İmar Kanunu; 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun; 1580 sayılı 
Belediye Kanunu; 6831 sayılı Orman Kanunu; 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu; 2872 sayılı Çev
re Kanunu; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun (İSKİ) hükümleriyle çelişkiler yaratacak ve bu kurum ve kuruluşlara verilmiş 
olan yetki ve sorumlulukları kısıtlayacak, uygulamada çeşitli sorunlara neden olacaktır. 

Diğer taraftan, münferit düzenlemeler yapılması yerine, içme suyu kaynaklarının korunması
na ilişkin yürürlükte bulunan mevzuata işlerlik kazandırılarak, halen 2560 sayılı Kanunla yetkili kı
lınmış İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün koruma görevini layıkıyla yerine 
getirmesini teminen, gerekli tedbirlerin alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız tarafından, İstanbul bütününde, Boğaziçi ve içme ve kullanma suyu hav
zalarının da korunmasına yönelik bir kanun tasarısına ilişkin çalışmalar süratle yürütülmekte olup, 
tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Bu çalışmaların büyük bir kısmı, tüm bakanlıklarla koordine-
li bir şekilde hazırlanmaktadır. Çalışmalar özellikle, ilgili kuruluşların, İstanbul Büyükşehir Bele
diyesinin, Valiliğin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının katılımıyla tamam
lanma aşamasına gelmiştir. 

Değerli milletvekilimizin kanun teklifini çok olumlu buluyor ve kendisine teşekkür ediyoruz; 
ama, eğer, komisyonda görüşülmeden, sayın milletvekilinin kanun teklifinin gündeme alınmaasını 
kabul etmiş olursak, gündemin ilgili bölümünde yer alacak; belki de, bizim kanun tasarımızla bir
leştirme şansına kavuşamayacak. O yüzden, ilgili komisyonda, bizim kanun tasarımızla, değerli 
milletvekili arkadaşlarımızın teklifini birleştirerek, bu çalışmayı birlikte sürdürmenin daha doğru 
olacağına inanıyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Efendim, komisyon çalışmıyor... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Efendim, oradan 

bağırmayın; ifade etmeye çalışıyorum, özellikle, üzerinde durduğumuz bir konu... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Efendim, İstanbul'a gelin de ne vaziyette olduğunu 

bir görün. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Müsaade eder 

misiniz. 
...Hükümetin, hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Değerli milletvekili arkadaşlarımız da 

emeklerini vermişler, bizim kanun tasarımızla, bu kanun teklifini birleştirerek, önümüzdeki günler
de komisyonda görüşeceğiz. Bu, bir koordinasyon işi, yakın süreçte de gündeme gelecek... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Hayal efendim, hayal!.. İstanbul ıstırap içerisinde... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Beyefendi, İstan

bul, şimdi mi aklınıza geldi?!. Şimdi mi aklınıza geldi?!. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Efendim, çoktan beri aklımızda. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Sekiz sene ikti

dardaydınız; o zaman neredeydiniz? 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Bakan, hep geçmişten bahsediyorsunuz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Çoktan beri...Çoktan beri... 
SABRİÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Bakan, bu mazeret değil. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Sabri Bey, ben, 

sizin çalışmanıza, emeğinize çok saygı duyuyorum. 
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GÜRHAN ÇELEBlCAN (İstanbul) - Hep geçmiş... Hep geçmiş... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, söz hakkınız var; oturduğunuz yerden niçin konuşuyorsu-. 

nuz? , 
Sayın Bakan, devam ediniz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Değerli milletve

kilimizin çalışmasına çok saygı duyuyorum; ama, Bakanlık da, bu konuda, koordinasyon içinde bir 
tasarı hazırlamakta ve sanırım, bir hafta on gün içinde bunu netleştireceğiz. İlgili bakanlıkların ve 
ilgili idarelerin görüşleri netleşmedi; onu netleştirdiğimiz zaman, sizin teklifinizle birlikte komis
yonda gündeme alacağız. 

Bu konuda, lütfen, benim teminatımı kabul edin, birlikte gündeme alacağız. 
SÂBRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Gündeme alınmasında bir mahzur var mı; bir mahzur yok efen

dim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Komisyona gir

mez, gündemin ilgili sırasına girerse, çalışmanıza, yazık olur diye düşünüyorum. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Yine birleştiririz; gündeme alınmasına müsaade edin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Bu konuda tak

dir Yüce Meclisin. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Cengiz Bulut, aleyhte; buyurun. 
Sayın Bulut, aleyhte söz aldınız değil mi? 
CENGİZ BULUT(İzmir) - Evet efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu konu hakkında şunları söylemek istiyo

rum: İnşallah, buna benzer kanunları, İzmir için de bir an evvel çıkarırız. Bunlar İzmir için de ge
rekli. 

Üzüldüğüm bir nokta da şu: Çok değerli Bayındırlık ve İskân Bakanımız, konuşması sırasın
da "sekiz senedir neredeydeniz" dediler. Sekiz senedir neredeydiniz... Neredeydiniz... Neredeydi
niz... Yani, şimdi ne yapacağız, hiçbir iş yapmayacak mıyız; bir şey teklif etmeyecek miyiz? Şu , 
memleket kilitlenecek mi? Şimdi, şu memleket batsın mı yani? Sekiz sene evvel de bizden Önce ik
tidar olmuş partiler var. Geçmişle uğraşarak, gelecekle ilgili bir şey yapmayacak mıyız hâlâ? 

Bakınız, İstanbul' resmen batmış. Sayın Bakanımız, burada birçok kanun saydı; şu kanun de
di, bu kanun dedi; kanun... Kanun... Kanun. Kanunların neticesini görüyoruz... İstanbul batmış, İs
tanbul kan ağlıyor. Suçlusu kim; hepimiz beyler, hepimiz!.. 

BAŞKAN - Sayın Bulut, lehinde söz söyleme hakkını veririm size. Lehindeyseniz, lehinde 
konuşun... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkanım, konunun lehinde, aleyhinde değil; bu mese
leyi dile getirmeye, bu meselenin eksik taraflarını söylemeye geldim. Şimdi, benim bu meselede, 
eksik olarak gördüğüm olay şu: İstanbul için lazım olan bu kanun teklifine, aynı şekilde İzmir'in de 
ihtiyacı olduğunu söylemek için buraya çıktım. Aleyhinde olduğum, yani, eksik olan konu bu. Şu 
anda bu kanun teklifi eğer gündeme alınırsa, İstanbul için bir kurtuluş olacak. İstanbul konusunu 
bir an evvel gündeme almanın büyük faydaları vardır. Mutlaka, aleyhte bir şey söylemek gerekmi
yor. ' 

Bakınız, değerli arkadaşlarımız... 
BAŞKAN - Efendim, aleyhte derseniz, aleyhte konuşacak bir arkadaşın hakkını kullanmış 

oluyorsunuz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Efendim, aleyhte derken; yani, şimdi ne diyeceğiz... 
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BAŞKAN-Tamam efendim. Ben, lehte kabul ediyorum; rahatça konuşun. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Peki, teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bence, İstanbul Milletvekili Sayın Sabri Öztürk'ün vermiş olduğu bu kanun teklifini gündeme 

almamız gerekiyor. Eğer, İstanbul'u seviyorsak, -tabiî ki, seviyoruz, "eğer seviyorsak" ifadesi yan
lış. Bütün partilerin de sevdiğine inanıyoruz- birbirimizi engellemeyelim. Yani, "bu kanunu ille be
nim partim çıkaracak; ille iktidar partisi olarak gündeme biz getireceğiz; bizim dışımızda kim ne 
verirse versin, biz buradan o kanunu geçirmeyiz; biz, burada, bunun şerefini kimseye bırakmayız" 
şeklindeki iddiayla bu meseleye yaklaşmak, bu meseleye girmek, bence yanlıştır ve bunun Türki
ye'ye büyük zararları vardır. Gelin, hangi partiden olursa olsun; ister Sabri Oztürk'ten, ister 
DYP'den, ister SHP'den, ister RP'den... Mesele, İstanbul'un lehinde midir; mesele, istanbul'un iyi
liğine midir; mesele, İstanbul'a bir şey getirecek midir... 

Biraz evvel bahsettiğim gibi, Sayın Bakanımız, birçok kanundan söz etti; doğrudur, vardır o 
kanunlar; ama, neticesi?.. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yetkisi vardır, doğrudur; netice?.. 
İSKİ'nin,yetkileri vardır, doğrudur; netice?.. İstanbul'un her tarafından pislik akıyor; biz, televiz
yonlardan seyrediyoruz. Diyeceksiniz ki, İzmir Milletvekili Cengiz Bulut, İstanbul'dan sana ne? 
Şimdi, inşallah, bu teklif kabul edilir, İstanbul'da tatbik edilir. Hemen akabinde, İzmir milletvekil
leri olarak bizler, aynı teklifin, İzmir için de uygulanmasını isteyeceğiz. İstanbul'a, İzmir'e, Anka
ra'ya aşırı göç var; bu iller boğulmak üzere; aşırı çevre kirliliği var ve hiçbir şekilde bunların önü
ne geçemiyoruz. 

Aramızda belediye başkanlığı yapmış olan arkadaşlarımız var, ben de belediye başkanlığı yap
tım; itiraf etmek lazım; bu kirliliğin önüne ne kadar geçebildik, bu kirliliği ne kadar engelleyebil
dik? Adalet Partisine mensup, Cumhuriyet Halk Partisine mensup, ANAP'a mensup arkadaşlarım 
bu illerde belediye başkanlığı yaptılar; geçmişte yapılmış olan bütün kirliliği, bütün yanlışlığı yal
nız bir partiye mal edemeyiz. Bu memlekete bugüne kadar hizmet etmiş olan bütün siyasî partili
lere teşekkür etmesini bilmişizdir. Geçmişte yapılmış olan bazı yanlışlıklar, sıkıntılar varsa, sade
ce Anavatan Partisinin değil, yıllarca iktidar olmuş olanlarındır, hepimizindir. 

Gelin, geçmişi tartışmayalım Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar; gelin, bu alışkanlıktan vaz
geçelim; muhalefet partisine mensup bir arkadaşımızdan geldi diye bu kanun teklifine karşı çık
mayalım. Bu teklifin bir an önce gündeme alınması İstanbul için lazım mı, değil mi? Bu kanun tek
lifinin bir an önce gündeme alınması, İstanbul için gerekli mi, beraber oy kullanalım. 

Efendim, "Komisyon!.. Komisyon!.." Komisyonlarda görüşülmesi gereken kanun tasarı ve 
tekliflerini görüyoruz. Ona bakarsak, dört senedir iktidardasınız, şimdiye kadar neredesiniz? Gelin, 
bu suçlamalardan vazgeçelim, İstanbul için el ele verelim. 

Müsamahanız için teşekkür ediyorum, sağ olun Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Aleyhte, Sayın Ali Eser, buyurun. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Ali Bey, senin aleyhte olmaman gerekir. 
ALİ ESER(Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum, yeni yılın milletimize, devletimize, Meclisimize hayırlı ol

masını diliyorum. 
Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, iki yılı aşkın bir süre önce, bütün partilerin uygun görüşüy

le, İstanbul'un sorunlarıyla ilgili olarak bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon -bu 
kürsüden birkaç kez bahsettim- çok kapsamlı bir çalışma yapmıştır -komisyon üyesi arkadaşları
ma, bu vesileyle, tekrar teşekkür ediyorum- ve raporunu bitirmiştir; Meclisimizde görüşmesi yapıl
mıştır, tasvip görmüştür. İçişleri Bakanlığımız, özellikle, idarî yönden, koordinasyon yönünden, bu 
raporla ilgili tavsiyelerden istifade ederek çok müspet çalışmaların içine de girmiştir. 
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Sayın Bakan, bir süre önce, bu kürsüden, bu konuda bilgi vermiştir. Aynı minvalde, aynı çer-, 

çevede, bu raporumuz, İstanbul'un, gündeme gelen her türlü meselesine, çok radikal ve rasyonel 
çözümler de önermiştir; çevre, su havzaları, gecekondu, imar vesaire gibi. 

Ben, bu tekliflerin sahibi değerli arkadaşlarıma o zaman da söylemiştim. -Gecekonduyla ilgi
li bir kanun teklifinin yılbaşından önce, yine, doğrudan doğruya gündeme alınma konusu oldu; su 
havzaları da var, başka teklifler de var- gönül isterdi ki, bunlar, o gün konuştuğumuz çerçevede, 
komisyon üyesi arkadaşlarımızın imzasıyla, komisyona gelip, takviyeli bir şekilde çıksaydı. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Size tevdi ettik Sayın Başkanım. 
ALİ ESER (Devamla) - Olamadı, maalesef... Siz, prosedürü biliyorsunuz, benim niyetimi de 

gördünüz. 
Bunun üzerine, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımızın, biraz evvel arz ettiği hususları da dik

kate alarak, bence, büyük bir koordinasyon içinde ve raporun bütünlüğünü de bozmadan, kanun 
teklifini, Hükümet tasarısıyla birleştirip, süratle gündeme almayı tavsiye ediyorum. 

Bu şekilde karar vermenizi diliyor, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
MUHAMMET KAYMAK (Adana) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kaymak, biliyorsunuz, İçtüzüğün 64 üncü maddesini uyguluyorum; iki leh

te, iki aleyhte söz verebiliyorum. Bunun dışında, ne lehte ne aleyhte söz veremem. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Sabri Öztürk'ün önergesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Sayın Öztürk'ün, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verdiği kanun teklifinin doğrudan doğru

ya gündeme alınması önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylü'nun, Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/175), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/381) 

BAŞKAN - İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş ikinci bir önerge daha var; okutuyo
rum: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6.12.1994 

Tarafımca hazırlanarak 28.9.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan Belediye Kanunu ile İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim, 
sevk edildiği İçişleri Komisyonununda görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alınmasını 
Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Gürol Soylu 

İstanbul 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak konuşmak üzere Sayın Soylu; buyurun. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, muhtarlar -hepimizin de kabul ettiği gibi- demokrasimizin temel taşı di

yoruz. Bunlar, kendi imkânlarıyla, mahalle veya köy bazında seçime katılarak, o mahallelerin ve
ya o köylerin güvenini kazanarak muhtar oluyorlar. Bunların tek gayeleri, köylerine ve mahallele
rine hizmet götürmek. Ancak, köy muhtarları, hakikaten, kaymakamların ve valilerin makamları
nın önünde beklemektedirler; mahalle muhtarları, belediye başkanlarının özel kalem odalarında 
beklemektedirler. Bunların gayeleri, mahallelerine hizmet götürmektir. . . 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisin mehabetini bozuyorlar; bü

tün arkadaşlarımız bakanların yanında, arkadaşımızı dinleyemiyorlar. Lütfen ikaz ediniz. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, hatibi dinleyelim. 
GÜROL SOYLU (Devamla) - Bu hizmet anlayışıyla, muhtarlarımızın, belediye meclislerin

de ve il genel meclislerinde görev almalarını teklif ettik. Mahalle muhtarları, hizmetlerini daha iyi 
yürütmek için, belediye meclislerinde meclis üyesi sıfatını kazanacaklar. Köy muhtarları ise, il ge
nel meclisi üyesi olacaklar ve köylerinin yolunu, suyunu, kanalizasyonunu yaptırmak için il genel 
meclisinden karar çıkaracaklar. 

Bu kanun teklifi, Hükümetçe de deklare edildi. Muhtarlar Federasyonunun toplantısında, Sa
yın Başbakanımız, muhtarlara böyle bir hakkın verileceğini ifade ettiler. Bunun, bir an önce kanun
laşması için gündeme alınması zorunludur. Bu teklifim, elbette Hükümetçe verilen Mahallî İdare
ler Kanunu Tasarısıyla birleştirilip, Yüce Meclisin onayından geçtikten sonra kanunlaşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, önemli bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunda sizlerden istirhamım, muhalefet-İktidar farkı gözetmeksizin, gündeme alın
masının kabulü yönündedir. 

Bu vesileyle huzurlarınızı işgal ettim; hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soylu. 
Sayın Ergüder, Bakanlar Kurulu sıraları boş olduğu zaman da, Sayın Dumankaya o tarafa ba

kıyor ve "bomboş" diyor... Onun için, biraz hoş göreceksiniz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkanım, Meclisin mehabetini bozuyorlar; 

sayın bakanlar bizi ciddiyetle dinlemeli. Arkadaşımızın konuşması hiç dinlenmedi; üzülüyorum. 
BAŞKAN - Yok efendim, dinlendi. 
Teşekkür ederim. 
Lehinde, Sayın Keçeciler, buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletve

kili arkadaşımız Gürol Soylu'nun, Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifinin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınması hususunun 
lehinde söz almış bulunuyorum. 

Aslında, günümüzde, yerel yönetimlerin, belediyelerin, il özel idarelerinin ve köylerin mevzu
atının yeni baştan ele alınıp, çok sağlıklı bir düzen kurulmasında zaruret vardır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Hükümetimiz, 22 Aralık tarihinde -daha yeni- belediyelere bîr 
genelge gönderiyor ve gönderdiği bu genelgede diyor ki: "Boş kadrolarınızı bildirin. Özelleştirme 
yapacağım. Özelleştirme yaparken, bazı kurumları kapatacağım; oradaki memurları, size danışma
dan, size sormadan, sizin onayınızı ve okeyinizi almadan, sizin boş kadrolarınızda görevlendirece
ğim." 

Değerli arkadaşlarım, yerel yönetimlerin, ayrı bir seçimle işbaşına gelen karar organlarının 
hikmeti vücudu ne? Acaba, oralarda, niçin, milletvekilliği seçiminden ayrı bir seçim yapılıyor?.. 
Hükümet olarak, siz, eğer, yerel yönetimleri, belediyeleri, tapu daireleri gibi, nüfus daireleri gibi 

. düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. 
Bakın, belediye mevzuatının, il özel idaresi mevzuatının, acilen, yeniden ele alınmasında ve 

gerçekten, Hükümet Programınızda dermeyan ettiğiniz gibi, ileri sürdüğünüz gibi, sağlıklı bir te
mele oturtulmasında kesin zaruret vardır. 

Partimiz, bu manada, 1993 yılında, hem İl Özel İdaresi Kanunu hem Belediye Kanunu, hem 
Köy Kanunu, hem Belediye Gelirleri Kanunu, hem de İl Özel İdaresi Gelirleri Kanununda değişik
lik yapılmasına dair tekliflerini -iki yıl evvel- vermiştir ve komisyonlarda beklemektedir. Hüsnüni-
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yetle, iyi niyetle beklemekteyiz ki, Hükümet bir an evvel bu konudaki çalışmalarını tamamlasın; 
ama, bu çalışmalar çok zaman aldı, çok geciktiniz. Türkiye'de, yerel yönetim yapısını yeniden kur
maya ve modern şartlara, günün şartlarına, gelişen Türkiye'nin şartlarına göre yeni bir yerel yöne
tim modeli geliştirmeye mecburuz. Aksi takdirde, belediyelerimiz çok zor durumdadır, çok sıkıntı 
içerisindedir. Belediye başkanlarımız rasgele açığa alınmaktadır. Belediye başkanlarımızın maaş
ları, hiçbir esasa bağlı olmadan, bütçe kanunuyla düzenlenmeye çalışılmaktadır. Belediyelerin ala
cağı personele, bütçe kanunlarıyla, tasurruf edici mahiyette hükümler getirilmektedir. Yani, dola
yısıyla, idare etmekte siz de zorlanıyorsunuz ve kulağınızı böyle gösteriyorsunuz; bütçe kanunu 
içerisine, belediye idaresiyle ilgili hükümler koyuyorsunuz. Bunlar yanlış. Gelin, şu Belediye Ka
nununu yeni baştan tanzim edelim, düzene koyalım; Bu konuda hazırlık da var. Biz, sizin gibi, 
"aman, kopya çekersiniz, teklifimizi saklarız" da demiyoruz. Teklifimizi verdik; komisyonlarda 
bekliyor. Alın, eğer bir şey yapmak istiyorsanız; hakikaten bu konuda samimî niyetiniz varsa, her 
türlü görüşmeye, yardıma, desteğe de hazırız; kanun teklifi bekliyor; her şey hazır, komisyonda gö
rüşeceksiniz, buraya indireceksiniz, kabul edip, kanunlaştıracaksınız. 

Arkadaşımız, iştiraki çoğaltıcı mahiyette bir teklif vermiş. Bu, köy muhtarlarının, mahalle 
muhtarlarının, belediyelerin ve il özel idarelerinin karar organlarına katılmasını sağlayan bir teklif. 
Bu bizim, geneli üzerindeki teklifimizin sadece bir parçası, bizim tekliflerimizin içerisinde bu var. 
Bunu, gidip muhtarların huzurunda deklare de etmişsiniz, "biz bunu yapacağız" demişsiniz, söz 
vermişsiniz. Belki sözünüzde durursunuz diye, arkadaşımız onu aldı, huzurunuza getirdi. 

Şimdi, burada vereceğiniz oylarla eğer bu teklifi reddederseniz, yarın muhtarlar toplantısında, 
sizin temsilcilerinizin huzurunda bunu açıkça söyleriz Başbakanın verdiği sözlerin öneminin ol
madığını ve muhtarların huzurunda başka konuştuklarını, Meclise gelip başka yönde oy verdikle
rini ifade ederiz. Zaten, bu memlekette, Başbakanın sözüne çok fazla itibar eden kalmadı; ama, biz 
yine de, son bir ümitle, belki müspet rey verirsiniz diye hatırlatıyoruz. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Siz sekiz yılda niye yapmadınız? 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, biz Grup olarak zaten "evet" diyece

ğiz; Keçeciler'in tehdit etmesine gerek yok. 
BAŞKAN - Aleyhte söz talebi?.. Yok. 
Efendim, Sayın Gürol Soylu'nun önergelerini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/423) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/382) 

BAŞKAN - İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş üçüncü bir önerge daha var; okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımdan hazırlanarak, Başkanlığınıza sunulmuş bulunan 1475 sayılı İş Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifim, İçtüzüğün öngördüğü süre içerisinde, ilgi
li komisyonlarda görüşülerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmamıştır. 

Söz konusu kanun teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci maddesine 
göre, doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Mahmut Alınak 
. Şırnak 

BAŞKAN - Sayın Almak, buyurun efendim. 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılının, bütün dün

yada ve Türkiye'de, barış ve kardeşlik yılı olmasını diliyorum. 
Sanat ve sanatçılıkla yakından uzaktan ilgisi olmayan birinin, dün bir televizyon kanalında, 

Alevî kardeşlerimize yönelik sözlerini, çirkin ithamlarını, kardeşliğe ve emekçilerin birliğine yö
nelik bir saldırı olarak değerlendiriyor, Genel Kurulu ve bütün kamuoyunu duyarlı olmaya çağırı
yorum. 

Bu şahsın programlarının, Sünnîyim diyen, Alevîyim diyen, hangi inançtan olursa olsun, kar
deşlik ve emekçilerin birliğinden yana olan herkesçe protesto edilmesini ve bu programın, bundan 
sonra, 60 milyon insanca izlenmemesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Biz de izlemiyoruz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, az önce burada konuşma yapan ar

kadaşlarımızdan birisi, bütün sorunların, yaşanan etnik sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisin
de tartışıldığını söyledi. İzin verirseniz, ben, bu düşünceye, bu yaklaşıma katılmıyorum. On aylık 
bir aradan sonra, 2 Mart operasyonundan sonra bugün ilk defa kürsüye çıkıyorum. Haftalar önce
sinden gündem dışı söz isteğinde bulundum. Demokrasinin öncelikli ve acil sorunları ile görevle
rimiz konusunda, Başkanlığa müteaddit defalar yazılı olarak başvuruda bulunmama rağmen, ma
alesef söz alamadım. Nedenini bilmiyorum, niçin söz verilmedi bilmiyorum, elbette ki içtüzük bu 
konuda Başkanvekillerine takdir hakkını tanımaktadır; ancak... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Sırayladır bu. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Sırayla değil efendim, İçtüzükte böyle bir hüküm yok, sı

rayla söz verilir diye bir şey yok; konunun önemi esastır. 
Söz alamadım... Niçin söz alamadım;onu bilmiyorum; ancak, benim söz talebimin konusu, sa

nıyorum, burada gündem dışı söz isteyen ve konuşan arkadaşlarımızın konuşmalarının konusu ka
dar önemliydi. Gerçekten, burada her sorun tartışılıyor mu -az önce ifade ettiğim gibi- tartışılmı
yor; tartışılmasına şu ya da bu şekilde, şu ya da bu yöntemlerle izin verilmemektedir. Söyler misiz 
bana; ATV'de, Siyaset Meydanımda konuşulan, tartışılan konular burada tartışılabiliyor mu; tartı
şılmıyor. Çünkü, değerli arkadaşlarım, burada müthiş bir sansür var ve düşünce, bu kürsüde baskı 
altındadır, ifade edilememektedir 

Değerli arkadaşlarım, 1992 yılında verdiğim ve henüz Genel Kurul gündemine girmeyen yasa 
teklifim olmasaydı, işçilerin keyfî bir şekilde işten atılmalarını önlemek üzere verdiğim yasa deği
şikliği teklifim söz konusu olmasaydı, bugün, bu kürsüde yine konuşamıyor olacaktım, bu kürsüye 
çıkamayacaktım. Bugün, bu kürsüde konuşuyorsam, bu, 1992 yılında verdiğim kanun teklifinin 
yüzüsuyu hürmetine olmuştur; yoksa, Sayın Başkanın ya da Başkanlık Divanının lütfuyla değil. 
İçtüzüğün zorunlu kıldığı nedenlerle buradayım. 

Değerli arkadaşlar, gerek Sayın Demirci gerekse Sayın Çiller, hükümeti kurduklarında, göre
vi devraldıklarında, birçok vaatlerinin yanında bir de işçilere iş güvencesi vaadinde bulundular. Üç 
yılı aşkın bir süre geçti, dördüncü yılın içindeyiz; ama, bu alanda bir tek adım atılmamıştır, bir ar
pa boyu yol dahi alınmamıştır ve bu konuda olduğu gibi, öteki bütün konularda da, gerek Sayın De-
mirel Hükümeti ve gerekse Sayın Çiller Hükümeti, hangi vaatlerde bulunmuşlarsa, bu vaatlerinin 
tersini yapmışlardır. 

Şimdi, buradan soruyorum ve sesleniyorum -sayın bakanlar burada, Hükümet burada- yarattı
ğınız ekonomik kriz nedeniyle 700 bin işçi işten atıldı, işinden oldu ve sayıları on milyonu aşan iş
sizler ordusuna katıldılar; hani iş güvencesi yasasını çıkaracaktınız, hani yargı denetimini getire
cektiniz, hani işçileri koruyacaktınız?! Yapmadınız... Neden yapmadınız; çünkü, ekonomik karar
ları bu Hükümet almıyor da ondan; çünkü, ekonomik kararlar, bir avuç sermaye azınlığını temsil 
eden ve sermaye azınlığı için karar organı durumunda olan ekonomi bürokrasisi tarafından alınıp 
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Hükümete onaylattırılıyor da ondan. Bu Hükümet, ekonomi bürokrasisinin aldığı kararları oynayan 
bir noter olduğu içindir ki, iş güvencesi yasası çıkarılmadı. Tıpkı, siyasal kararlarda olduğu gibi; 
tıpkı, Millî Güvenlik Kurulunca alınıp, burada, Hükümet tarafından onaya sunulan siyasal kararlar 
gibi. 

Bu Hükümet, bugüne kadar, hangi konuda inisiyatif sahibi olmuştur, hangi konuda karar sahi
bi olmuştur; söyler misiniz bana değerli arkadaşlarım?! . 

Bu Hükümet, pahalılığı kontrol altına alacağım demiştir, enflasyonu kontrol altına alacağım 
demiştir. Oysaki bugün, geniş halk yığınları, milyonlarca insan aç ve sefildir. İnsanlar 1 500 lira 
daha ucuza ekmek alabilmek için, belediye halk ekmek büfelerinin önünde sabahın köründe kuy
ruğa girmek zorunda kalıyorlar. İşçi aç, esnaf aç, memur aç, emekli, dul ve yetim aç, çiftçi perişan. 
Bu Hükümet hangi soruna çözüm buldu?.. "Şeffaf karakol yaratacağız" dediler; nerede şeffaf kara
kolları?.. İnsanlar, Ankara'nın göbeğinde, Büyük Millet Meclisinin burnunun dibinde coplanıyor. 
Söyler misiniz bana... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Milletvekilleri coplanıyor. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Milletvekilleri coplanıyor. 
"Kürt realitesi" dendi; oysaki, Kürt sorununda, çözümsüzlükte ısrar ediliyor; gençlerin kanı 

üzerinde, ana ve babaların gözyaşları üzerinde politika yapılıyor. 
KADİR BOZKURT (Sinop) - Siz yapıyorsunuz... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Niçin çözüme yönelinmedi, niçin çözüme yönelinmiyor; 

çünkü, bu Hükümet karar makamı değildir de ondan. Yoksa, ben iddia ediyorum, mevcut bütün so
runların hepsi, çözülebilir sorunlardır, pekâlâ çözülebilir ve çok da başarılı olunabilir, sonuç da alı
nabilir; ama, Hükümette irade yoktur; sıkıntı burada; çünkü, irade başka yerlerde; çünkü, Hükümet 
karar makamı değil. '••'•' 

Değerli arkadaşlarım, "demokrasi" deniyor "insanlar demokratik tepkilerini ortaya koysunlar" 
deniyor; ama, kimi kamu çalışanları, Ankara'da, İstanbul'da ve öteki kentlerde, demokratik hakları 
uğruna, ekonomik hakları uğruna yürüyüş yaptılar diye sürgün ediliyor, işlerinden alıkonuluyor. 
Peki, hani demokrasi vardı, hani toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı vardı?.. "Demokrasi birileri için 
vardır, mutlu azınlık için vardır, egemenler için vardır; ama, 60 milyon halk yığını için yoktur" di
yorsanız, o zaman sorun yok. 

Hükümet, vaatlerini yerine getirmek için çaba göstereceğine, maalesef, bugüne kadar, bütün 
konularda seyirci kalmıştır; çünkü, bu Hükümet, hükümet olamamıştır, hükmeden bir kurum ola
mamıştır. 

Sorunlar ortada; halk, sorunları yaşıyor; insanlar feryat ediyor. Sömürü düzeni insanları aç ve 
sefil bırakmış, baskı altında tutuyor. İnsanlarımıza müthiş bir şiddet uygulanıyor ve haksızlık yapı
lıyor. Peki, ne yapmalı? _ 

Değerli arkadaşlarım, sorun şudur: Mevcut sistemin içindeki, mevcut sömürü düzeni içindeki 
her türlü arayış, boşa çabadır, aldatmacadır ve göz boyamadır. Bu sistemin, baştan sona kadar de
ğişmesi gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Geniş halk yığınlarının siyasette ve ekonomide belirleyici oldukları, söz ve karar sahibi olduk

ları, asıl yönetenin, halkın bizatihi kendisinin olduğu ve Hükümet eğer görev yapamıyorsa, gerek
tiğinde, halkın bu Hükümeti ve benzer hükümetleri görevden alabileceği bir sistemin kurulması ge
rekmektedir. Özcesi, halk yığınlarının demokratik tepkileriyle, inisiyatifleriyle yönetimi biçimlen
dirdiği, eksiksiz bir demokrasinin kurulması ve sınırsız siyasal özgürlüklerin getirilmesi gerekmek
tedir.-
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. Değerli arkadaşlarım, bu iş güvencesi yasa teklifi de, bu amaca hizmet etmek üzere düzenlen

miştir. Bu iş güvencesi yasa teklifi, milyonlarca işçiyi ve emekçiyi ilgilendiren bir yasa teklifidir. 
Diliyorum ve ümit etmek istiyorum ki, sayın milletvekilleri, bu yasa teklifinin doğrudan doğruya 
gündeme alınması lehinde oy kullanarak, bunun gündemde yer almasını sağlarlar. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Alınak, Yüce Meclise bir kanun teklifi vermiş ve bu 

teklif, bugüne kadar görüşülüp de Genel Kurul gündemine alınamamış. İçtüzüğün 38 inci maddesi 
Sayın Alınak'a bir hak vermiş ve doğrudan doğruya Meclise müracaat eder, Meclis kabul ederse, 
verdiği yasa teklifi Genel Kurula iner demiş. Yani, şu anda, Sayın Alınak'a bu konuda söz verdim. 
Sayın Alınak, kürsüye çıktığında, sözlerine, "eğer İçtüzük bana bu hakkı vermeseydi, bu Başkan 
beni konuşturmazdı" diye başladı. Peki, İçtüzüğün Sayın Alınak'a verdiği söz hakkı nedir; "ben şu 
kanun teklifini verdim, aradan uzun zaman geçti; arkadaşlar, oy verin de bunu gündeme alalım" 
demesi değil mi burada?.. İçtüzüğe göre Alınak'ın 10 dakikalık konuşma hakkını 13 dakikaya çıkar
dım. 

Almak ne dedi; sermaye çevresinden bahsetti, Millî Güvenlik Kurulundan bahsetti, Hüküme
tin karar verme yetkisinin olmadığından bahsetti, şeffaf karakollardan bahsetti, Kürt sorunundan 
bahsetti, gençlerin kanı üzerinde oynandığından bahsetti, demokrasinin varlığından yokluğundan 
bahsetti, sömürü düzeninden bahsetti, şiddet ve baskıdan bahsetti; en sonunda da, "mevcut düzen 
tümüyle değişsin" dedi. Bu kadar sabreden bir Başkan, neden Alınak'a başka bir konuda söz ver
mesin?.. Bu sözlerini kesmediğime göre, demek ki, kendisine söz verebilirim. 

Sayın Mezarcı'ya söz verdim; ama, Sayın Mezarcı, bu söz hakkını 28.12.1994 tarihinde iste
miş; yani, geçen yıl... Almak ne zaman söz istemiş; 2.1.1995 tarihinde. Nasıl istemiş; "bu hafta içe
risinde bana söz verilmesi" demiş. Bunun daha yarını var, öbür günü var ve kendisini, perşembe 
günü konuşacaklar listesine almıştım; ama, söyleyeceğini şimdi söyledi. 

Onun için, illâ "Başkanlar kararlı, bize söz vermez" deyip de, burayı Hyde Park gibi kullan
maya kimsenin hakkı yoktur. Bu açıklamayı yapmaktan bile üzüntü duydum...(DYP sıralarından 
alkışlar) , 

Teşekkür ederim. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) - Ne zaman size başvuracağımıza ilişkin bir karar varsa, onu 

bildirin de ona göre hareket edelim. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, bu hakkın suiistimalidir. 
BAŞKAN- Aleyhte, Sayın Cengiz Bulut, buyurun. 
KADİR BOZKURT (Sinop) - Burada şov yapma; otur yerine. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Ben şov yapmıyorum, şov yapmaya da ihtiyacım yok. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen yerinize oturur musunuz... Buyurun... Arkadaşım kürsüde konuş

mak için bekliyor, oturun efendim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, söz almak için aylar öncesinden mi başvura

cağız, ne zaman başvuracağız; o, belli değil. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, Alınak'ın yaptığı bir hakkın suiistimalinden başka 

bir şey değil. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bulut. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Mecliste 450 milletveki

li var; ben de, Sayın Başkanımdan defalarca söz istedim; kimi zaman sıra geldi, söz verdi; kimi za
mansa sıra gelmedi vermedi. Şimdi, günde 3 kişiye söz verilebiliyor, 450 kişi içinde ben alınayım 
mı? 
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Ben, Anavatan Partisinin bir milletvekiliyim; ama, bu konuda Sayın Başkanıma -kendisi Doğ

ru Yol Partisinin milletvekili olmasına rağmen- anlayış gösteriyorum; çünkü, 450 kişiyiz ve günde 
3 kişiye, 4 kişiye söz hakkı düşüyor. Ben defalarca söz istedim, işten atılanlar, işten atılacaklar hak
kında söz istedim; ama, dediğim gibi, sıram gelmedi. Ben de ne yapıyorum; bu açığı, bu kanunlar 
arasında konuşarak gidermeye gayret ediyorum. 

Ben, Sayın Başkanlarımızın taraf tutuğu, herhangi bir kimseyi yadırgadığı ve herhangi bir şe
kilde baktığı inancında değilim. İlgili milletvekili arkadaşımız gayet de müsamahalı bir şekilde, is
tediğini söyledi. Bundan daha hür, daha güzel bir kürsü başka bir ülkede var mı? 

Konuşacağız, herkes bir şey söyleyecek; ama, darılmayacağız, kırılmayacağız; her seferinde 
sanki "bu Parlamentoda benden başka kimse yok, her söz bana verilecek" gibi bir iddiada buluna
nlayız; burada 450 kişiyiz. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Konuya davet edin Sayın Başkan; çifte standart uygulamayın. 
BAŞKAN - Oturun efendim, oturun. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Bir milletvekiline "oturun" diyemezsiniz. 
BAŞKAN - Siz, söz aldığınız konuda mı konuştunuz?.. Oturun... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Müsaade edin... Ben sizin sözünüzü kesmedim. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin işsizlikle ilgili,TLO ile ilgili, iş güvenliğiyle ilgili problem

leri var. Burada dikkat etmemiz gereken bazı meseleler var; bakınız, bugün devlette çalışan birçok 
kişinin işten atılacağını, hatta, yalnız Köy İşlerinden 36 bin kişinin işten atılacağını, bunların hiç
bir iş güvenliğinin olmadığını görmekteyiz. 

Bunlar geçici işçi; ama, gidip Yunanistan'da, Bulgaristan'da iş aramayacaklar; bunlar bizim 
çocuklarımız, bizim insanlarımız; devletimiz bunların yarınını düşünmek zorunda; ama, bugün, bir 
de, özel sektörde, değişik fabrikalarda, üç ayda bir işten atılan insanlar var; işe alınıyor üç ay son
ra, dört ay sonra işten atılıyor; bir sene sonra işten atılan işçi kardeşlerimiz var. 

Geçen gün bana bir işçi kardeşim geldi, 6 sene bir fabrikada çalışmış, daha fazla kıdem tazmi
natı almasın diye çağırmışlar "buradan istifanı ver" demişler "vermeyeceğim" demiş, "o zaman fab
rikadan içeri sokmayız" demişler. Bazı fabrikalarda, kendi rızasıyla işten ayrılmak istemeyen işçi 
kardeşlerimizi, kıdem tazminatı almasın diye, metazori, fabrikaya sokmuyorlar ve adam üç gün işe 
gelmediği zaman, disiplin kurulu kararıyla, üç gün işe gelmemesinden dolayı işten atılıyor. 

Bakınız, Türkiye'de 10 milyona yakın işsiz var; ama (A) zamanda geldi, ama (B) zamanda gel
di; ama, biriken bir işsizlik var. İşte, kahvehanelerde, sokaklarda, değişik yerlerde, milyonlarca in
sanın en büyük sıkıntısı iş. 

Bu işsizliğin yanı sıra, çalışan insanların da, iş güvenliği olmaması yüzünden ayrı bir korku
ları var. Bakın, bugün Türkiye'de, korkulan, erken emeklilik değildir. İnsanlar "bir an evvel kurtu
layım, bir an evvel emekli olayım; çünkü, 40 yaşında işten atılırsam, 50 yaşında işten atılırsam, bir 
daha nasıl işe alınacağım" diye korku içindedirler; yoksa, bizim Türk Milleti zekidir, çalışkandır, 
60 yaşına kadar çalışır; ama, insanların korkusu, 60 yaşına kadar çalışmak değil, yarın işten atılı
rım korkusu. Yarın, her an için kapının önüne konulurum korkusu ye endişesi yüzünden, insanla
rımız büyük bir telaş içinde yaşamaktalar. 

Değerli kardeşlerim, bugün, sokaklarda, çalışmayan on milyonlarca kişinin yanı sıra, çalışıp 
da, ne zaman işten atılacağım korkusuyla yaşayan insanlar var. ILO sözleşmesini onayladık, onu 
çıkardık, bunu çıkardık; ama, ne çıkarırsak çıkaralım, işten atılmalar durmadı; hangi kanunu çıka
rırsak çıkaralım, maalesef bu sürgünler durmadı; işsizlik, her gün peyderpey artmaktadır. 

Buradan, iş barışını seven işadamlarımıza da özellikle sesi cnmek istiyorum. Bu sistemin altın
da kalırsak beraber kalacağız, size de düşen görevler vardır; 3 ayda bir adamları işten atmayınız, 6 
ayda bir insanları işten atmayınız, 6 senede bir insanları işten atmayınız. Bu insanlar kıdem tazmi-
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natı alacak diye, yarın üç kuruş fazla maaş alacak diye eski işçileri atıp yeni işçileri işe almanız, 
Türkiye'de bir buhran yaratıyor. Çalışmayan 10 milyon insan kadar, çalışan milyonlarca insan da 
bu korku ve bu telaşın içinde yaşıyor. Neticede, bunun zararını sistem görüyor; neticede, bu siste
min savunucusu olan biz partilere, işçilerin güveni kalmıyor; neticede, bu sistemin bekçisi olan ve 
bu sistemi savunan orta zihniyetteki partiler olarak biz, maalesef büyük sıkıntılar çekiyoruz. 

Ben, burada sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum: ILO şözleşmeleriymiş, iş güvenliğiymiş, ça
lışma müdürlüğüymüş, Çalışma Bakanlığıymış bunlar maalasef önemli olmuyor, gerektiği gibi gö
revlerini yapmıyorlar. Bugün maalesef Türkiye'de en büyük sıkıntı, en büyük bunalım " ben ne za
man işten atılacağım" korkusudur; milletvekiliyle, işvereniyle ve işçisiyle bu korkuyu insanların 
kalbinden silmezsek, Türkiye'de, yakında daha büyük bunalımlar olacaktır korkusunu duymakta
yım. 

Bu düşüncelerle teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun, İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un farklı bir görüşü 

Hükümete atfetmesi nedeniyle konuşması 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, arkadaşımız, Köy 

Hizmetlerinden işçi atılacağına dair bir beyanda bulundu. Eğer müsaade ederseniz, bir yanlış anla
maya meydan vermemek için bu konuda açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, size atfedilen bir yanlış beyan oldu, onu düzeltmek istiyorsunuz, değil 
mi? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Evet Sayın Başkan. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sadece o konuda değil, Hükümete aleni ithamı var, onla

rı da cevaplandırsınlar efendim, 
BAŞKAN - İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

değerli arkadaşım burada konuşurken bir konu üzerinde değerlendirme yaptı; bir yanlış anlaşılma
ya fırsat vermemek amacıyla kısaca durumu tavzih etmek için huzurunuza geldim. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 33 bin daimi işçi, 7 bin memur ve 46 bin de geçici işçi 
vardır. 46 bin geçici işçi, geçen sene, üç ay, bir ay da uzatmayla dört ay çalıştı ve bu geçici işçiler 
çalışıyorlar; ancak, bu geçici işçi arkadaşlarımızın durumu tezekkür edildi, değerlendirildi ve önü
müzdeki yıl için, yalnız geçici işçilere mahsus olmak üzere yeni bir statü, yeni bir değerlendirme 
durumu arandı. Bu değerlendirme gereğince yeni bir usul tatbik edilecek; ama, hiçbir zaman bu ar
kadaşlarımız sokağa atılmayacak. Bu değerlendirme neticesinde tekrar çalıştırılmamaları durumu 
mevzubahis olursa, o zaman tazminatları ödenecek; onun için, hiçbir arkadaşımız, böyle boşu bo
şuna işten atılmayacak ve imkânsız bir duruma düşürülmeyecektir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Tazminat kaç gün yetecek Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Şimdi, bu arkadaşlarımız, 12 ayın 3 

ayı çalışıyor, zaten sıkıntıları büyük; yani, 9 ay çalışmıyorlar. O bakımdan, buradaki çalışma duru
mu itibariyle de kendilerine eskiden beri büyük imkânlar verilmemiş. Onun için, bu işten atılma 
durumu itibariyle, bu arkadaşlarımızın büyük bir sıkıntıya düşmesi mevzubahis değil, üstelik yine 
bunlardan işe alınacaklar olacak. Yani, zaten geçen sene üç ay çalışmışlar, bir ay da yeni bir değer
lendirmeyle çalışılmış. Bu bakımdan, bir yanlış anlamaya fırsat vermemek için, bu hususu tavzih 
etmek istedim. 

Sayın Başkanıma ve sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Bakan, Sayın Alınak Hükümete ağır ithamlarda bu

lundu; onlara söyleyecek bir şeyiniz yok mu? 
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BAŞKAN - Efendim, hikmet-i hükümet oradadır. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Şimdi, Hükümete ağır ithamlarda 

bulunan arkadaşlara cevap verildiği takdirde, burada sabahlara kadar konuşma durumunda kalına
bilir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sizde ANAP kompleksi var, hep ANAPlılara cevap veri
yorsunuz. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Yok canım, bizde ANAP komplek
si falan yok; yani, o kompleks, beyefendi, belki de sizde var; bizde ANAP kompleksi yaratılsın di
ye belki de sizde bir kompleks var. Bizde ANAP kompleksi falan yok; bizde ANAPlılar var, sev
gili vatandaşlarımız var. Bizim, ne ANAPlılara ne de başka kimselere karşı hiçbir kompleksimiz 
yok. Sizlere saygı duyuyoruz, sevgi duyuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar [!]) 

Teşekkür ediyorum. 
Sağ olun. . 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifinin (2/423), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/382) (Devam) 

BAŞKAN - Önerge üzerinde lehte ve aleyhte başka söz talebi?.. Yok. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, Sayın Mahmut Alınak'ın, 1475 sayılı İş Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 
gündeme alınma talebini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş-
tir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümüne geçiyorum. 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI 
A) GÖRÜŞMELER 
1. — R.P. Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Çeçenis

tan ve Kuzey kajkasyal Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler konusunda (8/56); Sivas Millet
vekili Muhsin Yazıcıoglu ve 10 arkadaşının Çeçenistan ve Kafkasya'da meydana gelen sonolaylar 
konusunda (8/57); Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Çeçenistan'da mey
dana gelen son olaylar konusunda (8/59), genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine açıl
ması kabul edilen genel görüşme. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Sayın Abdul
latif Şener'in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler konusun
da ve yine Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoglu ve 10 arkadaşının, Çeçenistan ve Kafkasya'da 
meydana gelen son olaylar konusunda ve yine Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek ve 11 
arkadaşının, Çeçenistan'da meydana gelen son olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, 27.12.1994 tarihli 62 nci Birleşimde açılması kabul edilen ge
nel görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?... Burada. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre genel görüşmede ilk söz hakkı, önerge sahibine ait

tir; daha sonra, siyasî parti grupları adına birer üye ile hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz vere
ceğim; bu suretle, genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 
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Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer, önergede imzası bulunanlar için 10'ar da

kikadır. 
Şu ana kadar söz talebinde bulunanların isimlerini okuyorum: Gruplar adına, Anavatan Parti

si Grubu adına Sayın Mehmet Çevik; şahısları adına, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Recep Kırış, 
Sayın İbrahim Kumaş. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Önerge sahibi olarak ve grup adına söz istiyorum; yani, her 
iki süreyi birleştirerek kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN - Grupları adına başka söz talebi?.. 
Şimdi, Sayın Abdüllatif Şener, önerge sahibi olarak söz talebinde bulundunuz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, önerge sahibi olarak ve grup adına söz tale

bimiz vardır, birleştirilerek verilmesini istiyoruz. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, ben de önerge sahibi olarak söz istiyorum 

efendim. . 
BAŞKAN - Sayın Şemsek, siz şahsınız adına da söz istemişsiniz... 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Evet. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Sayın Şemsek, önerge sahibi olarak konuşacaksınız, yani şahsınız adına konuşmaktan vazge

çiyorsunuz. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kırış, önerge sahibi olarak konuşacaksınız, yani, önergeyi veren .Muhsin 

Yazcıoğlu'ndan devralmış oluyorsunuz, şahsınız adına konuşma isteğinizden vazgeçiyorsunuz. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Evet. O sizin takdirinizde; eğer hakkım varsa, şahsım adı

na da konuşmak isterim. 
BAŞKAN - Sayın Cengiz Bulut da şahsı adına söz istemişlerdir. 
Önerge sahibi olarak, Sayın Muharrem Şemsek; buyurun efendim. 
Sayın Şemsek, vaktiniz 10 dakikadır. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; Çeçenistan olaylarıyla ilgili, Yüce Heyetinizce açılmasına karar verilmiş olan genel görüş
me nedeniyle, önergedeki ilk imza sahibi olarak söz almış bulunuyorum; Yüce Heyete saygılar su
nuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Çeçenistan konusunu yüksek dikkatlerinize daha iyi bir şekilde arz 
edebilmek için, Çeçenistan olaylarının başlamasından önceki bazı hususlara işaret etmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin çözülmesinden ve yerini çok daha 
gevşek bir yapı olan Bağımsız Devletler Topluluğuna terk etmesinden sonra, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinin aslî halefi olan Rusya Federasyonu, bir devlet olarak varlığına bir anlam 
ve misyon aramıştır. Rusya Federasyonunun önde gelen siyasî kadroları -çeşitli detaylarda ayrıldı
ğı takdirde- yeni devletin misyonu konusunda, esasen, ikiye ayrılmışlardır. Başında Yeltsin ve Dı
şişleri Bakanı Kozirev'in bulunduğu iktidar grubu, Rusya Federasyonunun, serbest piyasa ekono
misini ve demokratik değerleri benimsemiş, Batı dünyasıyla bütünleşmiş bir Rusya olması politi
kasını benimsemişlerdir. Bunlara "Atlantikçiler" adı verilmiştir. 

Diğer yandan, eski komünistlerden yeni radikallere ve ılımlı devletçilere kadar uzanan bir grup 
ise, Rusya'nın, önce, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği toprakları üzerinde hâkimiyetini 
tekrar kurmasını ve tekrar süper güç olmak için mücadele etmesi'gerektiğini savunmuşlardır. Bu 
akımın taraftarlarına da "Avrasyacılar" adı verilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, Atlantikçiler ile Avrasyacılar, bir ölçüde de liberaller ile muhafazakâr

lar arasındaki bu çatışma, muhafazakâr parlamentonun Yeltsin'e başkaldırmasıyla zirveye ulaşmış
tır. Batı dünyasıyla çatışma içine girmek istemeyen, özünde, serbest piyasa ekonomisine karşı çık
mayan, ancak, Avrasyacılann birçok tezini destekleyen ve Rusya'nın, eski Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği topraklarında hâkimiyet sağlaması için gerekli ideolojik altyapıyı da oluşturan 
Rus ordusu, hazırladığı yeni askerî doktrinin kabul edilmesi şartıyla, Yeltsin'in yanında yer almış 
ve parlamentonun ayaklanması sırasında, parlamentoyu saf dışı bırakmıştır; ancak, o tarihten itiba
ren, Rusya'nın, kendisinden kopan eski Sovyet cumhuriyetlerini kendisine bağlamak için, çalışma
larını hızlandırdığını görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Rus askerî doktrininde, "yakın yurt dışı "kavramıyla es
ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği toprakları, resmen, Rusya'nın etki alanı ilan edilmiştir. 
Rusya'nın yeni atağında, ağırlık coğrafyasını Kafkaslar oluşturmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliğinin dağılmasından sonra, Kafkaslardaki üç cumhuriyetten, Gürcistan ve Azerbaycan, 
Bağımsız Devletler Topluluğuna girmeyi reddederken, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan arasın
da kalmaktan korktuğu için, Bağımsız Devletler Topluluğuna girmiştir. Bu arada, küçük bir Kaf
kas muhtar cumhuriyeti olan Çeçenistan da bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından önce ortaya çıkan Karabağ savaşı ile 
dağılmasından sonra yoğunlaşan Güney Osetya ve Abhazya meseleleri, Rusya'nın, Azerbaycan ve 
Gürcistan üzerinde amansız bir baskı kurarak, tehdit, darbe ve zorla, bu iki ülkeyi Bağımsız Dev
letler Topluluğuna katmasıyla sonuçlanmıştır. 1995 yılına girerken, Rusya, Kafkaslarda tam bir hâ
kimiyet sağlayamamış olmakla birlikte, epey mesafe almıştır. 

Rusya'nın, Kafkasya'ya bunca ağırlık vermesinin, ekonomik, stratejik ve psikolojik boyutları 
vardır. Rusya'nın ilk petrol kuyuları arasında olan Baku petrollerinin, dünya pazarıyla -Rusya'yı 
aradan çıkararak- eklemleşecek olması, Rusya'yı büyük endişeye sevk etmiştir. Keza, Türkiye ve 
İran'ın bu bölgede etkin olmasının, kendi hayatî çıkarlarını tehdit edeceğine ve Türkistan'ı da teh
dit altına alacağına inanan Rus devlet yönetimi, Kafkasya'nın, kendi yumuşak karnını koruyan bir 
cephe olduğuna inanmaya başlamıştır. Bu çerçevede bakıldığında, Çeçenistan'da Dudayev yöneti
minin bağımsızlık politikası, Rusya'yı tehdit eder hale gelmiş, Tatarlar, Başkurtlar ve Yakutlar için 
de örnek teşkil edeceği endişesine varılmıştır. Zira, Çeçenistan, bunun yanında, petrol, demiryolu, 
doğalgaz gibi, ekonomik ve stratejik mal ve hizmetlerin Hazardenizi ile Karadenize ulaşma kavşa
ğı olması bakımından da Rusya için önemliydi. 

Sayın milletvekilleri, 1980'li yılların başlarına kadar devam eden iki kutuplu soğuk savaşta, 
kitle haberleşme ve enformasyon teknolojisinin avantajlarıyla üstünlüğü ele geçiren Batı Bloku-
nun, insan tabiatına aykırı komünist ideolojiyi önce sarsması, sonra yıkması, tabiî kültür sınırları 
kavramını ve dolayısıyla, kültür temelinde, milliyetçilik hareketlerini gündeme getirmiştir. Bu ye
ni milliyetçilik hareketleri, Türk-Kafk^s halklarının, tarihî derinliklerinden beri var olan, istiklal ve 
hürriyetlerini yeniden gün ışığına çıkarmış ve 1991 yılında Çeçen Cumhuriyeti Rusya Federasyo
nundan, bağımsızlığını ilan ederek, ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren Türk kültür çevresinin bir par
çası olan Çeçenistan, bağımsızlık yolunda önemli adımlar atmış, hürriyetini ekonomik yönden de 
perçinleyecek çalışmalara girmiştir. Bölgenin, insan varlığının yanı sıra, başta petrol olmak üzere 
yeraltı zenginlikleri de, Rusya Federasyonunun iştahını kabartarak, Rusya'nın kriz politikası takip 
etmesine sebep olmuş ve nihayet, 13 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'ın Ruslar tarafından işgali
ne başlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çeçenistan'ın Ruslar tarafından işgal edilmeye başlandı
ğı günden bugüne kadar istilayla ilgili çeşitli Rus iddiaları ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi, Rus
ya Başbakanı Çernomirdin'in iddiasıdır. Rus Başbakanına göre, Rusya'daki demokrasinin gelece-
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ğinin ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün teminat altına alınması için Çeçenistan'a müdahale edil
miştir. 

Rusya Dışişleri Bakam Kozirev'e göre de, Çeçenistan'da yapılan Rus askerî müdahalesi ile Af
ganistan örneğinin mukayese edilmesi mümkün değildir; zira, bunun yabancı bir ülkeye yapılmış 
dış müdahale sayılması doğru değildir; bu müdahale, Rusya sınırları içinde düzen ve yasaları yeni
den tesis etmek için yapılmaktadır. 

Danimarka Dişişleri Bakanı da Rusya Dışişleri Bakanı ağzıyla konuşarak "diğer hiçbir ulus, 
Çeçenistan'ın bağımsızlığını tanımadığına göre, Rusya, halklarının haklarına ve AGİK yükümlü
lüklerine aykırı davranmıyor" beyanında bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Rusya'nın birinci Başbakan Yardımcısına göre ise, bu olayların arka
sında ekonomik nedenler vardır. Eğer bu savaş biterse, 1 trilyon rublelik yardımın 300 milyon do
ları Çeçenistan'a verilecektir. 

Eski Devlet Başkanı Gorbaçov'a göre bu olayın izahı "Rusya'nın parçası olan bir cumhuriye
te asker gönderen generaller, bunun, Haiti'nin güneşli plajlarında bir gezinti olmadığını, bu müda
hale sonucunda savaşın sadece Çeçen dağlarında değil, tüm Kafkas dağlarında yaşanacağını düşün
melidirler" şeklinde olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu beyanlar karşısında istilaya karşı görüşler de dünya
da oluşmaya başlamıştır. İngiltere Savunma Bakanı, Çeçen sorununun Avrupa güvenliğini tehdit 
ettiğini ve bu sorun yüzünden Rusya'nın parçalanabileceğim ifade etmektedir. Aynı şekilde, Rus
ya'nın Moldavya'da bulundurduğu 14 üncü Ordu Komutanı General Lebed, bir açıklamasıyla 
"Müslüman dünyasına karşı askerî harekât düzenlenmesine karşıyım" diye, alenen, Rus harekâtına 
karşı çıkmaktadır. Yine aynı şekilde, Estonya da, Çeçenistan'a Rus müdahalesini kınıyor. 

Bunları takiben, artık, uluslararası kuruluşlardan da ses gelmeye başlıyor. Bu arada, Milletler 
ve Halklar Örgütü, Birleşmiş Milletler ve AGİK'ten, Rusya'ya baskı yapmalarını istiyor. 

14.12.1994 günü Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bir açıklamada da, 20 
Ocak 1990 faciasının yaşandığı hatırlatılarak, böyle vahşi bir katliamı yaşayan bir halkın, diğer bir 
halkın faciasına tarafsız kalamayacağı ifade ediliyor. 

17.12.1994 günü Rusya, Çeçenistan'ın doğrudan Moskova'ya bağlı bir bölgesel idareyle yöne
tileceğini ifade ediyor. Devlet Başkanlığı Konseyi Yardımcısı Volkov, yaptığı açıklamada, bölge
nin valilik statüsüyle yönetilmesinin planlandığını ilan ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bu görüşlere mukabil, Çeçen görüşü de şudur: 13.12.1994 günü Çeçe-
nistan Genel Savcısı İmayev, yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir parçası oldukları görüşünü reddet
ti ve 1991'de ilan edilen bağımsızlıktan kesinlikle geri dönülmeyeceğim belirtti. Aynı şekilde, 
14.12.1994 tarihinde, Çeçenistan Devlet Başkanı General Dudayev, bu savaşın yalnız kendilerinin 
değil, tüm Kafkasya halkının özgürlük savaşı olduğunu söyleyerek, bütün Kafkas topluluklarına, 
kendilerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, önceleri sessiz kalan Batı dünyası artık ilk tepkilerini verme
ye ve Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşmiş Milletlerden de bu yönde ses çıkmaya başladı. İlk 
günlerde çekingen davranan ve biraz da Rusya yanlısı olduğu izlenimini veren Türkiye de hafif ha
fif sesini çıkarmaya başladı. 1 Ocak 1995'te, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile 
Uluslararası Kızılhaç, Çeçenistan'a insanî yardım yapma kararı verdi. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, Senato çoğunluk lideri bir açıklama yaparak, Rus demokrasi
sinin tehlikede olduğunu ifade etti. 

Değerli arkadaşlar, Rusya içinde de eski Başbakan ve muhalefetin öncüleri, bu konuyu gün
deme getirerek yürüyüş yaptılar ve parlamentoda muhalefet çalışmalarıyla da, Rusya'nın yaptığı 
işin yanlışlığını ortaya koydular 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Rusya, üniter bir devlet olmayıp, bir federasyondur; ya

ni, Sovyetler Birliğinin dağılması sonrasında, Sovyetler Birliğinin kuruluşundaki prosedür izlene
rek yeniden kurulmuş olan bir federal devlettir. Bünyesindeki özerk cumhuriyetler de, hukuk açı
sından, birer federe devlettir. Sovyetler Birliği dağılınca, Rusya Federasyonu da aynı prosedürü iz
lemiş, özerk cumhuriyetlerin federasyon anlaşmasına katılımıyla yeniden kurulmuştur. Yeniden 
kurulma aşamasında, Çeçenistan ve Tataristan, federasyon anlaşmasına katılmamış; daha sonra, 
Çeçenistan, bağımsızlık ilan etmiştir. Çeçenistan'ın bağımsızlık ilanı ile mevcut durumu, hukuka 
uygun olup, meşrudur ve Birleşmiş Milletler ilkelerine, AGİK ilkelerine, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesindeki esaslara da uygun olan bir tavırdır. 

BAŞKAN- Sayın Şemsek, konu mühim olduğu için sözünüzü kesemedim; lütfen bağlamanı
zı rica ediyorum. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanın da ikazina uyarak, konuyu toparlıyo

rum. 
Bu gelişmeler çerçevesinde, Türk kültürel varlığının çeperinde yer alan ve bölgede dengeleri 

doğrudan etkileyecek olan Çeçenistan'ı istila hareketi, Türkiye'yi, kamuoyunun zannettiğinden çok 
daha derinden etkileyecektir. Çeçenistan'daki mücadele, sadece, 20 bin kilometrekarelik bir alanda 
nüfus mücadelesi olmaktan çok daha ehemmiyetli bir gelişmedir. Rus istilası, halen Rusya Fede
rasyonu içerisinde yer alan Rus olmayan mazlum halkı doğrudan etkileyecektir. 

Bölgeden gelen bilgilere göre, istilanın ilk günlerinden itibaren, bütün Kafkasya halklarından, 
Kırım'dan ve diğer bölgelerdeki Türk ve Müslüman halklardan binlerce gönüllü, Çeçenlerin yanın
da siperlere yatmıştır. Rusya, Çeçenistan istilasının çok daha ağır bedelleri olacağının artık farkına 
varmalıdır. Rusya'nın, istila hareketinden zahirî bir kazancı olsa dahi, bu hareket, yukarı ve aşağı 
Kafkasya'daki, Tataristan'daki, hatta, Yakutistan'a kadar bütün Rusya Federasyonundaki Rus olma
yan halkların daha da şuurlanmasına yol açacak, hürriyet ve istiklal ışıklarını yakacaktır. Olay, bu 
şekilde, 1,5 milyon kişilik küçük bir halkın mücadelesi olmaktan çıkacak, önce, Kafkasya halkları 
federasyonun kurulmasını hızlandıracak ve giderek, kültürel varlıkların bağımsızlıklarına yol aça
caktır. 

Mesele, sadece, kardeş halkların, insan hakları çerçevesinde bağımsızlıklarına kavuşmaları 
meselesinin ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin doğrudan ilgilenmesi lazım gelen bir mese
ledir. Zira, Türkiye'de yaşayan birçok vatandaşımızın Çeçenistan'da akrabaları vardır. Dolayısıyla, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çeçenistan meselesiyle, başka ülkelerin ilgilendiği şekilde ilgilene-
mez. 

Milletlerarası hukuka göre, devletler, sınırları dışında kalan, fakat, kendilerine bağlı halk ve 
kendi halklarıyla akraba halkların haklarını gözetmek ve savunmak durumundadırlar. Dolayısıyla, 
Türkiye'nin Çeçenistan'la ilgilenmesi, tarihî ve millî bir vazife olduğu kadar, uluslararası bir hukuk, 
hak ve yükümlülük olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye, 17 nci Yüzyıldan günümüze kadar, Balkanlardan, Kırım ve.Kafkasya'dan göç alan bir 
ülkedir. Bugün de, Çeçenistan konusuyla ilgili aynı durumla karşı karşıyadır. Türkiye, Kafkas
ya'daki halkların, vatandaşların, kendi bulundukları yerde yaşamalarını sürdürecek asgarî şartları 
temin etmekle yükümlü ve vazifelidir. ' . . . . • ' . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik açıdan da, siyasî açıdan da, Kafkasya'daki 
kardeş halkların kendi vatanlarında, kendi kültürel, siyasî ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleş
tirmelerine, her türlü yardımı yapmak Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin birinci görevi olmalı
dır. Türkiye'nin ekonomik, politik, sosyal manalardaki güvenliği de bunu gerektirmektedir. Bunun 
için, Çeçenistan'a doğrudan insanî yardımın yapılması, bölge halklarının, kendi vatanlarında kitle-
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vî bir göçe maruz kalmadan ve yeni bir soykırıma uğramadan varlıklarını sürdürmelerinin sağlan
ması, temel şarttır. Uluslararası kamuoyunu etkilemek için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün 
mekanizmalarını ve gönüllü kuruluşlarını harekete geçirerek bu millî vazifeyi yapmalıdır. Bu yön
de, Türkiye'de yaşayan insanları, dünya görüşleri ne olursa olsun, milletimizin bütün kesimlerini 
ve partilerini ortak çalışma ve mücadeleye çağırıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de yapılan bir yanlışa da işaret ederek sözlerimi 
bağlamak istiyorum. Bazı yetkiler, Türkiye'deki güneydoğu meselesiyle, PKK meselesiyle, Çeçe-
nistan'ı birbirine benzetmekte ve birbirine karıştırmaktadırlar. Çeçenistan, Sovyetler Birliği zama
nından bu yana, asgarî bir federe devlet hukukuna sahip devlettir. Türkiye'nin güneydoğusunda ay
rı bir federe devlet tarihin hiçbir döneminde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Türkiye'nin 
güneydoğusunda yaşayan vatandaşlarımız öpöz Türk ve Müslüman, Türkiye'nin diğer bölgelerin
de yaşayanlarla aynı millî kimlikten gelen insanlardır; PKK ise, güneydoğuda yaşayan insanlarımız 
başta olmak üzere, vatandaşlarımızı katleden bir cinayet şebekesidir. 

Çeçenistan'da yaşayan insanlar, Rus olmayan, ayrı bir din ve milletten insanlardır. Dolayısıy
la, Çeçenistan olaylarını Türkiye'deki PKK olaylarıyla benzer görmek, çok yanlıştır ve gerçekleri 
saptırmaktır; hatta, PKK'ya destek vermektir, PKK ağzıyla laf etmekten ibarettir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelinen bu noktadan sonra, Türkiye'de, uluslararası hu
kuka, Birleşmiş Milletler ve AGİK ilkelerine aykırı bir şekilde, emperyalizmin bir sonucu olarak, 
Çeçenistan'ı işgale başlamış olan Rusya'ya karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün caydırıcı 
güç ve imkânları kullanılarak, bu işgale son verilmesi yönünde etkin hareket edilmelidir. Bölge ve 
dünya barışını bozan bu emperyalist saldırı durdurulmazsa, Türkiye'nin kültür bahçesindeki bu iş
gal sona erdirilmezse, biliniz ki, Türkiye'nin güvenliği tehlikededir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da bu konuya sessiz kalınmamalı; mümkün olur ise, bu
gün, bütün siyasî partilerimizin iştirakiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin duygulan ve görüş
leri, Türk ve dünya kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara bildirilmelidir. 

Kafkaslardaki kardeş ve komşu ülkelerin Kafkas Federasyonu çatısı altında toplanmaları yö
nünde, Türkiye'nin gayretleri yürütülmelidir. 

İslam ülkelerinin ve uluslararası diğer kuruluşların imkânları da seferber edilmek suretiyle, 
kardeş Çeçenistan halkının uğradığı bu haksız zulüm ve mezalim sona erdirilmeli ve Çeçenistan'da 
yürütülen hürriyet mücadelesi, mutlaka, makul ve müspet yönde neticelendirilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Başkan ve Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şemsek. 
Sayın Kırış, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Çeçenistan'da bir süreden beri bütün dünyanın gözü 

önünde bir işgal ve bir katliam harekâtı devam ediyor. İnanıyorum ki, orada meydana gelen olay
lar, Türkiye'de yaşayan ve hangi partiye mensup olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın yüreğini de
rinden kanatan ve her gün o manzaraları seyrederken ağlatan hadiseler. 

Değerli arkadaşlar, Çeçenistan'da meydana gelen olaylar, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiri
yor. İlgilendiriyor; çünkü, orada insanlık dışı bu katliama maruz kalan insanlar, bizim din kardeşi
miz, bizim bir şekilde kan kardeşimiz durumunda bulunan insanlar. Bizimle geçmişte aynı tarihî 
değerleri, aynı millî, aynı dinî değerleri paylaşan, aynı kültürel özelliklere sahip olan insanlar, on
lar bizim akrabalarımız. 
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Dolayısıyla, hiçbir kimse, Türkiye'nin, Çeçenistan'la ilgilenmesini garipseyemez, bunu anor

mal bir şey olarak sayamaz ve hele hele Çeçenistan'da meydana gelen olayları, sadece orada mey
dana gelen ve sadece o bölgedeki insanları ilgilendiren bir olay olarak sayamaz. Üzülürek ve keş
ke bu eleştiriyi yapmak mecburiyetinde kalmasak diye ifade ediyorum ki, Türkiye'deki insanımız, 
vatandaşlarımız değil; ama, Türkiye'yi yöneten siyasî İktidar, maalesef, meseleye başından itibaren 
büyük bir gafla yaklaşmış ve "bu mesele, Rusya'nın içişleri kapsamında değerlendirdiğimiz bir me
seledir" demiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu mesele, Rusya'nın iç işlerini ilgilendiren bir mesele değildir. İktidarın 
bu yaklaşımını şiddetle protesto ediyor ve reddediyoruz. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) Neden 
değildir; çünkü, yeniden kurulma safhasında, Çeçenistan ve Tataristan, federasyon anlaşmasına ka
tılmamışlardır ve Çeçenistan, bu safhada bağımsızlığını ilan etmiştir. Dolayısıyla, eski Sovyetler 
Birliği federatif yapısı dağılmış, şu anda Rusya'nın başını çektiği yeni bir federasyon kurulmuştur, 
Çeçenistan, bu federasyona imza koymamış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Üstelik, günümüzde, 
bir federasyon çatısı altında yer alan devletler bile -Yugoslavya örneğinde olduğu gibi- bildiğiniz 
gibi, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Makedonya kendi kararlarıyla bir federasyon oluştur
dukları halde, sonradan, gene kendi kararlarıyla bu federasyona son vermişler ve bu durum, diğer 
milletler tarafından da tanınmıştır. 

Bütün bu hakikatler ortadayken, bugün, bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan'a karşı Rus
ya'nın girişmiş olduğu harekât tam anlamıyla uluslararası belgelere aykırı, insanlık dışı, üstelik her 
bakımdan bir katliama dönüşen bir harekât iken, kalkıp da, Türkiye'nin "bu mesele, Rusya'nın içiş-
leriyle ilgili bir meseledir" demesi ayıptır; Türkiye'ye yakışan bir davranış değildir arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, tabiî, Çeçenistan'da meydana gelen olayları değerlendirirken, Türki
ye'nin bugüne kadar izlemiş olduğu dış politika anlayışını ve maalesef, dış politikadaki yetersizlik
lerimizi de, bir şekilde bilmekte, hatırlamakta ve meseleyi bu perspektif içinde değerlendirmekte 
fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, üzülerek ifade ediyoruz ki, Türkiye, dış politika konusunda, sağlam 
prensiplere, hedeflere, stratejilere bugüne kadar sahip olmamıştır; maalesef olmamıştır! Bu, her 
meselede ortadadır; Yunanistan'la ilişkilerimizde de bu gözükmektedir, Kıbrıs konusunda da bu or
taya çıkmıştır, Kuzey Irak meselesinde de ortaya çıkmıştır, Türk cumhuriyetleriyle ilgili olarak da 
ortaya çıkmıştır, Bosna-Hersek meselesinde de öyledir, Çeçenistan meselesinde de öyledir. 

Halbuki, değerli arkadaşlar, bir ülkenin, bir devletin dış politikası, belli, önceden tespit edil
miş, sağlam hedeflere göre tanzim edilmek mecburiyetindedir ve bu hedeflerde şaşma olmaz. İkti
darlar değişebilir; ama, devletin tespit ettiği bu millî hedefler -ki, bunlar, millî menfaatlara göre be
lirlenmiş olmalıdır- asla değişmez. Eğer siz, bir devletseniz, bu böyledir. 

Dış politika, günübirlik kararlarla, günübirlik anlayışlarla ve üstelik ikide bir değişen insanlar
la yönetilecek, yürütülecek bir çalışma değildir; ama, maalesef, Türkiye'nin dış politikası, Öteden 
beri, böyle bir anlayış içinde, âdeta el yordamıyla yürütülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, dış politikamızda devamlılık görülmediği gibi, maalesef, sağlam istihbarat 
bilgisine dayanan bir gerçekçilik de olmamıştır. Bunun örneğini, 1992 yılında Türk cumhuriyetle
rine gittiğimiz zaman gördük. Resmî bir heyetle oraya giderken, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den doküman istedik. Oradaki elçilikler yeni açılıyordu. Maalesef, şunu gördük: Devletin elinde, 
Türk cumhuriyetleriyle ilgili, milletvekillerine verilecek doğru dürüst, tatmin edici bir belge, bilgi 
bulunmamaktaydı. Bunu üzülerek, bir hakikat olarak ifade ediyorum. 

Kimse birtakım mazeretlere sığınarak ve bir savunma gayreti içine girerek meseleyi ele alma
malıdır; Türkiye'de, hiçbir parlamenter arkadaşımız, bu meseleleri, basit siyasî çekişmeler hududu 
içinde de değerlendirmemelidir ve şunu da bütün samimiyetimle belirtiyorum ki, bu eleştirileri, as-
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la, partizan bir gayret içinde olmadan, tamamen millî duygularımı, kalbimi dökerek ifade ediyor, 
bunların doğru olduğuna, bu yanlışların yapıldığına inanıyor ve bu yanlışların düzeltilmesini te
menni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, dış politikada, bugüne kadar, göz ardı edilen hususlardan bi
risi de mütekabiliyet ilkesi olmuştur. Bu, bütün ilişkilerimizde, maalesef, her olayda gözetlenebi
lecek bir durumdur. Mesela, düşünün, dışarıdan, Amerika'dan bir senato üyesi, kalkar gelir, -Tür
kiye'de normalde, bunun muhatabı, sözgelimi, aynı derecede bir makam olması gerekirken- Cum
hurbaşkanına kadar teklifsiz gider, görüşür. 

Böyle bir dış politika anlayışı olmaz arkadaşlar. Türkiye'den, herhangi bir Parlamento heyeti 
gittiği zaman, Devlet Başkanına kadar görüştürülüyor mu; Batıda böyle bir anlayış var mı? Onlar, 
böyle bir tutum içinde olmazken, Türkiye'nin itibarını, onurunu zedeleyerek, birileri, nasıl, dışarı
dan gelen sıradan, herhangi bir milletvekilini, herhangi bir parlamento üyesini, Cumhurbaşkanına 
kadar götürür ve Cumhurbaşkanı da bu görüşmeyi kabul eder?! Bunu, normal diplomatik teamül
ler içinde kabul etmek mümkün değildir arkadaşlar. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Biz misafirperveriz ya(!).. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Kıymetli arkadaşlarım, diğer taraftan, maalesef, Türk dış politi

kası, uzunca bir zamandan beri büyük bir hareketsizlik ve pasifizm içindedir; hiçbir konuda, risk 
alma cesaretini göstermeyen, tutuk, çekinser ve dünyayla beraber hareket edelim gibi muğlâk bir 
anlayışın içine sığınmış bir vaziyettedir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, dış politikada "dünya ilç beraber hareket etmeye mecburuz" an
layışını terk etmek ve kendi millî menfaatlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Çünkü, siz, 
"biz, dünyayla beraber hareket etmeye mecburuz" derseniz; işte dünya, Bosna-Hersek'teki katliama 
seyirci kalıyor, işte dünya, Kıbrıs'ta sizi haksız görüyor, işte dünya, Türkiye'nin bölünmesi için 
elinden gelen her şeyi yapıyor, işte dünya, Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgale tabi tutulur
ken, Azerbaycan'ın değil, Ermenistan'ın yanında yer alıyor, işte dünya, tamamen haklı olan Çeçen 
kardeşlerimizin değil, Rusya'nın yanında yer alıyor; ama, siz "biz, dünyayla beraber hareket etme
ye mecburuz" diyerek, haksızın yanında yer alamazsınız.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlar mısınız. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, takdirinize sığınırak, benden önce konuşan ar

kadaşımın da şahsi söz hakkı vardı; herhalde süreleri birleştirdiniz diye düşündüm. Arkadaşım 22 
dakika konuştu. Eğer lütfederseniz, konuşmamı tamamlayayım. 

BAŞKAN - Buyurun. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, bunları acı bir tespit olarak ifade ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, bu tespit

lerimiz, maalesef, her konuda müşahhas olaylarla da ortadadır. Biz diyoruz ki, Türk dış politikası, 
böyle sağlam esaslara dayandırılmadığı için her konuda, maalesef, başarısızdır. 

Benden sonra başka parlamenter arkadaşlarımız da konuşacak; Hükümet olarak da cevap ve
rilecek; belki, verilecek cevaplarda "Hükümet olarak biz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" de
nilecek; ama, öyle değil arkadaşlar. 

Bugün, Türkiye'den başka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyan ikinci bir devlet yoksa, 
eğer bugün Irak'a karşı uygulandığı ifade edilen petrol ambargosu, Türkiye'ye karşı uygulanırken 
ve Türkiye, parasını ödemiş olduğu petrolünü, petrol boru hattından almayı gerçekleştiremiyorsa, 
"Çekiç Güç" diye ihdas edilen heyula, Kuzey Irak'ta oldu bittiyle bir uydu devlet ortaya çıkarmak 
için, gözlerimizin önünde her şeyi yapıyorsa ve eğer Türkiye, Batı Trakya'daki soydaşlarının, Ku
zey Irak'taki Türkmen kardeşlerinin hakkını, hukukunu savunamıyorsa, maalesef, o zaman başarı
lı bir dış politikadan bahsetmek mümkün değildir. 
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Diyanet İşleri Başkanının Batı Trakya gezisine Yunanistan izin vermemiştir; ama, Türkiye, 

maalesef, Fener Patriğine her türlü imkânı tanımış ve Fener Patriği kendisini dünya çapında bir 
merkez ve devlet haline getirmek için, Vatikan örneği bir yapı oluşturmak için âdeta her şeyi yap
mıştır, yapmaya da devam etmektedir. Eğer, mütekabiliyetse, işte mütekabiliyet, buralarda hakkı
mızı hukukumuzu gözetmekle olur. Batı Trakya'da yıkılmamış cami bırakılmamış; ama Fener Pat-
rikanesinin bir tarafından, yol genişletme çalışması sebebiyle duvarın birkaç metre içeri alınması 
zarureti icap ettiği zaman, Fener Patrikanesi dünyayı ayağa kaldırmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunları gözardı edemeyiz! 
Bugün, bildiğiniz gibi, Yunanistan Oniki Adayı - Lozan Antlaşmasına göre silahtan arındırıl

mış bölge olarak kalması gerekirken- maalesef, sonuna kadar silahlandırmış ve bu tutumundan vaz
geçmemiştir. 

Başarılı dış politika; Yunanistan ya Lozanla bağlı olduğu ahdî taahhütlerine bağlı kalır ve Oni
ki Adayı silahtan arındırır ya da Lozan'ın bize getirmiş olduğu yükümlülükleri biz de tanımıyoruz 
ve bundan sonra doğacak neticelerden Yunanistan sorumludur diyebilmektir. Türkiye bunları yap
maya mecburdur. Evet, ifade ediyorum, Türkiye Oniki Adayı silahtan arındırmaya mecburdur, 12 
mil iddialarını neticelendirmeye mecburdur. Kıbrıs meselesinde "artık gelin, federasyonu görüşe
lim" mantığından ayrılmak ve daha çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini güçlendirmek ve dün
yaya tanıtmak mecburiyetinde olduğunu bilmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlar, maalesef, Yunanistan ve Kıbrıs konusundaki hatalar, bugün Çeçenistan ör
neğinde olduğu gibi, Azerbaycan konusunda da aynen yapılmıştır. Ermeniler, Azerbaycan'a ilk sal
dırdıkları zaman, Türkiye "biz, Kızılorduyu karşımıza alamayız; biz, Kızılrduyu karşımıza alırsak, 
bu, millî menfaatlarımıza uygun olmaz" diye açıkça beyanlarda bulunmuş ve bunu, maalesef, en 
yüksek makamlarda bulunan yetkililerimiz ifade* etmişlerdir. Netice ne olmuştur; netice işte orta
dadır: Türkiye, olayın başından itibaren o şekilde tavır koymasaydı, Ermenistan, Azerbaycan top
raklarında bir adım gidemezdi. 

Bir İsrail kalkıyor, Irak'taki nükleer santralı "benim gelecekteki millî menfaatlarıma ve güven
liğime terstir; benim geleceğimi tehdit etmektedir" diyerek bombalayabiliyor ve geçenlerde tekrar 
beyanlarda bulunuyor "İran, nükleer santral girişiminde bulunuyor; eğer, İran, bu teşebbüsüne de
vam ederse, ben, bombalayabilirim" diyor. Bunu da Amerikan basını gündeme getiriyor ve kimse* 
sesini çıkarmıyor; ama, Türkiye, Ermenistan'daki bir nükleer santral konusuyla zerre kadar ilgilen
miyor ve herhangi bir beyanda bulunmuyor; oradaki bu nükleer santralın, Türkiye bakımından, 
Türkiye'nin geleceği ve güvenliği bakımından bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı konusunu tar
tışmaya açmıyor. Bir İsrail neden bunu yapabiliyor da Türkiye neden yapmıyor değerli arkadaşlar?! 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi, Çeçenistan konusunda yapılması gereken şeylerle bitirmek 
istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin, Çeçenistan konusunda da yapabileceği çok şeyler vardır; 
ama, Türkiye'nin, evvela, bu pasif ve fevkalade uyuşuk siyaseti terk etmesi, kendi büyüklüğünün 
ve kendi avantajlarının farkına varması lazımdır. Evvela, şu tespiti doğru yapalım: Bugün, Çeçe-
nistan'da meydana gelen olay, Rusya'nın kendi başına, kimseye haber vermeden yaptığı bir girişim 
değildir. Şunu, huzurlarınızda, Parlamentoya ve bütün dünyaya ifade ediyoruz ki, eğer, Rusya, bu
gün, Çeçenistan'ı işgale başlamışsa, burada, en az Rusya kadar, Amerika Birleşik Devletleri sorum
ludur, Batılı ülkeler sorumludur, Birleşmiş Milletler sorumludur ve AGİK sorumludur. 

Değerli arkadaşlar, size, şunu samimi olarak ifade etmek istiyorum ki, Amerika Birleşik Dev
letleri ve Batılı ülkelerin onayı olmadan, Rusya, Çeçcnistan'a giremezdi. Evet; çünkü, gırtlağına ka
dar borca batan ve gırtlağına kadar borca battığı için Amerika Birleşik Devletlerinin ve Batılı ül-
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kelerin kredisine muhtaç olan Rusya, eğer, onlar kesin bir tavır ortaya koysunlar, bir adım ileriye 
gidemezdi. 

O hale göre, hadiseyi doğru değerlendirmek lazımdır. Maalesef, Batılı müttefiklerimiz ve 
ABD, Türkiye'nin bu meselede fevkalade hassas olduğunu yeterince anlayabilmiş ve Türkiye de 
onlara bu konudaki hassasiyetini yeterince anlatabilmiş değildir. 

Siz, hadise başladığı zaman "bu, Rusya'nın iç meselesidir" derseniz, o zaman, elbette ki, onlar 
ona göre bir tavır ortaya koyacaklardır; ama, Türkiye olarak, oradaki insanlar bizim soydaşlarımız
da, bizim kan kardeşlerimizdir, bizim din kardeşlerimizdir, bizim akrabamızdır dcseydik durum 
daha değişik olabilirdi. 

Dolayısıyla, oradaki insanlara karşı yapılacak bir muameleye, eğer, ABD mâni olmaz, eğer, 
Batılı ülkeler mâni olmazsa, bu, Amerika'yla, Batılı ülkelerle olan bütün ilişkilerimizi etkiler ve za
ten birçok konuda Batı'ya ve ABD'ye karşı, Türk halkında meydana gelen antipati daha da artmış 
olur. Türkiye, bunu yapmayın, bu hataya düşmeyin diyebilmeliydi; ama, dün dcmediysek eğer, bu
gün, bunu demek mecburiyetindeyiz ve kesin bir surette -şu an huzurlarınızda ifade ediyorum, önü
müzdeki günlerde AGİK zirvesi var- Türkiye, konuyu AGİK zirvesinde gündeme getirmeye mec
burdur ve özellikle altını çizerek ifade ediyorum, Amerika Birleşik Devletlerine şunu anlatmak 
mecburiyetindeyiz: Biz, Amerika'yla ikili ilişkilerin gelişmesinden yanayız; bir müttefik olarak, 
bugüne kadar her konuda üzerimize düşeni yaptık; bu millet, Amerika'yla ittifak uğruna, ta Kore'ye 
asker gönderdi, orada sayısız evladını şehit verdi; ama, Amerika, kendisi için, bugüne kadar müt
tefiklik uğruna her türlü fedakârlığı yapmış olan Türk Milletinin hassasiyetini göz önünde bulun
durarak, Bosna'daki sessizliğini, Kıbrıs konusundaki Rum yanlısı tutumunu, Kuzey Irak'taki aley
himizdeki politikalarını, Azerbaycan'daki yanlışlığını, Çeçenistan konusunda sergilememeli ve 
Rusya'nın müdahalesine daha fazla seyirci kalmayacağını ortaya koymalıdır. Bu meselede yapıl
ması gereken en önemli şey budur. 

Değerli arkadaşlar, Amerika'nın tavrı karşısında "bundan bir süre önce gerçekleşen Yeltsin ve 
Clinton zirvesinde, acaba, bunlar konuşuldu, karara bağlandı da, şu an, bu kararlar tatbik safhasına 
mı konuluyor" diye, milletimiz, ister istemez, sormaktadır. 

Kıymetli arkadaşlar, bu arada şunu ifade etmek isterim ki, biz, devlet olarak, Türk Milleti ola
rak, bu konudaki hassasiyetimizi bütün uluslararası platformlarda ortaya koymalıyız ve İktidar da, 
bu konuda, halkın tamamen kendi hislerini ifade ederek ortaya koyduğu birtakım gösterilere karşı, 
bunları yasaklayıcı, sınırlayıcı, bunlara karşı mani olucu bir pozisyona girmek yerine, tersine, bun
lara her türlü yasal desteği sağlamak suretiyle, Türk halkının, Türk Milletinin, Rusya'nın girişmiş 
olduğu bu insanlık dışı katliama karşı olan protestolarını, bütün dünyaya daha fazla ve daha gür 
bir sesle duyurmak mecburiyetindedir. 

Sayın milletvekilleri, diyeceksiniz ki, Türkiye olarak biz elimizden geleni bir bakıma yapma
ya çalıştık; işte, Kızılay aracılığıyla ilaç yardımı yaptık. Elbette ki, bunların yapılması lazım; ama, 
ben, şurada, hepinizin vicdanlarına soruyorum: Türkiye'nin bir şekilde Çeçenisfan'a yapmış oldu
ğu tıbbî ilaç ve malzeme yardımını, Rus yetkililerine mi teslim etmesi lazım? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kırış, lütfen konuşmanızı bağlar mısınız. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Son sözlerimi söylüyorum. 
Bize göre, bu malzeme, Rus yetkililerine teslim edilmek yerine, bunun dağıtımında, bizzat, 

Türk yetkililerinin görev alması temin edilmeliydi; çünkü, bugün, Çeçenistan'da sivil halkı bom
bardıman eden, hastaneleri bile bombardıman eden Rusya'nın, bu tıbbî malzemeyi, Çeçenistan'da-
ki kardeşlerimize ulaştıracağına inanmıyoruz. 

O bakımdan, Türkiye, bütün bunları göz önüne alarak, aktif bir siyaset izlemek ve söylediğim 
gibi bütün dünyaya bu meselenin, Türkiye'yi, Türk milletini çok yakından ilgilendiren bir mesele 
olduğunu anlatmak mecburiyetindedir; ama, maalesef biz, elimizdeki kozları, avantajları hiçbir za-
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man kullanmadık. Burada, Çekiç Güç'ün görev süresi 6 ay uzatılacağı yerde, son anda, neredeyse 
1 yıla çıkarılacaktı. Amerikayla Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Üsler Anlaşması iki
de bir gündeme gelir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - ...ve bunlar, her yıl Parlamentoda görüşüleceği yerde Parlamen

tonun dikkatine bile sunulmaz; Türkiye'nin hakları, hukuku böyle savunulmaz ve böyle bir Türki
ye, uluslararası planda etkili olamaz. 

Değerli arkadaşlar sözlerimi bağlıyorum. Bugün aldığımız haberlere göre, Rusların çok gü
vendikleri Omon birlikleri, yeni bir mağlubiyetle karşı karşıya kalmışlar ve cepheden kaçmışlardır. 

Dolayısıyla zafer, hakkın ve Hakka inananlarındır diyor, Çeçenistan'da bağımsızlık uğruna 
mücadele verirken şehit olanları rahmetle anıyor ve Çeçenistan'ın, önünde sonunda, mutlaka ba
ğımsızlığa kavuşacağını ifade ediyorum. 

Yaşasın Çeçen kardeşlerimizin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesi. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Abdüllatif Şener, kişisel konuşma hakkınızı veriyorum. Grup sözcüsü de siz misiniz? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet. 
BAŞKAN - Şahsınız ve Grubunuz adına süreniz 30 dakikadır. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

öncelikle, gündemde böylesine Önemli bir konu varken, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilen 
önergelerle, konunun öneminin dağıtılmasını, hakkın iyiye kullanılması olarak değerlendirmediği
mi burada ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 11 Aralık 1994 günü Rus birlikleri Çeçenistan'a girdiler. 2 saat içerisin
de Grözni'yi alacaklarını iddia ediyorlardı; ama Ruslar, Çeçenistan'da perişan oldular. 30 gündür 
Çeçen direnişi kırılamamıştır; Kuzey Kafkasya'da, tarih âdeta yeniden yazılmaktadır; bu bölgede
ki insanlar destan yazmaktadırlar. 

Çok kapsamlı sonuçları olan bir destandır bu; siyasal sonuçları vardır, ekonomik sonuçları var
dır, diplomatik sonuçlan vardır, sosyolojik sonuçları vardır. Bu bakımdan olayı, sadece bölgede ce
reyan eden bir hadise olarak değerlendirmek yanlış olur, eksik algılamak olur. Ufuklarımızı, dün
yada cereyan eden bütün hadiselere kapsamlı bir şekilde yöneltmek zorundayız, bu hadiselere hep
sinden daha fazla duyarlı olmak zorundayız. 

Grozni harekâtı Rusya için bir felaket, bir kâbus olmuştur. Grozni, bir Rus parlamenterin ifa
desiyle, Rus zırhlı araçlarının âdeta mezarlığına dönüşmüştür; yüzlerce ölü ve esir bırakmışlardır. 
Rus ordu komutanı bile, bu cephede Çeçenler tarafından öldürülmüştür; büyük bir hezimet yaşa
mışlar ve büyük bir başarısızlık örneği sergilemişlerdir. Paraşütle çıkarma yapmak isteyen Rus as
kerlerini Çeçen köylüleri bile esir almışlar, Rus savunma hatlarını yararak esirleri Grozni'ye, Ca-
har Dudayev'in kuvvetlerine teslim etmişlerdir. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Çeçenistan Ruslara mezar olacak. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Kriz içindeki Rus ekonomisi, Çeçenistan harekâtının 

maliyeti altında ezilmeye başlamıştır ve daha şimdiden 5 milyar dolarlık bir maliyetten söz edil
mektedir. Ama tüm bunlara karşılık, Rusya'daki demokratikleşme beklentileri de tersine dönmüş
tür. Yeltsin, bir avuç savaş yanlısı askerin kuklası haline gelmiştir. Savunma Bakanı Pavel Graçov'a 
söz geçirip geçiremediği bile tartışılır olmuştur. Resmî görüşe uygun yayın yapılmadığı için, ga
zetelere sansür koymuşlar, resmî radyo ve televizyon kurumu genel müdürünü görevden almışlar
dır. 
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Tankların üzerinde demokrasi havarisi kesilen Ycltsin, kendi parlamentosunu topa tutan bir 

diktatör olarak, Çeçenistan olaylarıyla birlikte diktatörlük yolunda ilerlemektedir. Bu yüzdendir ki, 
Mihail Gorbaçov olayları değerlendirirken "Rusya'nın yavaş yavaş diktatörlüğe kaydığını" söyle
mektedir. 

Yeltsin'in danışmanı da aynı şekilde, "Yeltsin'in demokratik niteliğini kaybettiğinden" söz et
mektedir, "hükümetin demokratik kanadının zayıfladığını" ifade etmektedir. Tüm bu olaylar, aynı 
zamanda Rusya'da siyasî çalkantılara, iç tepkilere yol açmaktadır; Rus milletvekilleri, aydınlar, 
halk, Çeçenistan'ın işgaline karşı tepkilerini ortaya koymaktadır. Yapılan kamuoyu yoklamaların
da Rus halkının yüzde 74'ü, Çeçenistan'ın bağımsızlığının tanınması yönünde görüş bildirmişler
dir. Savaş yapılması ve bağımsızlığa ret görüşünde olanlar, Rus halkının sadece yüzde 5'idir. 

Harekâta karşı gelen askerler, istifa eden generallerle ilgili haberler, basında yer almaktadır. 
Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma'nın Başkanı İvan Rıbkin bile, siyasal çözüm önerilerinde bu
lunmaktadır. Bu ortam içerisinde olay, sadece Kuzey Kafkasya'da cereyan eden bir olay olarak de
ğerlendirilemez. Moskova bile kendisini ateş hattında hissetmeye başlamıştır. Rusya Federasyonu, 
dağılmanın eşiğine gelmiştir. Kuzey Kafkasya'daki 6 özerk cumhuriyet, işgale son verilmesi için, 
Rusya'yı uyarmışlardır. 

Tüm bu hadiseler dünyayı yakından ilgilendirmektedir; ama, bu hadiseleri ortaya çıkaran güç, 
1,5 milyonluk nüfusa sahip Çeçenlerin ortaya koyduğu kararlılık, azim ve savaşma gücüdür. Kar
şılarındaki güç, 150 milyonluk Rusya'dır; kendilerinden yüzlerce değil, binlerce misli maddî güce 
sahip Ruslara karşı, âdeta bir başarı savaşıdır bu. Bağımsızlık için, vatan için, onuru için çarpışan 
1,5 milyon insanın destanıdır bu. 

Aslında, bu olay Çeçenistan için olduğu kadar, aynı zamanda bütün Kuzey Kafkasya için, 
önemli bir hadise olarak değerlendirilmelidir. Çeçenistan olayları, Kuzey Kafkasya'nın, birkaç 
yüzyıldır süren hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin son aşamasıdır, son merhalesidir. Bu yüz
den, Abhazalar, Adigeler, Kabartaylar, Karaçaylar, Malkarlar, Avarlar, Lezgiler tüm Kuzey Kaf
kasya Halklarının gönülleri Çeçenistan'da atmaktadır. 

Kuzey Kafkasya'daki mücadele, yalnızca, bir aylık bir bağımsızlık mücadelesi değildir. Bir 
avUç insanın, yılmadan, iki ikibuçuk asırdır, Ruslara karşı vermiş olduğu bir mücadelenin son ör
neğidir. 

Bu bölge, Rusya'nın, öteden beri, sıcak denizlere inme stratejisine karşı direnen bir şerit ol
muştur. Bu yüzden, bu onurlu ve kararlı mücadele klasikleşmiştir. Kuzey Kafkasya'nın özgürlük 
mücadelesi, Tolstoy'un eserlerine bile,konu olmuş, klasikleşmiştir. Tolstoy, burada yaşayan insan
ların var olma ve hürriyetlerini koruma mücadelelerini, bir devedikeninin, kendisine saldıranların 
ellerini parçalayışını tasvir ederek, dile getirmektedir. 

Buradaki onurlu mücadele, Rusların, Kuzey Kafkasya'ya 1783 yılındaki ilk saldırısıyla başla
mıştır. İmam Mansur'un önderliğinde başlayan bu mücadele, Gazi Muhammed, İmam Hamzat ve 
Şeyh Şamil dönemleriyle sürmüştür. 1859 yılında, Şeyh Şamil'in teslim olmasıyla birlikte, Kuzey 
Kafkasya'nın tarihinde sürgünler, göçler ve soykırım yaşanmaya başlanmıştır. Büyük bir göç dal
gası bu yıllarda yaşanmış; Kuzey Kafkasya'dan, Türkiye'ye, binlerce, yüzbinlerce insan bu yıllar
da göç etmiştir; ama, Kafkasya'nın bağımsızlık mücadelesi durmamış, son bulmamış, 1877 ve 1878 
yıllarında Ali Beg önderliğinde, bu mücadele yine şahlanmış; 1917 Ekim Devriminin ardından, 
İmam Necmettin ve Şeyh Uzun Hacı önderliğinde, Sovyet rejimine karşı beş yıl savaşmışlardır. 

1928, 1934, 1940 ve 1942 yılları arasında, Kuzey Kafkasya'daki özgürlük mücadelesi devam 
etmiştir; ama, bu mücadelenin hazin bir sayfası vardır ki, bunu biraz aralamak istiyorum. 

1944 yılında Çeçen-İnguşlar, Karaçaylar, Malkarlar topyekûn, bütün bir halk olarak, sadece 
bir kısmı değil, yarısı değil, tamamı, Sibirya ve Kazakistan'a sürülmüşlerdir. Dünya bu olayı, an-
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cak 1947 yılında öğrenebilmiştir; ama, bu sürgün olayları sırasında da direnmeler ve bu direnme
lere karşı Rus emperyalizminin katliamları olmuştur. Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, gençler, elle
rinde 40 kilogramlık bavullarla tren vagonlarına yüklennilerek bu vagonların kapıları mühürlen
miş, canhıraş hıçkırıklara karışan tekerlek gürültüleri arasında, Sibirya'ya gönderilmişlerdir. Önle
rinde cellatlar kadar zalim bir istikbal, gerilerinde sevgili vatan, dağlar, ovalar, cedlerinin mezarla
rı, camiler, köyler, aç köpekler ve kediler bırakarak... 

Böylesine bir toplu, zorunlu göç neticesinde, bütün mallan ve toprakları Ruslara bırakılmıştır, 
Ruslar tarafından el konulmuştur, yerlerine Rus köylüleri yerleştirilmiştir; ama, bu Kuzey Kafkas
ya insanının, onur mücadelesi, haysiyet ve bağımsızlık mücadelesi son bulmamıştır. Sibirya'da di
renmeye devam etmişlerdir. Sibirya'daki direnmelerde, yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir. 
Kurşuna dizilenler veya yalnız temerküz kamplarında can veren din adamlarının sayısının, 25 bin
den fazla olduğu ifade edilmektedir. 

13 yıl Sibirya'da geçmiştir ve 1957 yılında vatanlarına dönmeye başlamışlardır. Bu yüzdendir 
ki, 37-51 yaş arasındaki Çeçenlerin hemen tamamı, Sibirya doğumludur. Sibirya'dan dönerken de, 
vatanlarına duydukları özlem içerisinde, Sibirya'da ölen yakınlarının kemiklerini bile Çeçenistan'a 
taşımışlardır. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bu 1,5 milyon insanın onurlu mücadelesi karşısında Soljenitsin, "Gulag Takımadaları" adlı ki
tabında, şu sözleri söylemekten kendisini alamamıştır: "asla boyun eğmemiş bir halk vardı; birisi, 
ikisi değil, bütün bir halk vardı ve bunlar Çeçenlerdi..." 

Sibirya'da meydana gelen, Kuzey Kafkasya halklarına yönelik bu soykınm, zaman zaman 
uluslararası platformlara taşınmıştır. Yugoslavya'nın yıllarca diktatörlüğünü yapmış olan Tito bile, 
Sovyet yöneticilerine, her fırsatta büyük hakaretler yapmıştır "ve her toplantıda, onlara karşı: "Ey 
sapık vahşiler, Çeçen Ulusu nerede, onlara ne yaptınız" demekten çekinmemiştir. Böylesine bir 
toplu soykırım, bir katliam ve zorunlu göç olayı, Kafkasya tarihi açısından unutulmaması gereken 
bir hadisedir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1946 yılında, ortaya bir milletin, topyekûn katliama tabi tu
tulamayacağı, yok edilemeyeceğiyle ilgili, bir Birleşmiş Milletler doktrini ortaya atılmıştır. Bunun 
neticesinde, Hitler Almanyasında Yahudilere yapılan soykırım, katliam sebebiyle Nürnbcrg Mah
kemeleri kurulmuştur ve Yahudileri katleden Naziler yıllarca yargılanmıştır; ama, buna benzer bir 
mahkeme, katledilen Kuzey Kafkasya halkları için, maalesef, kurulmamıştır. 

1948 yılında, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Konseyi, milletlerin yok edilmesini önlemek 
gayesiyle bir anlaşma kabul etmiştir. Bu anlaşmayı Sovyetler de imzalamıştır; ama, maalesef bu, 
nazarî bir karar olarak kalmıştır. Kafkasya için Nürnberg mahkemelerine benzer bir mahkeme ku
rulamamıştır; ama, bunun takipçisi olmak da bütün insanlığın görevidir 

Şimdi, Kuzey Kafkasya insanı, bu iki asrı aşkın mücadelenin arkasından, toprağına yapışmış 
devedikeni gibi, güçlü bir var olma mücadelesi veriyor. İki saatlik iş olarak gördüğü Grozni'ye bir. 
aydır giremeyen bir Rusya vardır; girse bile, artık, cephelerin genişleyeceğini biliyor; Moskova'nın. 
ve diğer Rus kentlerinin bir savaş alanına döneceğini biliyor. O takdirde, savaş alanı, Çeçenis-
tan'dan çok, Rusya Federasyonunun her noktası olacaktır; bunu, yakinen biliyor ve hissediyor. Bir 
bataklığa saplandığının da farkındadır. 

Çeçenistan'daki gelişmeler, Türkiye açısından fevkalade önemlidir. Çeçenistan'a, Türkiye'nin, 
elinden gelen her türlü yardımı yapması gerekmektedir; ancak, bu yardımı, o bölgede savaşan, onu
runu ve özgürlüğünü korumaya çalışan insanları kurtarmak için yapmamalıdır; çünkü, orada mü
cadele veren insanların yardıma, desteğe ihtiyaçları yoktur; tek bir güvendikleri merci vardır, o da, 
âlemlerin Rabbi'dir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye'nin, o bölgedeki insanlara 
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yardım etme zorunluluğu vardır; ama, bu yardımı, Türkiye, kendi ihtiyaçları için yapmalıdır, yok
sa, Çeçenleri kurtarmak için değil. 

Bu, müthiş bir direniştir; gerçekten, dünya dengelerini bozacak bir direniş olmuştur; koca 
. "Rusya efsanesi" 1,5 milyonluk Çeçen direnişiyle yıkılmıştır. Bu direniş, Çeçenlerin, Türkiye'ye, 

yeni bir strateji hediyesidir. Onlar, bize, yeni bir strateji hediye etmişlerdir. Biz, Türkiye olarak, bu 
yeni stratejiye sahip çıkmak zorundayız. 

Rusya'nın yakın çevre politikası, Türkiye için önemli bir tehditti. Yeltsin, -Graçov- Kozirev 
üçlüsünün, Jirinovski tarafından takdis edilen bu polikasının, artık, Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından destek bulması kolay değil; çünkü, Rusya'nın bir kartondan kaplan olduğunu, 
Kuzey Kafkasya'daki bu direniş ortaya çıkarmıştır ve Rusya'nın yakın çevre politikası iflas etmek 

. üzeredir; ama -bu noktada hemen Sayın Hükümetin hatırlamasını,diliyorum- bu yakın çevre poli
tikasıyla Rusya, aklına geldikçe Kuzey Kafkasya'ya müdahale etmiştir. Avrupa Konvansiyonel 
Kuvvetler Antlaşması (AKKA) konusunda, sürekli yeni talepler dile getirmiş; yayılmacı davranış
larda bulunmuştur. Bu politika yüzünden Ortadoks Sırplar, başları her sıkıştığında, Moskova'nın 
meydan okumasını sağlamışlar ve Bosna-Hersek'te, Batı'nın geri adım atmasına sebep olmuşlardır. 
Eğer, bugün Bosna-Hersek'te katliam yaşanıyorsa; yüzlerce binlerce çocuk katledilmiş," kadınların 
ırzına geçilmişse, işte bu, Rusya'nın yakın çevre politikasının Batı tarafından destek görmesi yü
zündendir; ama, bugün, Kuzey Kafkasya'daki Çeçen direnişi, Rusya'nın bu politikasını ve efsane
sini yıkmak üzeredir. Bu yıkıldığı takdirde, Bosna-Hersek'teki insanlar da özgürlük kazanacaklar
dır, hürriyet kazanacaklardır, onur kazanacaklardır, şahsiyet kazanacaklardır.(RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sadece Bosna-Hersek'e tanınan bir hürriyet ve özgürlük için değil bu direniş; aynı zamanda, 
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ ihtilafı bile, Rusların gücü büyütüldüğü için adil bir 
çözüme kavuşturulamamıştır. Bu konuda Türkiye'nin çekingen tavırlar içerisine girmesinin sebebi, 
Rusya fobisidir, Rusya'nın yakın çevre politikasıdır; ama, Kuzey Kafkasya'da direnen güçler, o 1,5 
milyon insanın direnci, Rusya'nın, Azerbaycan'daki bu yakın çevre politikasını da yıkmak üzere
dir. O bakımdan, diyoruz ki, bu direniş aslında yardıma muhtaç değil; bu direniş Bosna-Hersek'e 
yardım etmektedir; bu direniş Azerbaycan'a yardım etmektedir. Elçibey'i yerinden eden -Bakü'de-
ki- ayaklanmaya ve petrol anlaşmasına Türkiye'nin tepkisizliğinin sebebi de aynı Rus fobisiydi; 
birçok ulusal sorun "Rusya ne der" endişesine kurban ediliyordu. 

Sayın Başbakan Çiller'in Rusya gezisini hepimiz hatırlıyoruz. Sayın Başbakan "dünya olayla
rına aynı pencereden bakıyoruz" diyerek, Türkiye'nin Orta Asya çıkarlarını, Moskova'da feda edi
yordu; ama, Kuzey Kafkasya'daki 1,5 milyon insanın direnişi, Sayın Başbakana, bu Rusya fobisi
nin (korkusunun) geçersiz olduğunu inşallah öğretmiştir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye -kim ne derse desin- Rusya ile, Tuna boylarından, Balkanlardan başlayarak Kafkas
ya'dan, Hazar'dan geçip Tanrı Dağlarına, Orta Asya'ya ulaşan bir yay ekseni üzerinde, jeostratejik 
bir çekişmenin, istemese de tarafıdır. Balkanlar da, Rusya ile jeopolitik, jeostratejik çekişmenin 
içindedir; Kafkasya da içindedir; Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de bu çekişmenin içindedir. İşte, 
Çeçen direnişi, Türkiye'nin önüne mükemmel bir strateji imkânı ortaya çıkarmaktadır. Türkiye, bu
nu, değerlendirmek zorundadır; Dışişleri bunu, değerlendirmek zorundadır; fakat, öngörüşmede ol
duğu gibi, bugün de maalesef, Dışişleri bürokrasisi burada yoktur. Aynı zamanda bu direnişin, Tür-

, kiye'nin, Kuzey Kafkasya'daki, Azerbaycan'daki petrol menfaatllanyla da yakinen ilgilisi bulundu
ğunu Hükümetin bilmesi ve izlemesi gerekmektedir. 

Çeçenistan olayları, Rusya'nın petrol boru hattı politikasını da âdeta altüst etmiştir. Herkesin 
yakinen izlediği bir gerçek vardır: Orta Asya, Hazar hatta Hazar'ın doğusundaki doğalgaz ve pet
rol kaynakları üzerinde Batı ile Rusya'nın, Türkiye ile Rusya'nın arasında, adı konmamış bir çekiş-
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me vardır. Azerbaycan petrolünün, Novorossisk'ten Karadcnize veya Türkiye üzerinden Akdenize 
indirilerek pazarlanması konusu, Türkiye ile Sovyet Rusya arasında, Rusya Federasyonu arasında 
önemli bir çekişmenin, adı konmamış rekabetin kendisidir ve Novorossisk'e ulaşması için, yolun 
temizlenmesi lazımdır; Çeçenistan engelinin ortadan kaldırılması lazımdır; çünkü, bütün yollar, 
petrol hatları Grozni'den geçmektedir. İşte, burada meydana gelen Kuzey Kafkasya direnci, petrol 
politikası konusunda Türkiye'ye yeni bir ufuk açmaktadır; Türkiye'ye, Azerbaycan petrollerinin yo
lunu açmaktadır; Hazar petrollerinin yolunu açmaktadır. Orada mücadele eden, özgürlüğü için, 
onuru için, haysiyeti için savaş veren 1,5 milyon insan, aynı zamanda Türkiye'nin petrol çıkarla
rı için de mücadele vermektedir; (RP sıralarından alkışlar) ama, Türkiye'nin bunu anlayabilmesi, 
idrak edebilmesi gerekmektedir; maalesef, tüm bu gerçeklere karşılık Türkiye, tribünden maç sey
reder gibi olayları izlemektedir. Cesaretli ve aktif bir politika -hiçbir konuda olmadığı gibi- Kuzey 
Kafkasya konusunda da ortaya konulamamıştır; çekinserlik ve uyuma politikaları, uyum politika
ları izlenmektedir. Bu uyum ve çekingenlik politikaları içerisinde Türkiye şimdiye kadar ne elde 
etmiştir; dünya siyasetinde aktif politika uygulayan ülkeler kazanmıştır, şahsiyetli tavır alan ülke
ler kazanmıştır... 

Örneğin, son on yılın olaylarını komşularımıza bir bakarak değerlendirin. Düne kadar Rus 
politikasının maşalığını yapan Suriye, bugün Amerika Birleşik Devletlerinin himayesinden cömert
çe yararlanıyor; ama, dün Rus politikasının maşalığını yaptığı için Amerika ve diğer Batı ülkeleri 
Suriye'yi cezalandırmıyor. Sayın Başbakan, Amerikan Başkanı Clinton'la Washington'da 10 
dakikalığına görüşebilmek için Türkiye'de uğraşır, didinir dururken; Suriye Başbakanı Hafız Esad, 
üstelik Amerika'ya gitmeden, Cenevre'de, Clinton'la 3,5 saat konuşuyor ve pazarlık yapıyor. Ama, 
Suriye'nin şimdiye kadar uyguladığı Rusya güdümündeki politikaları, bugün, Amerika tarafından 
himayeye mazhar ülke haline getirilmesine engel olmamıştır. 

Diğer bir örnek Yunanistan. NATO'nun askeri kanadından çekilme pervasızlığını gösteren 
Yunanistan, Avrupa Birliğinin bugün en çok kaynak aktardığı ülke haline gelmiştir. 

Bir başka örnek Bulgaristan. Soğuk savaşta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin resmî 
politikasından kıl payı ayrılmayan, dolayısıyla, mağlupların cezaya en müstahak olanı diye görül
mesi gereken Bulgaristan'ın, üzerindeki yükleri de, bugün nasıl Türkiye'nin üzerine attığını hep 
birlikte izliyoruz. ' 

Yıllar süren çekingenlik ve Batı'ya uyum politikaları sonucunda Türkiye hangi noktaya gel
miştir. Türkiye bugün, bu çekingenlik politikaları yüzünden, bütün komşularıyla gerginlik içinde 
olmanın sıkıntısını çekiyor, başından beri dünya satranç turnuvasında oyuna sokulamamış olmanın 
şaşkınlığını yaşıyor. İşte önümüzdeki örnekler duruyor. Aktif politika sergileyen ülkelerle Tür
kiye'nin çekingen politikalarının ortaya çıkardığı sonuçlar, hep birlikte izlediğimiz gerçekleri or
taya çıkarıyor; işte Bulgaristan, işte Yunanistan, işte Suriye ve Türkiye'nin içine düştüğü yalnızlık. 

Bu noktada diyoruz ki: Yeter artık, her şey ayağımıza gelmiştir. Öngörüşmeden beri, pek çok 
hadise cereyan etmiş; Kuzey Kafkasya'da otuz gündür bir mücadele devam ederken, Türkiye'nin 
önemli bir adım attığını söyleyebilmek mümkün değildir. 

İnsanî yardım konusunda, yalnızca, mütevazı bir adım atılabildiğini söyleyebiliriz. Polemik 
konusu yapmak istemiyorum; ama, bu yardımların da, yerine ne kadar ulaştığı konusunda en
dişelerim olduğunu belirtmek istiyorum. 

Sayın Cindoruk'un, Azerbaycan'daki görüşmelerdeki ifadelerini, Sayın Yasin Hatiboğlu 
Beyin, Meclis Başkanvekili olarak, İslam ülkeleri meclis başkanlarına gönderdiği mektupları, 
olumlu gelişmeler olarak burada zikretmek; ancak, Türkiye'nin, özellikle de Hükümetin, dünyanın 
gösterdiği duyarlılığı dahi göstermediğini belirtmek istiyorum. Amerikan Kongresi bile, Rusya'ya 
verilecek dış yardımları gözden geçirmeyi düşünürken, Uluslararası Af Örgütü, insan hakları ihlal-
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lerinden kaygı duyduğunu dile getirirken, Avrupa Birliği, Rusya ile yapılacak ticaret ve ortaklık an
laşmasının imzalanmasını erteleme kararı alırken, Türkiye'nin bu sessizliğine bir anlam verebilmek 
mümkün değildir; hem de 1,5 milyonluk Kuzey Kafkasya insanı, Türkiye'nin menfaatları için, 
hayatını, varlığını, neslini ortaya koyduğu halde. Norveç, Rusya'yı kınıyor, protesto ediyor. Eston-
ya, üstelik, Rusya'nın koltuğunun altında bir ülke olduğu halde, Rusya'yı kınıyor; Çeçen Halkının, 
kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu ilan ediyor; ama, Türkiye'deki sessizlik devam ediyor. 
Bu sessizliğe bir anlam vermenin mümkün olduğu kanaatinde değilim. 

Türkiye, ne yapabilir; belki, somut öneriler beklenebilir; ama, ne yapılabilir konusunda, Tür
kiye'nin yapabileceği somut bazı durumlar vardır. Bunun, sağlıklı bir şekilde de değerlendirilmesi, 
yerine getirilmesi lazımdır. 

Her şeyden önce birinci madde olarak, Türkiye, insan hakları ihlalleri sebebiyle Rusya'yı 
kınamalıdır. Bu konuda, Türkiye yalnız değildir; dünyanın çeşitli kuruluşları ve devletleri, insan 
hakları ihlalleri sebebiyle Rusya'yı kınamıştır. Herkesten önce kınaması gereken Türkiyenin, bu 
denli gecikmiş olmasına hiçbir anlam veremiyorum. 

Grozni bombalanmıştır; sivillerin kaçtığı, saklandığı, yerleştiği köyler bombalanmıştır. Al
dığımız bilgilere göre, 4 köy yerle bir edilerek imha edilmiştir. 4 bin metrenin üzerinden bile bom
ba atılması uluslararası savaş kurallarına göre aykırı iken, 10 bin metre yükseklikten, serseri bom
balar sivil yerleşim bölgelerine atılmaktadır. 

Rusya, Mozdok'a kimyasal silah yığınağı yapmaktadır. Çcçenistan Dışişleri Bakanı Şemsede 
din Yusuf un verdiği bazı bilgilere göre Rusya tarafından, kimyasal silahlar bile kullanılmaktadır. 
Hatta, Moskova'da, Rusya'nın diğer vilayetlerinde, Çeçenlere yönelik yargısız infazlar yapıldığına 
dair duyumlar, bilgiler almaktayız; ama, bugün, Türkiye'de, bunların hiçbirini kınamayan, çekin
gen, ürkek ve tribünden maç seyreder gibi Kuzey Kafkasya'yı seyreden bir Dışişleri ve bir dışişleri 
politikası vardır (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Tribünden değil, televizyondan seyrediyorlar. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Başka ne yapılabilir; Türkiye, Çeçenistan'ın bağımsız

lığını tanıyabilir, tanımalıdır; Türkiye, bu konuda herkesten önce olumlu bir adım atmalıdır. 
Paris Şartı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Helsinki Senedi, AGİK İlkeleri gibi bütün ulus

lararası hukukî metinler, bir ulusun kendi kaderini tayin etme hakkından; yani, selfdeterminasyon-
dan bahsediyor. Öngörüşmeler sırasında da belirttiğim gibi, bu hak, İkinci Dünya Savaşından son
raki yıllarda, Batı'da ve dünyada, sömürgeler için kullanılan bir hak olarak kabul edilmiştir ; ama, 
bugün, federasyonlar içerisindeki federe devletler için de tanınan bir hak olarak kabul edilmektedir; 
Batı tarafından da kabul edilmektedir; Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kabul edilmek
tedir. Bundan dolayıdır ki, Yugoslavya Federasyonuna dahil Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, 
Makedonya, bu ilkeden hareketle, dünya tarafından bağımsızlığı tanınmış ülkelerdir. 

Diğer taraftan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerin, 1990'lar-
da Birlikten ayrılmasıyla, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Anayasası de facto ve de jure 
olarak, fiilen ve hukuken ortadan kalkmıştır. O yüzden, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini 
oluşturan bazı devletler, yeni bir anlaşma temelinde, Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturmuş
lardır. Aynı konu, Rusya Federasyonu için de geçerlidir. Rusya Federasyonu, Parlamentosunu 
kapatmıştır, Yeltsin, bombalamıştır; devlet, yeniden örgütlenmiştir, Sovyet Rusya'dan kalma bütün 
yasalar yürürlükten kaldırılmıştır ve Rusya Federasyonunu oluşturan federe birimler, yani özerk 
cumhuriyetler arasında ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturmak için, 31 Mart 1992'de, Rusya 
Federasyonu Anlaşması yapılmıştır ve bu anlaşmaya göre Rusya Federasyonu kurulmuştur; ama, 
bu anlaşmaya, Çeçenistan, hiçbir zaman imza atmamıştır ve bağımsız olduğunu, sürekli, ilan etmiş
tir. Çeçenistan ile birlikte Tataristan da önce imza atmamıştı ve o dönemlerde demokrasi havarisi 
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kesilen Yeltsin, Tataristan'a "ne kadar istiyorsanız o kadar egemensizin" demişti; ama, daha sonra, 
bazı anlaşmalar çerçevesinde, Tataristan, diğer bir anlaşmayla Rusya Federasyonuna girdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şener, lütfen bağlayınız. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) - Fakat, Çeçenistan, hiçbir zaman, Rusya Federasyonu 

Anlaşmasına imza atmamıştır; Rusya Parlamentosu seçimlerine de katılmamıştır. Çeçenistan'da, 
halk tarafından seçilmiş bir Meclis ve halk tarafından seçilmiş Devlet Başkanı Cahar Dudayev var
dır; meşru Devlet Başkanı budur. Eğer aralarında bazı ihtilaflar varsa, Rusya, halkın iradesiyle 
seçilmiş meşru devlet, başkanıyla diplomatik görüşmelerde bulunmalıdır. 

Bu konuda, yani, Çeçenistan'ın bağımsızlığının tanınması konusunda, Türkiye'nin çekingen 
politika izlemesi yanlıştır. Türkiye, bu konuda tek örnek değildir. Bakın, Estonya, Çeçen Halkının 
kendi kaderini tayin hakkının garanti altına alınmasını istemektedir. Estonya, Rusya'nın burnunun 
dibinde ve Rusya karşısında güçsüz görünümde bir ülke olduğu halde, böylesine bir karar alabilir
ken, bunu, dünyaya deklare edebilirken, Türkiye'nin bu konuda çekingen davranmasını gerek
tirebilecek hiçbir şey yoktur. 

Sayın Bakan, öngörüşmeler sırasında, milletvekillerine, Çeçenistan olayıyla ilgili bir bilgi 
notu gönderildiğini söylemişti. Bu bilgi notunu sonradan aldık, inceledik. Bu bilgi notundaki not
lardan birisine dikkatlarinizi çekmek istiyorum. Deniliyor ki: "Çeçenistan'ın bağımsızlığını hiçbir 
devlet tanımamıştır." 

Muhterem arkadaşlarım, Çeçenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, karşılıklı olarak bir
birlerinin bağımsızlıklarını tanımışlardır. Peki, Sayın Dışişleri Bakanının milletvekilerine gönder
diği... * 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kıbrısı tanıdı mı, Kıbrısı? 
BAŞKAN - Buyurun. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) - ...bu bilgi notundaki, okuduğum ifadelerin anlamı nedir? 

Bir taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bağımsız devlet ilan edeceksiniz, içeriye karşı "ilan 
ettik" diyeceksiniz; sonra, dışarıda, uluslararası görüşmelerde bütün devletlere "biz bunu blöf ol
sun diye ilan ettik, sakın tanımayın" diyeceksiniz ve ondan sonra da "Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetini niye tanımıyorlar, niye kimse tanımıyor" diye, zaman zaman, bu kürsüden, tarizkâr 
ifadelerde bulunacaksınız... 

Bu yazıya göre, Hükümet bile, Dışişleri Bakanlığı bile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
bağımsız bir devlet olarak tanımadığını ifade etmektedir. Arkadaşlar, bu, Türkiye için, Türk dışiş
leri politikası açısından büyük bir skandaldir. O bakımdan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve 
Çeçenistan'ın, birbirlerinin bağımsızlıklarını karşılıklı olarak tanıdıklarını, buradan ifade etmek is
tiyorum. 

İnsanî yardımlar konusunda da, Türkiye, daha aktif davranabilir. Bağımsız Devletler Top
luluğu ülkeleri; özellikle Türk cumhuriyetleri ve İslam ülkeleriyle, bu konudaki ilişkileri, diyalogu 
geliştirerek, daha aktif bir politika sağlanmasını temin edebilir; ama, bunu temin edebilmesi için, 
önce kendisinin daha aktif politika ortaya koyması lazım. Sürekli "İslam ülkeleri..." diyorsunuz; 
"onların politikalarında ne var, işte bir şey çıkmıyor" gibi ifadelerde bulunuluyor. Onların poli
tikaları da, sizin politikalarınıza benziyor. Gelin, onlara "bizim politikalarımız da yanlıştır, sizin 
politikalarınız da yanlıştır. Hep birlikte, olması gerektiği gibi olalım" deyin. (RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN-Lütfen bağlayalım, Sayın Şener. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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Dışişleri Bakanlığı, insan hakları ihlalleri konusunda, başta AGİK olmak üzere, Rusya'nın 

yükümlülükleri, ihlalleri ve hangi mekanizmaların işletilebileceğiyle ilgili bir envanter çıkar
malıdır. Bu envanter çerçevesinde, hangi merci nezdinde, hangi girişim yapılacaksa bunu yap
malıdır, suskunluğunu terk etmelidir; çevre kuruluşlarını dahi harekete geçirmelidir. Rusya'nın, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden çıkarılması için gerekli dünya kamuoyunu oluşturmak 
da, bu İktidarın Dışişlerinin vazifesi olmalıdır; hatta, Rusya'nın 100 yıllık soykırımı için, aslında 
yeni bir Nürnberg mahkemesinin kurulması için dünya kamuoyunu ayağa kaldırması lazımdır. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Daha somut, yapılacak şeyler de var tabiî: Türkiye'de 350 civarında Çeçen öğrenci vardır. 
Çeçenistan'ın, Türkiye'de, bu öğrencilerle ilgili bir temsilcilik açması sağlanabilir. Bu konuda 
somut bir adım atılmış olur böylece. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Lütfen... V: 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Sayın Başkan, on dakika konuşma hakkı olanlara yarım 
saat süre verdiniz; iki dakikada bitireceğim. 

BAŞKAN - Siz biliyor musunuz size ne kadar süre tanıdığımı? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet. 
BAŞKAN - Peki, 2 dakika daha süre veriyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Tüm bunları, Türkiye, niçin yapmalıdır; Türkiye, tüm 

bunları, Çeçenistan'ı kurtarmak için yapmamalıdır. 1,5 milyon insan, orada, Türkiye'nin önüne 
yeni bir stratejik ufuk açmıştır. Türkiye, Kuzey Kafkasya'daki bu direniş sayesinde önüne açılan -
Kuzey Kafkas insanının canı pahasına, nesli pahasına açtığı- stratejik imkânları ve yolu kullanmak 
için, Kuzey Kafkasya'ya ve Çeçenistan'a yardım etmelidir. Oradaki mücadele, sadece Türkiye'yi 
kurtarmıyor, sadece Türkiye'nin önüne yeni stratejik ufuklar açmıyor; oradaki mücadele, aynı 
zamanda Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini Sovyet Rusya'nın arka bahçesi olmaktan kurtarıyor, 
nüfuz alanı olmaktan kurtarıyor, Azerbaycan'ı kurtarıyor, Bosna-Hersek'i kurtarıyor. 

Bu anlamını, bu manasını ve bu ruhunu değerlendirerek, Türkiye'nin, tekrar kendisine dön
mesi gerektiğini ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, bu konunun bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Çevik; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çevik, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ÇEVİK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Rusya'nın Çeçenistan'ı işgal etmesiyle ilgili genel görüşme üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; Yüce Meclisi, şahsım ve Grubum adına, saygıyla 
selamlarım. 

Değerli miletvekilleri, sözlerime başlamadan evvel, 60 milyon insanın heyecanla takip ettiği 
Çcçenistan olaylarıyla ilgili bu genel görüşmede, Yüce Mecliste bu kadar az sayıda değerli millet
vekilinin bulunmasını yadırgadığımı belirtiyorum. En azından genel başkanlarının -Anavatan Par
tisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz gibi- burada bulunmasını beklerdim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - SHP'nin Genel Başkanı burada. 
MEHMET ÇEVİK (Devamla) - Görevi itibariyle burada. 
Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, dünyamız, 1989 Kasımında Berlin duvarının yıkılmasıy

la birlikte hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu tarihten itibaren, komünist sistemin çökmesinden 
sonra, olaylar büyük bir hızla gelişmiş, Doğu Bloku çözülmüştür. 
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1991 yılında, Sovyetler Birliği dağılmış; birçok cumhuriyet, bağımsızlığını ilan etmiş, Doğu 

Avrupa ülkeleri ve bağımsızlığını ilan eden bu cumhuriyetler, demokratikleşmeye, insan haklarına 
ve hukukun üstünlüğü prensiplerine saygılı, serbest pazar ekonomisine inanan demokrasiler olma 
yolunda önemli gelişmeler göstermiştir. 

Bugün, eski Varşova Paktı üyeleri, 1991 Kasımında, Roma'da, NATO zirvesinde kabul edilen 
Kuzey Atlantik Konferansı çerçevesinde, NATO ülkeleriyle yakın bir işbirliğine girmiş bulunmak
tadırlar; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatını meydana getiren 53 ülke arasında yer almaktadır
lar. 

Bütün bu gelişmelere rağmen, özellikle son birkaç yılda, Rusya Federasyonunun, bir taraftan, 
Balkanlarda büyük bir Sırbistan fikrini desteklerken, diğer taraftan, Kafkaslardaki nüfuzunu artır
ma çabalarını, endişeyle izlemekteyiz. Rusya Federasyonu, tekrar, eski Çarlık ve Sovyetler Birliği 
emperyalizmine geri dönmektedir; bunun en belirgin örneği, Çeçenistan'ın işgalidir. 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Kafkasya'da yaşayan Çeçenler, bölgenin yerli halklarındandır; 
Ruslara karşı, tarih boyunca büyük mücadeleler vermişlerdir. Çeçen-Rus savaşları üçyüz yıl sür
müştür ve Çeçenler, yüzotuz yıl Rus sömürgesinde kalmışlardır. Çeçenistan, Çarlık döneminden 
önce de Çarlık döneminde de, hiçbir zaman Rusya'nın toprağı olmamıştır. 18 inci Yüzyıl sonların
da, Ruslar, Kuzey Kafkasya'yı işgale'başladıklarında İmam Mansur.Gazi Muhammed, İmam Ham-
za liderliğinde 1832 yılına kadar direndiler. Arkasından, "Otuzyıl Savaşları" olarak bilinen savaş
ta, Şeyh Şamil'in önderliğindeki bütün Kuzey Kafkas halkları, 1859 yılına kadar savaştılar. Bu 
tarihten sonra, Kafkas halklarının büyük bir kısmı, Osmanlı topraklarına sığındılar. 1917 Dev
riminden sonra, bölgede, Birleşik Kafkas Devleti kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu, kurulan bu dev
lete yardım etmek maksadıyla, İsmail Berkok Paşa kumandasında, Dağıstan'a ordu göndermiştir; 
fakat, bu ordu, Mondros Mütarekesi şartı gereğince, Osmanlı Devleti tarafından geri çekilmiştir. 
Bu, gösteriyor ki, Osmanlı, tarihî, dinî ve-kültürel bağlan olan Kuzey Kafkas halklarıyla ilgilen
miş, onların sorumluluğunu taşımıştır; fakat, yeterli olmamıştır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, 700 bin Çeçen, Sibirya'ya, Orta Asya'ya sürgüne gönderilmiş
tir; büyük bir bölümü yollarda hayatını kaybetmiştir. Bu olay, tarihe, soykırımı olarak geçmiştir. 
Stalin'in ölümünden sonra, Çeçenlere, anayurtlarına dönme hakkı tanındı; ancak, bu dönemde, yüz
de 50'si yurtlarına dönebildiler. 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılında dağılan Sovyetler Birliği, 1976 Anayasasını ortadan kal
dırmıştır. Rusya Federasyonu, kendi Anayasasını yeniden düzenlemiş ve referanduma sunmuştur. 
Çeçenler* anayasa referandumunda da federasyona bağlanma konusunda da iradelerini beyan et-
memişlerdir,yani, seçimlere katılmamışlardır. Ayrıca, Federasyonun Meclisine de temsilci gönder
memişlerdir. Bağımsızlığını kazanan 15 cumhuriyet gibi, Çeçenleri de bağlayan anayasa ortadan 
kalkmıştır. 

Dolayısıyla, Estonya, Letonya ve diğer cumhuriyetler, Yugoslavya Federasyonunun dağıl
masından sonra meydana gelen ve Birlişmiş Milletler tarafından tanınan devletler gibi, Çeçenis
tan'ın da bağımsızlık ilan etme hakkı doğmuştur; bu hakkını kullanarak, 1991 yılında bağımsız
lığını ilan etmiştir. Bu nedenlerle, yürürlükteki Rus Federasyonu Anayasası, Çeçen Halkını bağ
layan bir anayasa değildir. 

Tüm bu tarihî ve hukukî gerçeklere rağmen, 11 Aralık 1994'ten beri, Rus orduları, Çeçenis-
tan'ı işgal etmek için sivil halkı bombalamaya devam etmektedir. Rus Savunma Bakanı, savaşın 
başladığı gün "iki gün içinde Çeçenlerin işini bitiririz" diye beyanda bulunmasına rağmen, bugün, 
bir ay olmuştur; 40 bin asker, 500 tank, uçak ve helikopterlerle saldırmaktadır; ancak, Çeçenistan 
Halkı saldırgan Rus ordularına karşı kahramanca direnmektedir. 
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Rusya, 1991 yılında bağımsızlık ilan etmiş olan Çeçenistan üç sene bekledikten sonra, neden 

müdahale ihtiyacı duydu? Bu sorunun cevabını vermek için, Rusya'nın iç yapısını ve tarihini iyi bil
mek gerekir. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, 15 cumhuriyet meydana geldi. Rusya, bu cum-
huriyetledeki yeraltı, yerüstü kaynaklan kaybetme telaşı içerisindedir. Çeçenistan hadisesiyle, Rus
ya, federasyonun yeniden parçalanmasından endişe duymaktadır. 

Türkiye, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarının yüzde 25'ini Rusya'nın yardımıyla işgal et
mesine, 1 milyon insanın göçebe durumuna düşmesine seyirci kalmıştır, hat|a, saldırgan Ermenis
tan'a elektrik ve buğday yardımı yapma gafletinde bulunmuştur. Bosna-Hersek'teki vahşete, Azer
baycan'ın yüzde 25'ini işgale açık destek veren Rusya Federasyonunun Avrupa Konseyi üyeliğine 
Avrupa Konseyinin tam destek verme kararı alması, kana doymayan Rusya'yı cesaretlendirmiş ve 
Çeçenistan'ı işgal kararı almasına yardımcı olmuştur. Bütün bu gerçeklere rağmen "Çeçenistan, 
Rusya'nın bütünlüğüdür" diye yaptığı talihsiz açıklamalar, Hükümetin, Kafkasya ile ilgili millî bir 
politikasının olmadığını ortaya çıkarmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Kafkas halkları, yakın tarihte neden sürgüne gönderildiler, 
neden soykırıma tabi tutuldular; Stalin, İkinci Dünya Savaşından hemen sonra bize muhtıra veriy
or; Kars'ı, Ardahan'ı ve Boğazları istiyor; muhtemel bir Rus-Türk savaşına karşı kendilerini güven
lik altına almak için, bu sürgünleri yapmışlardır. Kuzey Kafkas halkları, Çarlık döneminde de, Sov
yetler Birliği döneminde de, hep, Osmanlı'nın ve Türkiye'nin yanında yer almışlardır. Ahıska Türk
lerinin 4 bin yerleşim bölgesine sürülmelerinin nedeni de budur. 

Buradan, şu neticeyi çıkarmak gerekir: Türkiye olarak, bu gelişmelere seyirci kalamayız. Bu 
bölge, tarih boyunca, çok hassas bir bölge olmuştur ve şimdi de güvenliğimiz bakımından çok has
sas bir bölgedir. Rusya, yayılmacı emelleri açısından, kendi güvenliğine ne kadar önem veriyorsa, 
bizim de, kendi güvenliğimiz açısından, önem vermek hakkımızdır. Verdiği sözü hiç bir zaman 
yerine getirmeyen, bir aydır "bombalamayı durdurdum" demesine rağmen, sürekli, Çeçen sivil yer
leşim bölgelerini bombalayan Rusya'nın hiç bir sözüne güvenmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Kafkasya ve Çeçenistan, Ruslar için, stratejik öneme sahip bir böl
gedir. Grozni'deki petrol rezervleri dışında, Kafkasya'ya giden tüm yollar buradan geçmektedir. 
Rusya'nın, Orta Asya, Baku petrol boru hatlarını ve doğalgazını kendi limanlarına getirebilmesi 
için, Çeçenistan'dan geçirmek mecburiyeti vardır. Çeçenistan, bağımsızlığına kavuşursa, diğer 
Kuzey Kafkas halkları da bağımsızlıklarını alacaklardır ve bu bölge de Rus sömürgesinden kur
tulacaktır, Rus emperyalizminin izi kalmayacaktır. Ayrıca, Sovyetler Birliğinden ayrılan Türk 
cumhuriyetleri tam bağımsızlıklarına kavuşacaklardır. Orta Asya, Baku ve Çeçenistan petrol, 
doğalgaz boru hatları, Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanacaktır. İşte, o zaman, Türkiye ve Türk 
dünyası Kuzey Kafkasya ile kucaklaşacaktır. Türkiye, Kafkasya ve Ortadoğu coğrafyasında güçlü 
bir ittifak oluşturacaktır. Bunu bilen Amerika, Avrupa ve Yeltsin, Çeçenistan'ın bağımsızlığını el
bette tanımayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Rusya Federasyonunun yaptığı 
soykırıma karşı, Rusya'ya ekonomik yardımı kesme eğiliminde olduğunu bildiriyor; Danimarka, 
askerî işbirliğini askıya aldığını bildiriyor, özellikle, Rusya Genelkurmay Başkanlığı ile demokrasi 
hakkındaki görüşmeyi iptal ettiğini vurguluyor. Norveç, Rusya'nın Çeçenistan'ı işgalini resmen 
kınıyor. Letonya ve Estonya, sorunun barışçı yöntemlerle çözülmesini savunuyor ve gayret gös
teriyor. Libya, İslam Konferansı Örgütünün dışişleri bakanlarını, Çeçenistan sorununu görüşmek 
üzere, toplantıya çağırıyor; Hollanda, Rusya Büyükelçisini, Çeçenistan'daki durumu protesto et
mek için, Dışişleri Bakanlığına çağırıyor ve Ruslara, Çeçenistan'daki savaşın derhal durdurulması, 
siyasî bir çözüm için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunuyor. Almanya, Rusya Devlet 
Başkanı Boris Yeltsin'den, Çeçenistan bölgesine yönelik askerî müdahaleye son vermesini ve 
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siyasî bir çözüm bulmasını istiyor; ayrıca, Yeltsin'e, Rus ordusu üzerindeki iradesini kullanmasını 
ve ordunun kendi direktiflerine uymasının sağlanması.yönünde çağrıda bulunuyor. Rusya Federas
yonuna bağlı birçok cumhuriyet, Çeçenistan'daki savaşı protesto ediyor; bu savaşın, Çeçen halkı 
için bir trajedi olduğu kadar, aynı zamanda, Rusya'nın çokuluslu halkı için de trajedi olduğunu vur
guluyor. Rusya'daki siyasî partilerin yöneticileri -faşist Jirinovskİ hariç- Çeçenistan meselesinin 
demokratik yollardan halledilmesi için tavır koyuyor; İnsan Haklan Komisyonu Başkanı, Rus 
liderlerin, Çeçenistan'ın işgali hakkında sistemli olarak yalan söylediklerini ifade ederek, görevin
den istifa ediyor. Fransa'daki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Rus savaş uçaklarının hastaneleri 
bile bombaladıklarını, 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150 kişinin yaralandığını rapor ederek, 
olayı şiddetle kınıyor. Kızılhaç, Çeçenistan'daki durumun, açıkça, kötüye gitmesinden endişe 
duyuyor ve uluslararası kuruluşlardan, Çeçenistan'a gönderilecek insanî yardım için destek olun
masını istiyor. 

Değerli milletvekilleri, dünyadaki devletler ve kuruluşlar bu tür gayretler içerisindeyken, Tür
kiye Hükümeti ve Kızılayı ne yapmaktadır?! Türkiye ile tarihî, kültürel, dinî ve akrabalık bağları 
olan, tanklarla, toplarla, uçaklarla, sivil halka bir aydır bomba yağdıran, tarih boyu sömürgesi al
tına aldığı Türk ve Kuzey Kafkas halklarının kanına doymayan canavar Yeltsin'e, bu Hükümet, 
hangi tepkiyi göstermiştir?! Bırakalım Kuzey Kafkas halklarıyla olan tarihî, dinî ve kültürel ve ak
rabalık bağlarını ve millî çıkarlarını, demokrasi adına, insan hakları adına, insanlık adına dünyadaki 
hangi örgütlere müracaat etmiştir?! 

Sayın milletvekilleri, Ermenistan ile kurduğu özel ilişkiler, yaptığı savunma ve işbirliği antlaş
masıyla Gürcistan ve Ermenistan'ın Türk sınırına, Rusya Federasyonunun, askerlerini yerleştir
mesi, bugünkü Hükümeti hiç düşündürmüyor mu? Bu, Rusya'mn yayılmacı emelinin devam et
tiğinin işaretleri değil mi? Çeçenistan'ı işgale kalkışması, güney sınırlarına asker yığması AKKA'ya 
aykırı değil mi? Türkiye, neden güvenliğimiz açısından NATO'yu harekete geçirmiyor? 

Rusya Federasyonu AGİT'e, uluslararası kuruluşlara imza atmıştır, silah kullanılmasını yasak
layan Paris Şartının imzalayıcısıdır. Hükümetin, bu kuruluşları harekete geçirmesi lazımdır. 

Soruyorum: Görevi, insan hakları ve demokrasi olan Avrupa Konseyi, neredesiniz?!. 
Soruyorum: İslam kardeşliğini ağzından düşürmeyen, İslam devletleri örgütleri-, neredesiniz?!. 
Soruyorum dünyaya: Bu soykırıma hâlâ seyirci kalacak mısınız?!. Soruyorum Sayın Tansu Çiller'e: 
Moskova'dan, Yeltsin'le birlikte, dünyaya hâlâ aynı pencereden bakıyor musunuz?!. (ANAP 
sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) Hükümetimize soruyorum: Dünyayı harekete geçirmek için, 
zaten 1,5 milyon olan Çeçen Halkının tamamının katledilmesini mi bekliyorsunuz?!, 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, Rusya'nın Çeçenistan'ı işgalinde, görüşünü net bir şekilde 
açıklamalı ve kısa zamanda uygulamaya koymalıdır. Hükümetin bugüne kadar yaptığı açıklamalar, 
60 milyonluk Türk Milletini tatmin etmemiştir. 

Hükümet, Rusya'nın saldırgan emeller peşinde olduğunu, ABD'ye ve Avrupa'ya anlatmalı; 
dünyanın, Rusya'ya yaptığı ekonomik yardımları durdurması için harekete geçmelidir. İnsanî yar
dımın, özellikle ilaç ve gıda yardımının muntazam yapılabilmesi için, gerekli tedbirler alınmalı, 
Çeçenistan'ın bağımsızlığını kazanması için gerekli desteği vermelidir. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bu genel görüşme sonucunda, Meclisimiz, bir 
temenni kararı alarak, siyasî parti gruplarının belirleyecekleri birer kişiden oluşan bir heyetin 
Çcçenistan'a gitmesi için gerekli girişimlerde bulunmalı ve Hükümet de gerekli desteği vermelidir 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, bir karar alarak, Çeçenistan'a, 
oradaki insan hakları ihlallerini yerinde görmek ve tespit etmek üzere, bir heyet göndermelidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, Çeçenistan'da dökülen kanı ve şiddeti durdurmak için hemen 
harekete geçmeli, sorunun barışçı yollardan çözümü için uluslararası kuruluşlar nezdinde etkin 
girişimlerde bulunmalıdır. 

- 268 - ' 



T.B.M.M. B : 65 10 . 1 .1995 O : 1 
Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade etmek isterim ki, Hükümet, bugüne kadar, Rusya'nın 

toprak bütünlüğünü koruma açıklamalarında bulunmak ve göstermelik 11 ton insanî yardımı Rus
ya Federasyonuna göndermekten başka hiçbir şey yapmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi, Çeçenistan Millî Marşından alınan iki kıtayla tamamlamak 
istiyorum: 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ÇEVİK (Devamla) - "Tunçtan dağlar kurşun gibi erişe de 
Hayattan ve savaştan onursuz çıkmayız 
Lailahe illallah (Alkışlar) 
Gece kurt kuzlarken çıktık dünyaya 
Halka, vatana ve Allah'a sadığız biz 
Lailahe illallah" 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Çevik, teşekkür ederim. 
Efendim, konu bitinceye kadar yayının devamını şu ana kadar sağlayamadık. Bu konu bölün

mesin, haksızlık olmasın, diğer iki grup da bu açık yayın da-konuşsun diye bir hayli gayret ettik, 
olmadı; ama, yayın banda alınıyor, sizlerin konuşmaları değerlendirilecek ve halka, Kanal 3'ten 
verilecektir. 

Sayın Kadir Bozkurt, buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, iki grubun konuşması naklen olmuşken, diğer 

grupların konuşmaları... 
BAŞKAN - Efendim, iki grubun ve Hükümetin cevabı banttan olacaktır. Şu anda yayın kesil

miş durumdadır. Yayını kesen de biz değiliz, TRT kesti. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Edeyim efendim, buyurun. . , . 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Türk Milletini böylesine ilgilendiren önemli 

bir konuda...( ANAP sıralarından " Kaç kişi var; arkana baksana!" sesleri, gürültüler) 
Siz bari yapmayın arkadaşlar, lütfen... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Biz, sizden daha kalabalığız; arkana baksana; 12 kişi varsınız... 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika lütfen... 
Sayın Saraçlar, bitirdiniz mi?.. 

7İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hayır efendim, daha başlamadım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Saraçlar, devam edin efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, bu toplantıda ileri sürülen görüşlerin mütebaki 

kısmını da, aynı şartlarda kamuoyuna intikal ettirebilmek için, eğer mümkünse, görüşmeleri, yarın 
saat 14.00'e veya 15.00'e tehir edelim; rica ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, tehir etmemize imkân yok hepiniz biliyorsunuz. Biz, bu görüşmeler 
yayın süresine sığmayacak diye, bir saatten beri, bunun telaşı içerisinde, yayını devam ettirebilir' 
miyiz diye uğraştık. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hepsinin de sözünü uzattınız; beş dakika, on dakika fazla 
konuşturdunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade eder misiniz..* 
Evet, herkesi, beş dakika, on dakika fazla konuşturdum; siz, bu Mecliste, o balkonların bu 

saate kadar devamlı dolu durmasına şahit misiniz? Ben, o himayeyi, arkadaşlara yapmadım, 
konunun ehemmiyetine binaen yaptım.( ANAP sıralarından alkışlar) 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Oylayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bu işi, birbirimizi itham ederek konuşursak hiçbir sonuç elde edemeyiz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin sözlerinizin cevabı budur Sayın Başkan. Siz söy

lediğiniz için söylüyorum. 
AHMET KABİL (Rize) - Genel Kurulda 13 DYFİİ var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şü anda yayın yok... Onun için oturun lütfen. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

s © _ _ 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 65 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — R.P. Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Çeçenis

tan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler konusunda (8/56); Sivas Millet
vekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının Çeçenistan ve Kafkasya'da meydana gelen son olaylar 
konusunda (8/57); Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Çeçzenistan'da mey
dana gelen son olaylar konusunda (8/59), genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine açıl
ması kabul edilen genel görüşme. (Devam) 

BAŞKAN - Genel görüşmenin bir noktasındayız. Geldiğimiz bu noktada, daha iki grup söz
cüsü konuşamamıştır, Hükümet adına konuşma yapılmamıştır ve iki de şahısları adına söz talebi 
vardır. Her ne kadar, konunun bitimine kadar toplantıyı uzatma karan almış isek de, verdiğimiz şu 
arada Grup Başkanvekilleriyle yaptığımız temasta, konunun ehemmiyetinden dolayı, görüşmelerin 
yann devamına ve bir de, şu anda açtığım Mecliste, arkadaşların büyük bir kısmının, konu bitmiş 
gibi, gitmiş olmalanndan dolayı... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bir de yayın kesildiği için... Onu da söyleyin canım... 
BAŞKAN - Tabiî, Sayın Aşik, o da doğrudur. 
Böyle mühim bir konuda, birkısım siyasî partilerin açık yayında konuşması, diğerlerinin 

konuşamaması, bir adaletsizlik oluyor. Aynca, televizyonumuz, yarın, saat 14.00 ilâ 15.00 arasın
da Grup Başkanvekillerince yapılacak Anayasa değişikliği toplantısında olacaktır. 

Bu nedenlerle, konuya, kaldığımız yerden devam etmek ve gündemdeki işleri sırasıyla görüş
mek üzere, 11 Ocak 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.17 

: © _ : — ' 
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VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. - Kayseri Milletvekili Şaban BayrakHn, Kayseri Sümerbank Fabrikasından emekli olan iş
çilerin emeklilik maaşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Do-
ğan'ın yazılı cevabı (15182) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını tale et

mekteyim. ' . , ' 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 23.9.1994 
Şaban Bayrak' 

Kayseri 
Sümerbank Holdingi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası işçilerin

den 45 kişi 1994 yılı başlarında emekliye sevk edilmişler, ancak şu ana kadar işçilerden hiç birisi 
emeklilik maaşlarını alamamışlardır. Emekli olan işçilerden bazıları Başbakan olarak zatıâlinize di
lekçe ile müracaatta bulunmuş, cevap olarak; ilgili makamlarca değerlendirilmek üzere 15.7.1994 
tarihinde 15686 sayılı yazı ile Sümerbank Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir denil
mektedir. 

Sorularım : 
1. 15.7.1994 tarihinde gönderilen yazınız şimdiye kadar ilgili makama ulaşmamış mıdır, yok

sa yazınız nazari itibara mı alınmamıştır? 

2. Kayseri Sümerbank Fabrikasından emekli olan 45 işçiye şu ana kadar emeklilik ikramiye
leri neden ödenmemiştir. 

3. Vergisini geciktiren, telefon parasını ödemeyen şahıslardan % 12 aylık gecikme zammı he
men alınmakta ve ceza kesilmektedir. Emeklilik ikramiyelerini alamayan bu işçilere aylık ne kadar 
gecikme zammı ödemeyi düşünüyorsunuz? 

4. Bu işçiler emekli olduğundan 1 dolar 15 000 TL. iken, şimdi 1 dolar 33 000 TL. olmuştur. 
Emekli ikramiyelerini alamayan bu işçilerin enflasyondan doğan zararlarını nasıl telafi etmeyi dü
şünüyorsunuz? 

5. Emekli olan 45 işçinin ikramiyelerini ne zaman ödemeyi planlıyorsunuz. 

T.G. 
Devlet Bakanlığı 5.1.1995 

Sayı :B.02.0.011(35)18 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.10.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5182-11325 /42213 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde yer alan Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'a ait yazılı soru önerge

si ile ilgili cevap yazımız ekinde gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Malumları olduğu üzere Sümer Holding A.Ş.'nin içerisinde bulunduğu nakit imkânsızlığı ne
deniyle ayrılan işçilerin kıdem tazminatları 1994 yılı içerisinde nakit imkânları çerçevesinde gecik
meli olarak ödenmiştir. 

Bu çerçevede Kayseri Pamuklu Sanayi İşletmesinden ayrılan işçilerden; 

1.4.1994-31.5.1994 tarihleri arasında ayrılan 4 işçiye kıdem ve ihbar tazminatları tutarı 
1 023 milyon TL. 30.6.1994 tarihinde, 

1.6.1994 - 30.6.1994 tarihleri arasında ayrılan 38 işçiye kıdem ve ihbar tazminatları tutarı 
10 985 milyon TL. 22.9.1994 tarihinde, 

1.7.1994 -15.7.1994 tarihleri arasında ayrılan 21 işçiye kıdem ve ihbar tazminatları tuta
rı 6 279 milyon TL. 17.10.1994 tarihinde, 

16.7.1994 - 31.8.1994 tarihleri arasında ayrılan 12 işçiye kıdem tazminatları tutarı 3 545 mil
yon TL. 9.11.1994 tarihinde, 

1.9.1994 - 30.9.1994 tarihleri arasında ayrılan 5 işçiye ise kıdem ve ihbar tazminatları tutarı 
1 469 TL. 11.11.1994 tarihinde ödenmiş olup, Kayseri Pamuklu Sanayi İşletmesinin kıdem tazmi
natından dolayı borcu bulunmamaktadır. 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ODTÜ Lisans Eğitim - Öğretim yönetmeliğinin uy
gulanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayazhn yazılı cevabı 
(7/5185) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : ODTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin 
Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre genel not ortalamasına göre 2.00'nin altında olan lisans 
öğrencileri başarısız sayılmakta. Başarısız öğrencilerin de öğrenimlerine devam edebilmeleri. 
için kayıtlı bulundukları dönem sonu itibariyle genel not ortalamalarının en az 1.80 olması ge
rekmekte. 

Okul yönetmeliği gereğince, 2 defa uyarı alan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. 1993-1994 
eğitim-öğrctim yılı 1 inci dönem sonunda uyarı alıp 2 nci dönem tekrar uyarı alınca okulla ilişkisi 
kesilen, sonra af sınavlarına girip de yeni yönetmelikçe belirlenen 1.80 not ortalamasını geçmesi
ne rağmen öğrenciler okula dönüş yapamamaktadır. Ancak, aynı dönem öğrencisi olup daha az not 
ortalamasına sahip olan ve 2 nci dönem uyarı alıp uyarısı devam eden öğrencilerin yeni yönetme
likten yararlanma hakkı verilmiştir. 

1. Bu uygulamayla aynı dönem öğrencileri arasında bir çifte standart söz konusu edğil midir? 

2. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında ilişkisi kesilen öğrenciler niçin bu yeni yönetmelikten 
yararlanamamaktadır? 

3. Bu öğrencilerimizin de yeni yönetmeliğin tanıdığı haklardan"yararlanması gerekmez mi? 
Çünkü, bu yönetmelikle öğrencilerimizin istikballeriyle oynanmaktadır. 
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T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 5.1.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı , . 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/58 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . - • • ' . 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 20.10.1994 gü ve Kan.Kar.Md. 7/5185-11328/ 42221 sayılı 

yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 1.12.1994 gün ve B.02.0.006.0./2.02740 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve kendileri 
adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 

1. ODTÜ Lisans, Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönet
melikte aynı dönem öğrencileri arasında çifte standart yer almamaktadır. 

2. Yeni yönetmelik 1994-1995 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulamaya girmektedir. 
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilişiği kesilmiş (öğrencilik hakkını kaybetmiş) öğren
cilere de uygulanması, yönetmeliği "Af Kanunu" anlamına gelir; 

3. İlişiği kesilen öğrencilere eski yönetmelik bütünü ile uygulanmıştır. Yeni yönetmelikle es
kisi arasında sadece ilişik kesilme yönünden değil, başarıyı ölçen ve mezuniyeti düzenleyen hü-
kümler.arasında da farklar vardır. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar yönetmelik çeşitli nedenlerle birkaç kez değiştirilmiş, hiçbir se
ferinde yeni hükümler öğrencilik haklarını kaybetmiş öğrencilere uygulanmamıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

3. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Aydın İlinde pamuk üreticilerinin prim alacakları
nın ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/5197) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan'dan yazılı olarak delaletinizle so

rulmasını arz ederim. 26.9.1994 
Musa Demirci 

Sivas 

Sorularım : 
1. 1993 yılı kütlü pamuğa 3 000 TL. prim ödeneceği Bakanlar Kurulunuzun 12.8.1993 tarih 

ve 93/4725 sayılı karan gereğidir. 
a) Ekte listesini sunduğum Aydın İline bağlı çiftçiler prim alacaklarını 1 yıldır alamamakta

dırlar. Çiftçinin prim alacaklarını ne zaman ödeteceksiniz? 
b) Bir yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, prim alacaklarını alamayanlara gecikme 

cezalı olarak ödemeyi düşünüyor musunuz? 
2. 1994 kütlü pamuğa ödeyeceğinizi açıkladığınız primleri ne zaman ve nasıl ödeyeceksiniz? 
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T.C. 

Başbakanlık 28.12.1994 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı: KAF-VII-2-TKŞ-1201 

T.C. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 20.10.1994 tarih ve 5197/11345-42261 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci tarafından yöneltilen "Aydın İlinde pamuk üreticileri

nin prim alacaklarının ödenmediği iddiasına ilişkin" soru önergesi ile ilgili cevap aşağıda yer al
maktadır. 

Bilindiği üzere, 93/4725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kütlü pamuk destekleme 
primleri T.C. Ziraat Bankası tarafından yaratılan kaynaktan ödenmekte ve Bankanın bu amaçla ku-
landığı anapara faiziyle birlikte Hazine tarafından görev zararı olarak karşılanmaktadır. Buna gö
re, T.C. Ziraat Bankası tarafından 2.11.1994 tarihi itibariyle ödenen 4.6 trilyon TL.'lık destekleme 
primi nedeniyle Hazinenin ödemesi gereken görev zararı 10 trilyon TL. düzeyindedir. 

T.C. Ziraat Bankası tarafından 1994 yılı nisan ayına kadar gerçekleştirilen ödemeler bankanın 
kaynak yaratamaması ve Hazinenin içinde bulunduğu nakit sıkıntısı nedeniyle durdurulmuş, ancak 
21 Ekim 1994 tarihinden itibaren inceleme konusu olan talepler dışındaki bakiye talepler ödenme
ye başlanmıştır. 

Söz konusu BKK'da destekleme primlerinin zamanında ödeneceği öngörüldüğünden üreticile
re gecikme faizi ödenmesine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş olup ekonomide yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle gecikmeli olarak ödenebilen destekleme primlerine gecikme faizi tahakkuku 
söz konusu değildir. 

Kütlü pamuk destekleme primi ödemelerinde, Aydın İlindeki üreticiler açısından herhangi bir 
inceleme konusu bulunmadığından yazı ekindeki listede belirtilen üreticilere prim ödemeleri de
vam etmekte olup, 2.11.1994 tarihi itibariyle 1993/1994 kampanya dönemi ile ilgili olarak Aydın 
İlindeki 78 697 üreticiye 255.7 milyon Kg. kütlü pamuk karşılığından T.C. Ziraat Bankası tarafın
dan 758.3 milyar TL. ödenmeştir. 

Ayrıca, 1994 ürünü kütlü pamuğa destekleme primi ödeneceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Ka
rarı istihsal edilmediğinden, 1994/1995 kampanya dönemi için kütlü pamuk destekleme primi 
ödenmemektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'a bir havaalanı yapımının düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazdı cevabı (7/5203) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini saygılarımla arz ederim. 
Fuat Çay 

Hatay 
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Soru : Hatay İli Ortadoğu'ya açılan bir kapı olmasına karşın bir havaalanına sahip değildir. İs

kenderun'da seçimler öncesi propaganda amacıyla açılan 500 m2 piste havaalanı adı verilmiştir. Bu
raya bir tek sefer yapılmamıştın Bu çerçevede; 

Bütün koşullara sahip olması dolayısıyla, 1995 yılı bütçe yatırım programına Hatay'a havaala
nı yapımını koymayı düşünüyor musunuz? Nerelere havaalanları kurmayı düşünüyorsunuz? Bun
ların öncelik sırası nedir? 

T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 29.12.1994 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.462 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın 1.12.1994 tarih ve 7/5203 sıra sayılı yazılı soru 
önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 
Sayın Başbakanımızın da takip listelerinde bulunan, Hatay İli Topboğazı mevkiinde bir hava

alanı yapılmasına yönelik etüt çalışmaları başlatılarak 1/25 000 ölçekli haritalar üzerinde ön etüt
ler yapılmış ve yerleşim alternatifleri belirlenmiştir. 

Belirlenen yerleşim alternatiflerinin rüzgâr, mania, zemin ve mülkiyet durumlarının da incele
nebilmesi için mahallinde etüt çalışmalarının uygun olan ilk zamanda yapılması tasarlanmıştır. 
Etütlerin tamamlanmasını takiben, yörede bir havaalanı yapılıp yapılamayacağı konusunda ayrın
tılı bir rapor tanzim edilecektir. 

İskenderun STOL tipi havaalanının 1160x30 metre pist, 50x30 metre apron, 75x18 metre tak-
sirut'tan oluşan uçuş üniteleri ile 500 m2 terminal binası inşaatları 1991 yılında tamamlanarak hiz
mete verilmek üzere mahallî idareye teslim edilmiştir. 

Ancak, pist başlarında yoğun yerleşim birimleri, İskenderun-Antakya Karayolu ve doğal ma
niaların mevcut oluşu nedeniyle meydanın büyük uçakların operasyonu için uzatımı bugüne kadar 
mümkün olmamıştır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 nci maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim, 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

5. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, banka şubesi bulunmayan ilçelere ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakam Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/5224) (1) 

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

sını arz ederim. 
Dç. Dr. Abdullatif Şener 

Sivas 

1. Bir ilçe merkezinde hiç bir banka şubesinin bulunmayışını kabul edilebilir bir durum ola
rak görüyor musunuz? 

(1) Eki hacimli olduğundan Kan.Kar.Md. dosyasındadır. 
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2. Türkiye'de banka şubesi bulunmayan kaç ilçe mevcuttur? 
3. Bu ilçelerle ilgili bankacılık politikanız ve hazırlıklarınız var mıdır? Nelerdir? 
4. Sivas İline bağlı Ulaş, Doğanşar, Altmyayla ve Gölova ilçelerine Ziraat Bankası şubeleri

ni ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? 

5. Türkiye'de dört ilçesinde banka şubesi bulunmayan başka bir il mevcut mudur? 

T.C. 

Başbakanlık 29.12.1994 

Hazine Müsteşarlığı 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı: BAK-I-I/52106-881/1422 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sivas Milletvekili Doç. Dr. Abdullatif Şener'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği bankaların 
şube açması ile ilgili yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç sermayesinin yarısından fazlası veya yönetim ve de
netimi genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadî teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait 
olan bankalar Bakanın izni ile şube açabilirler." hükmünü amirdir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası ile de kamu bankaları dışındaki bankaların bir takvim yılı içinde 
10 adede kadar şube açmaları anılan Kanunun 56 ncı maddesine göre yürürlüğe konulan standart 
rasyoları tutturmaları koşuluyla serbest bırakılmıştır. 

Bankaların söz konusu hükümler çerçevesinde, şube açılacak yerin ekonomik ve malî durumu
nu da dikkate almak suretiyle bankanın daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek 
amacına yönelik olarak belirleyecekleri politikalar doğrultusunda yeni şube açılmasına ilişkin ka
rar almaları tamamen kendi insiyatiflerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, devletin bankaların şube 
açma politikalarına müdahale etmesi söz konusu değildir. 

Türkiye'de faaliyet gösteren banka şubelerinin il ve ilçeler bazında bölümlenmiş bilgilerini ih
tiva eden "Bankalarımız 1993" adlı yayın ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

6. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze-Muallim Köyünde yüksek teknoloji enstitüsü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazı
lı cevabı (7/5243) 

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

sına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular : 

1. Gebze Maullim Köy sakinlerinden 191 kişinin mağduriyeti pahasına bu kişilerin yerlerin
de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü yapılacağı hususu doğru mudur? 

- 277 -



T.B.M.M. B : 65 10 .1 .1995 O : 2 
2. Köylünün kişisel hakları çiğnenerek böyle bir yapılaşmaya müsaade edilmesini sosyal ve 

ekonomik hedeflerinize uygun görüyor musunuz? 
3. Köylünün rızası olmadan yerlerinin ellerinden alınmasını insan hakları ile nasıl bağdaştırı

yorsunuz? 
, T.C. ' 

Millî Eğitim Bakanlığı 30.12.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3409 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5243/11479/42604 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 1.12.1994 gün ve B.02.0.006.0/2,02745 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 
1. Gebze ve yakın çevresi, Çevre Düzeni Nazım İmar Planında, Muallimköy hudutları içeri

sinde eğitim alanı olarak ayrılan bir sahada Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü Kampusu yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu amaçla 400 hektarlık arazinin imar planları hazırlanmış ve Kocaeli Valiliğince onaylan
mıştır. Anılan arazinin 195 hektarı özel mülkiyet olup geri kalan Hazino arazisidir. 

2. Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü Kampusunun Muallimköy bitişiğinde kurulması, kö
yün ekonomik ve kültürel gelişmesini olumlu yönde etkileyecektir. 

3. Rektörlük; Kocaeli Valiliği, Gebze Kaymakamlığı ve Köy Muhtarlığı ile temasa geçerek 
özel mülkiyet alanının, Enstitüye tahsisli arazilerle takas yapılmak suretiyle kampus alanının dışı
na çıkarılması planlanmaktadır. Diğer taraftan kampus alanı içerisinde kalan diğer taşınmaz mallar 
kamulaştırılacak ve bedelleri tarafsız kişilerce oluşturulan bilirkişi heyetince belirlenerek mal sa
hiplerine ödenecektir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kocaeli doğalgaz ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/5255) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecek 

Soru : Üç senedir Fransız firmalarının almak isteyip de alamadığı Kocaeli'nin 600 milyon do
larlık doğalgaz işiyle ilgili olarak, 

1. Bu işin Haznedar İnşaat gibi firmaların devreye girmesiyle ve daha bir-iki ismin telaffuz 
edildiği kişiler tarafından bir müteahhite verildiği ve bu müteahhitin batık olduğu iddia edilmekte. 
Bu doğru mu? Doğru ise bu müteahhit kimdir? 
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2. Batık olduğu iddia edilen müteahhite işin verilmesi için devreye giren kişiler ve firmalar 

kimlerdir? 

3. Bu iş hangi tarihte verildi ve bu işin verilmesinde kimlerin imzası bulunmaktadır? 
Bu Durumun gerçek seyrini kamuoyuna tüm çıplaklığıyla açıklar mısınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ' 29.12.1994 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.001/Öz.Kal.Bür./003/02553 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 20.10.1994 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5255 11498-42655 sayılı yazınız. 

Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yönelttiği 
yazılı soru önergesine ilişkin yanıt ektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün denetim yollarına ilişkin 94-98 inci 

maddelerinde "Yazılı ve sözlü soru" konusuna açıklık getirilerek soru sorma yöntemleri ile çerçe
vesi belirlenmektedir. Sorulamayacak konular başlıklı 95 inci maddesinde ise, başka bir kaynaktan 
öğrenilmesi mümkün olan soruların sorulamayacak sorular arasında yer aldığını görmekteyiz. 

Sayın Mehmet Seven tarafından yöneltilen soru önergesi, İzmit Büyükşehir Belediyesi Doğal-
gaz ihalesine ilişkin hususları içermekte olup, Bakanlığımla ilgisi anlaşılamamıştır. Bu nedenle, sa
yın milletvekilinin İçtüzük hükümlerine uygun olarak sorularını ilgili Bakanlığa yöneltmesini öne
ririm. 

8. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Malezya-Kuala Lumpur İslam Üniversitesine 
gönderilen öğretim görevlileri ile öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'in 
yazılı cevabı (7/5293) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereği
nin yapılmasını bilgilerinize sunarım. 17.10.1994 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Kamuoyuna ilk defa Mısır'da bulunan El-Ezher Üniversitesinde okuyan öğrencilerimizin du
rumuna ilişkin olarak gündeme gelen, yurt dışına giden bazı öğrencilerimizin buralarda birer şeri
atçı militan olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderilmesi olayına bir yeni halka olarak da Malezya'da 
bulunan Kuala Lumpur İslam Üniversitesindeki eğitim gören öğrencilerimizin ve burada çalışma 
yapan Öğretim Görevlilerimizin durumu eklenmiş bulunuyor. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, 1980 sonrasında kendi eğitim sistemimize de yerleştirilmeye çalı
şılan "şeriatçılık akımına" bu kez kendi elimiz ile şeriatçılık aşısı ithal eder konuma gelmiş bulu-
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nuyoruz. Acı olan YÖK gibi Türkiye'de bilimsel eğitimin koordinasyonunu yapan bir kurumun bu 
işin içinde olmasıdır. Zaten kendisi de 1980 sonrasında oluşturulan bu kurumun sanki gizli görev
lerinden birinin de bu şeriatçılık akımını üniversiteler gibi güzide kurumlarımıza yerleştirmek ol
duğu gözleniyor. Özellikle yeni açılan üniversitelerimiz ile gündeme gelen şeriatçı kadrolaşmanın 
da bugüne kadar hâlâ üzerine gidilmiş değildir. 

Bütün bu gerçeklerin ışığı altında basınımızda yer alan Kuala Lumpur İslam Üniversitesi ile 
ilgili olarak; 

1. Türkiye Cumhuriyetinin aleyhine faaliyet yürüten, ayrıca bilimsel faaliyet açısından pek de 
o kadar öne çıkmayan bir üniversite ile ne amaçla ilişki kuruluyor? 

2. Eğer amaç, bu tür üniversitelerin islam ve Türkiye hakkında ne düşündüğünü öğrenmek ise, 
azımsanmayacak bir rakam olan 20 kadar öğretim görevlisinin buraya gönderilmesini nasıl açıklı
yorsunuz? 

3. YÖK'ün bilgisi ve denetimi altında gönderilen ve burada yetiştirilen öğrencilerin Türki
ye'ye döndüklerinde hangi alanlarda istihdam edileceği düşünülüyor? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/33 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 3.11.1994 gün ve Kan.Kar.Md. 7/11637/43060 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'un "Malezya-Kuala Lumpur İslam Üniversitesine 
gönderilen öğretim görevlileri ile öğrencilere ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Malezya-Kuala Lumpur İslam Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulunca tanınan üniversi
teler arasındadır. Bilim adamlarımızın dünyanın neresinde olursa olsun, alanlarındaki olay ve olgu
ları çok yakından izlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle, Malezya'da da öğretim üyelerimiz diğer 
ülkelerde olduğu gibi gözlem ve incelemelerde bulunmaktadırlar. ' • • . • • 

2. Bu üniversiteye gönderilen öğretim elemanlarının seçiminde büyük özen gösterilmekte ve 
kendilerine gerekli uyarılar yapılmaktadır. 

3. Bu ülkeye Devlet bursu ile öğrenci gönderilmediğinden, dönüşlerinde istihdam edilmeleri 
de söz konusu değildir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te Dumlupınar Üniversitesine bağlı okulla
ra arsa devredilip devredilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atti-
la'nın yazılı cevabı (7/5298) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
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Soru : Bilecik İlimizde Dumlupınar Üniversitesine bağlı okullarımız için bazı kurumlara ait 

atıl durumda bulunan arazilerin veya sahaların bu okullarımıza devredilmesi mümkün mü? 

T.C. 

Maliye Bakanlığı 29.12.1994 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.MEG.0.12/3100-993-55681 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilen 3.11.1994 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5298-11648/43141 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ya
zılı soru önergesine verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversitelerine bağlı olarak açılacak hizmet birim
leri için Hazineye ait taşınmaz, mallardan tahsis yapılması talepleriyle ilgili olarak gerek Bakanlı
ğımıza ve gerekse yerel teşkilatımıza yapılan başvurular üzerine, Pazaryeri İlçesinde 4 parçada top
lam 76 956 m2, Osmaneli İlçesinde ise 10 parçada toplam 68 795 m2 taşınmaz malın tahsisleri ya
pılmıştır. 

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün, bunların dışında bugüne kadar Bakanlığımıza intikal 
etmiş başka bir talebi bulunmamaktadır. 

Yeni talep geldiğinde gerekli değrelendirmc yapılarak istekleri karşılanmaya çalışılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

10. -Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, öğretmen tayinlerine ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayazhn yazılı cevabı (7/5300) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. , 

Saygılarımla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

"Millî Eğitim'de Tayin Karmaşası" diye dile getirilen haberlerde il için tayin listelerinin öğret
menlerimizin tepkisine yol açtığı beyan edilmekte olup, 

1. Tayin karmaşasının tepkiye yol açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
2. Hangi sebeplerle ilanlar ve listeler sık sık değişikliğe uğratılmıştır? 
3. Tayin süresi dışında işlem yapılmayacağı belirtilmesine rağmen değişik tayin listeleri dü

zenlenmesindeki usulsüzlüğü nasıl açıklayacaksınız? 
4. Yönetmeliklere uyulmamasının altındaki anlaşmazlıkları izah mümkün müdür? 
5. Millî Eğitim Müdürlüğündeki bu keyfî uygulamalara son verilmesi ve ilgililerin uyarılma

sı hususunda yazılı bir ikazınız olmuş mudur? 
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6. Usulsüz davranış sergileyen idareciler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır. 

7. Öğretmen açığının kapatılması düşünülmüyor mu? 

8. Mesleğe girmek için can atan öğretmen adaylarına yapılan haksızlığı düzeltmeyi düşünü
yor musunuz? I 

9. Keyfî uygulamalar siyasî bir etki ile mi yapılmaktadır. 

10. Vatandaşın Devlete güven duymadığını beyan eden idarecilerin görevlerini yaptıklarına 
inanıyor musunuz? 

11. Bu tip karmaşaya ve tepkiye yol açan uygulamaların düzeltilmesiyle ilgili çalışmalarınız 
var mıdır? 

12. Bu uygulamalarıyla tepkilere yol açan Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü hakkında ne gibi 
kanunî takibat yapılacaktır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3407 ' 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 3.11.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5300-11650/43143 sa

yılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'iri "Öğretmen tayinlerine ilişkin" soru önergesi in

celenmiştir. 
1. İl içi öğretmen atamaları, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenleri

nin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" esaslarına göre yapılmaktadır. 
2. Öğretmenlerin atamalarına ilişkin ilan edilen listelerde değişiklik yapılmamıştır. 
3. Ankara İline çeşitli mazeret gruplarından yılın her ayında diğer illerden öğretmen atamala

rı olmaktadır. Bunların il içinde kıdem puanlarına göre ihtiyaç duyulan okullara dağılımları her za
man yapılmaktadır. Bü uygulama şekli usulsüzlük olarak düşünülmemelidir. 

4. Yönetmeliklere uyulmaması söz konusu değildir. 
5.. Millî Eğitim Müdürlüklerimizde keyfî bir uygulama yapılmamıştır. 
6. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı idarecileri arasında usulsüz davranışlarda bulundu

ğu tespit edilen olduğu takdirde, hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 
7. Ülke genelinde öğretmen açığının giderilmesi için 1994 yılı atama döneminde atama mü

saadesi alınan 27 287 kadronun tamamına, öğretmen adaylarının kura ile atamaları yapılmış ve 
bunların göreve başlama oranı % 85'e ulaşmıştır. • 

Diğer taraftan, emekli braş öğretmenlerinin 20 saate kadar ücretli ders okutabilmeleri imkânı 
sağlanmıştır. 

8. Mesleğe yeni girecek öğretmen adaylarına herhangi bir haksızlık yapılması söz konusu de
ğildir. Atamalar kura ile yapılmaktadır. 

9. Atamalar, 1 inci maddede belirtilen yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır. 
• .-• 10. Bakanlığımız personeli, görevlerini mevcut yasa ve mevzuata göre yapmaktadırlar. Bu 
güne kadar vatandaşın Devlete güven duymadığını beyan eden idareci olmamıştır. 
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11. Herhangi bir karmaşaya ya da tepkiye yol açan uygulamamız bulunmamaktadır. 

12. Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünün hakkında kanunî takibat yapılmasını gerektiren uygu
lamaları bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
11. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayımlanan "Osmanlı Eser

leri Ayaklar Altında" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Sa-
vaş'ın yazılı cevabı (7/5305) 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 

Beklenen Vakit Gazetesinin 6.8.1994 tarihli nüshasında Osmanlı Eserleri Ayaklar Altında baş
lıklı bir haber yayınlanmıştır. 

1. Yayınlanan haber doğru mudur? 
2. Haber doğru ise şimdiye kadar bu ve benzeri uygulamalar için ne yaptınız? 
3. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Kültür Baknahğı 5.1.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-4 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Devlet Bakanlığının 21.12.1994 tarih ve B.02.0.006.0/2.02895 sayılı yazısı. . 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan yanıtlan

ması istenilen, Beklenen Vakit Gazetesinin 6.8.1994 tarihli nüshasında "Osmanlı Eserleri Ayaklar 
Altında" başlıklı bir habere ilişkin 7/5305 No.lu yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Timurçin Savaş 
KültürBakanı 

İstanbul îl Merkezinde, Eyüp ve Fatih'de bulunan Osmanlı Eserlerinin tahrip edildiğine ilişkin 
Beklenen Vakit Gazetesinin 6.8.1994 günlü gazete kupürleri incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tes
pit edilmiştir. 

Yurdumuzda bugüne kadar 3 392 adet sit alanı ve 30 084'ü sivil mimarlık örneği olmak üzere 
toplam 44 921 adet taşınmaz kültür ve tabiat varlığı tescil edilmiştir. Bu sayı içerisinde bir Osman
lı kenti olan İstanbul'daki korunması gerekli kültür varlıkları önemli bir yer tutmaktadır. 
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Osmanlı kent dokusundaki mimarî yapıtların büyük bir bölümünün ahşap malzeme ile yapıl

mış olması, bu yapıtların dış etkenlere açık olması yıpranmaları sürecini hızlandırmaktadır. 

Bakanlığımız Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü, söz konusu 
alanların korunabilmesi amacıyla, Koruma Amaçlı imar Planlarının yapılması, korunması, gerekli 
kültür varlıkların bakım onarım ve projelendirilmeleri konularında görevler üstlenmiştir. Diğer ta
raftan Bakanlığımıza tahsisli ya da kamulaştırılmış kültür varlıklarının bakım ve onarımı yapılır
ken, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde "Özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzelkişile
rin Mülkiyetinde Bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fo
nu" çerçevesinde kıt kaynaklarla kredi sağlanmaktadır. 

Eyüp tarihî kent dokusunun da kültürel mirasımız açısından özel bir önemi "İstanbul'daki İlk 
Osmanlı Mahallesi" olması nedeniyle Bakanlığımız Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünce 1993 yılından bu yana bir proje olarak ele alınmıştın 

Proje doğrultusunda, Eyüple ilgili sempozyum düzenlenmiş, Eyüp Seriye Sicillerinin okunma
sı işleri yaptırılmış Eyüple ilgili yayın hazırlanmış, Eyüp Sergisi gerçekleştirilmiştir. 

Mevcut 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı İmar Planının irdelenmesi ve bu alan içerisinde 
bir bölgede 1/200 ölçekli kentsel tasarım projelerinin yaptırılması işleri de sürdürülmektedir. Diğer 
yandan projelendirilmesi yapılan alan içinde önsekiz adet sivil mimarlık örneği yapının röleve ve 
restorasyon projeleri yaptırılmıştır. 

Eyüp çevresindeki türbe ve mezarlıkların korunması konusu Eyüp Belediyesince Bakanlığımı
za iletilmiş ancak konunun Vakıflar Genel Müdürlüğü yetki alanına girmesi nedeniyle değerlendir
mek üzere söz konusu Genel Müdürlüğü iletilmiştir. 

Fatih Belediyesinin arkasında bulunan tarihî eser yapının yıktırılması konusu ise İstanbul I 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. 

12. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, lise ve üniversite çevrelerinde öğrencilere Hıristi
yanlık propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazı
lı cevabı (7/5327) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 20.10.1994 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Son zamanlarda lise ve üniversite çevrelerinde öğrencilerimize yönelik kesif bir hıristiyanlık 
propagandası yapıldığına dair basında haberler yer almaktadır. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün öğrencilere yönelik misyoner faaliyetleri hakkında bil
gisi var mıdır? 

2. Öğrencilerimizin hıristiyanlık propaganda ve faaliyetlerine karşı korunmaları için bir ted
bir alınmakta mıdır? Bu tedbirler nelerdir? 

. 3. Öğrenci ve velilerin şikâyetleri de göz önüne alınarak şimdiye dek bu konuda idarenizce 
tespit edilmiş kaç eylem.bulunmaktadır? Yapılan soruşturmaların sonuçları nelerdir? 

- 2 8 4 -



T.B.M.M. B : 65 10 .1 .1995 O : 2 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 30.12.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.03.01.00.022/3411 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 7.11.1994 gün ve KAN.KAR.MD. 7/5327-11712/43339 sayılı ya

zısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın "Lise ve üniversite çevrelerinde öğrencilere hristi-
yanlık propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Bu konuda üniversitelerimizde gerekli tedbirler alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak da Yük
seköğretim Kuruluna ulaşmış herhangi bir bilgi ve şikâyet bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

13. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayımlanan "Milyarlık Vur
guna Komik Ceza" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/5339) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 
Sorular : 
Vakit Gazetesinin 21 Ağustos 1994 tarihli nüshasında "Milyarlık vurguna komik ceza" başlık

lı haber yayınlanmıştır. 
1. Haber doğru mudur? 
2. Doğru ise bu baskıları yasak yapan mevzuat nedir? 
3. Namuslu vatandaşlar yasak ifadeleriyle durdurulurken 50 000 (elli bin) TL. ceza vererek 

milyarları vuranlar kimlerdir? 
4. Durumu düzeltmek için herhangi bir tedbir aldınız mı? 
5. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3412 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin KAN.KAR.MD.7.11.1994 tarih ve 7/5339-
11732/43425 sayılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın "Günlük gazetede yayımlanan milyarlık vurgu

na komik ceza başlıklı habere ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Haberde bazı doğrular bulunmakla birlikte gerçek dışı yorumlara da yer verilmiştir. 

2. Öğrencilerle ilgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Bastırılması Satırialınma-
sı Hakkındaki 2866 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince; öğrencilerin karneleri, dip
lomaları, takdir ve teşekkür belgeleri, kimlik kartları, kişisel dosyaları ve öğretmen defterinin ba
sım ve dağıtım hakları Millî Eğitim Vakfına aittir. 

Bu belgelerin, Millî Eğitim Vakfı dışında başka kurum ve kuruluşlarca basılması, satılması ve 
bunların okul müdürlüklerince kullanılması 2866 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle yasaklanmış
tır. 

Bu yasaklara aykırı davrananlar, "fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca 50 000 TL.'dan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar" hükmüne yer verilmiştir. Yasa yürürlü
ğe girdiğinde caydırıcı olan 50 000 TL. değerini kaybettiğinden 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Ya
sa ile cezalar, her yıl bütçe kanununda belirtilen memur maaş katsayısına bağlanmış olup, bu gün
kü ceza 20 ila 25 milyon TL. arasında değişmektedir. 

3. Millî Eğitim Vakfı haksız kazanç sağlayanlar hakkında yukarıda anılan yasalar çerçevesin
de dava açmaktadır. Ayrıca bu konuda mevzuata ve genelgelere uymayan okul yöneticileri hakkın
da Bakanlığımızca yasal işlem yapılmaktadır. 

4. Basılması ve satılması yetkisi Millî Eğitim Vakfına devredilen belgeleri basan matbaalar 
daha sıkı takip edilerek haklarında dava açılacaktır. Ayrıca okul yöneticilerimizin de bu konuda da
ha duyarlı olmaları sağlanacaktır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

14. - Adana Milletvekili Muhammet Kaymaklın, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine olan borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazı
lı cevabı (7/5352) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasında aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 27.10.1994 
Muhammet Kaymak 

Adana 

Ülkemiz önemli ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların aşılmasında 
tüm çiftçilerimiz de üzerine düşen fedakârlığı geçmişte fazlasıyla yapmıştır ve de hâlâ yapmakta
dırlar. 

Özellikle son yıllarda çiftçilerimize katlanabilecekleri fedakârlığın çok çok ötesinde yükler ge
tirilmiştir. Girdi fiyatlarındaki aşırı artışlar, özellikle de gübre fiyatlarının son bir yılda yüzde 
400'ler civarında yükselişi çiftçimizi güç şartlar altında bırakmıştır. 

Çiftçilerimiz artan ekonomik şartlar içerisinde biraz olsun rahatlamak için Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden ziraî krediler almaktadırlar. 

Bugün çiftçilerimiz almış oldukları kredileri ağırlaşan ekonomik şartlar içerisinde, taahhüt et
tikleri zamanda geri ödeme güçlüğü ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İcraya verilen, mallan hacz 
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edilen köylümüz, hatta ceza evlerine bile atılmış bulunmaktadır. Ayrıca bölgelerimiz ve şehirleri
miz itibariyle Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize farklı uygulamalar yapılmaktadır. 

Tüm bu sıkıntılar neticesinde gelişen olaylar çiftçilerimizin onurunu zedeler hale gelmiştir. 
.Ayrıca üreticilerimizin bugünkü düştüğü durumu acı ile izlemekteyiz. 

1. Tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden almış olduğu ziraî 
kredilerin ödenmesini sağlamak amacıyla borçların faizsiz olarak uygun bir süre için ertelenmesi 
konusunda bir düzenleme yapılabilinir mi? 

2. Bugüne kadar yapılan uygulamalar neticesinde icra, haciz gibi cezaî uygulamaların bir de
faya mahsus affedilmeleri söz konusu olabilir mi? 

3. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankasının yalnızca kendi çıkarlarını düşünerek, 
çiftçilerimizin üzerine bu kadar sert önlemlerle gidilmesine tarafınızdan ne zaman son verilecektir? 

T.C. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 10.1.1995 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM : 2-452 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: Kan.Kar.Müd.lüğünün 21.11.1994 tarih ve 7/5352-11770 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Muhammet Kaymak'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Tüm ortak çiftçilerin Tanm Kredi Kooperatiflerinden almış olduğu ziraî kredilerin öden

mesini sağlamak amacıyla borçlarının faizsiz olarak belli bir süre için ertelenmesi hususunda bir 
düzenleme yapmak mümkün olmayıp, böyle bir uygulama Genel Bütçeden herhangi bir pay alma
yan ve hayatiyetini tamamiyle kendi imkânlarıyla devam ettiren Tarım Kredi Kooperatiflerinin za-
afiyetine sebep olacaktır. Ancak ürünleri % 40 üzerinde zarar gören ortakların borçları talepleri ha
linde bir yıl süre ile ertelenebilmektedir. 

2. 30.9.1994 tarihi itibariyle kooperatiflerin tüm vadesi geçen alacakları 4.5 trilyon TL. olup, 
tahsili mümkün olmayan alacak tutarı ise 3.2 milyar TL.'dir. Bu durumda takibi durdurmak için ila
ve faizler sebebiyle ortakların borç yükünün artmasına sebebiyet verilecektir. 

3. Tarım Kredi Kooperatiflerince borçlarını vadesinde ödemeyenlere 1 yıl süreyle daha nor
mal idarî takiple ödeme imkânı verilmekte, kısmî ödemelerde bulunanlara vade tarihinden itibaren 
4 yıla kadar kanunî takibe alınmadan borçlarını ödemelerine imkân tanınmakta, ancak borçlarına 
duyarsız kalanlar icra takibine uğramaktadır. 

4. T.C. Ziraat Bankasından bilgi talep edilmiştir, geldiğinde ayrıca arz edilebilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Rcfaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

75. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, organ nakli konusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baranın yazılı cevabı (7/5367) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Ahmet Fevzi İnceöz 

Tokat 
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1. Organ nakli konusunda Bakanlığınızca son 5 yılda yapılan çalışmalar nelerdir? 
2. Binlerce organ bekleyen insan vardır. Bunların dertlerine ne zaman çare bulacaksınız? 
3. Ülkemizde belirli bölgelerde niçin Diyaliz Merkezleri açılmıyor? Fakir diyaliz hastaları ni

çin özel sektöre muhtaç ediliyor? Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde organ 
nakli şubesinin kurulduğundan bu tarafa faaliyetleri nedir? 

4. Organ nakli konusunda muhtaç vatandaşlarımız yurt dışına gitmekte ve döviz kaybı olmak
tadır. Bu vatandaşlarımızın ülke içinde tedavileri için acil programlar yapılamaz mı? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 6.1.1995 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/63 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21.11.1994tarihveA.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5367-11810/43637 sayılı yazıları. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnceöz tarafından, organ nakli konusunda yapılan çalış

malar ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnceöz'ün Organ Nakli konusunda 

yapılan çalışmalar ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 
Soru 1. "Organ nakli konusunda Bakanlığınızca son 5 yılda yapılan çalışmalar nelerdir?" 
Cevap 1. Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Or-

. gan Nakli Şubesi 1990 yılının sonlarında kurulmuş; konu hakkında yapılan çalışmalar özellikle 
1992 yılından itibaren somut projelerle sürat kazanmıştır. Yapılan çalışmaları kısaca özetlemek ge
rekir ise, şunların sayılması mümkündür : 

a) Organ Nakli Koordinasyon Sistemi (ONKOS) kurularak kadavradan organ bulma oranı ar
tırılmıştır. Mesela : Yıllık kadavra böbrek sayısı % 30 nispetinde artırılmış, yapılan bağışlarla 
1992-1994 yılları arasında 23 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 235 kornea nakli gerçekleştirilmiştir. 

b) Mezkûr sistemin bilgisayara aktarılması için çalışmalara başlanılmış olup, bilgisayarın 
devreye girmesiyle birlikte millî planda "hasta beldeme listesi" oluşturulacak ve böylece hastaları
mıza daha iyi bir şekilde hizmet sunulmuş olacaktır. 

c) Organ Naklî Merkezleri Yönetmeliği yayımlanarak, organ nakli merkezlerinin çalışması 
bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve "beyin ölümü" konusu karara bağlanmıştır. 

d) Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği de, günümüzün şartlarına uygun şekilde değiştirilerek, or
gan nakline namzed durumdaki hastaların tıbbî bakımlarının daha da iyileştirilmesinin sağlanması 
yoluna gidilmiştir. 

Soru 2. "Binlerce organ bekleyen insan vardır. Bunların dertlerine ne zaman çare bulacaksı
nız?" 

Cevap 2. Organ nakli için bekleyen hastalarımızın problemlerini çözebilmek için yaptığımız 
çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, Organ Nakli Kanununda yapmayı planladığımız deği
şiklikler sayesinde, kadavralardan organ alımı hızlandırılabilecek ve böylece organ nakli için bek
leyen hastalarımızın taleplerine daha kısa sürede cevap verilmesi mümkün hale gelecektir. 
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Soru 3. "Ülkemizde belirli bölgelerde niçin Diyaliz Merkezleri açılmıyor? Fakir Diyaliz has

taları niçin özel sektöre muhtaç ediliyor? Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde or
gan nakli şubesinin kurulduğundan bu tarafa faaliyetleri nedir?" 

Cevap 3. Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Organ Nak
li Şubesinin faaliyetleri yukarıda kısaca açıklanmıştır. Diyaliz Merkezlerinin yurt sathına yayılma
sı için yaptığımız çalışmalar da halen devam etmektedir. Bakanlığımız tarafından 1992 - 1994 yıl
larında açılan Diyaliz Merkezi sayısı 32 ve alınan cihaz sayısı 208'dir. Elde edilen bu sonuçlar, 
1992 yılına kadar son 17 yıl boyunca alınan cihaz ve açılan merkez sayısının % 73'üne tekabül et
mektedir. Üzerinde çalıştığımız projeler tamamlandığında, Diyaliz Merkezi bulunmayan ilimiz kal
mayacaktır. 

Soru 4. "Organ nakli konusunda muhtaç vatandaşlarımız yurt dışına gitmekte ve döviz kaybı 
olmaktadır. Bu vatandaşlarımızın ülke içinde tedavileri için acil programlar yapılamaz mı?" 

Cevap 4. Yukarıda açıklandığı üzere, organ nakli konusunda yaptığımız çalışmalar aralıksız 
devam etmektedir. Bu konuda, büyük bir ilerleme sağlanmış olmasına rağmen, organ nakline ihti
yacı olan bütün hastalarımızın taleplerinin zamanında karşılanması şimdilik mümkün olamamakta
dır. Bu sebeple de, zaman zaman bir kısım hastalarımızın tedavi için yurt dışına gitmesi söz konu
su olmaktadır. Ancak, üzerinde çalışalan projeler tamamlandığında ve gerekli düzenlemeler de ya
pıldıktan sonra, bu yoldaki talepler yurt içinde karşılanabileceğinden, hastaların yurt dışına gitme
lerine hacet kalmayacaktır. 

16. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, RP'li bazı belediye başkanlarının ulusal bay
ram törenlerine katılmadıkları iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı (7/5375) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekenin ya
pılması arz olunur. 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

27 Mart yerel seçimlerinin ardından, çoğu il, ilçe ve beldelerimizden göreve gelen Belediye 
Başkanlarının ulusal bayramlarımıza karşı bir husumet içinde oldukları görülmektedir. Son Cum
huriyet Bayramı kutlamalarında da bu açıkça görülmüştür. Ulusal birlik ve beraberliğimize her ge
çen gün daha fazla ihtiyacımız olduğu bu günlerde RP'li Belediye Başkanlarının bu tutumu, laikli
ğe ve ulusal değerlerimize sımsıkı sarılmış olan herkesi kaygılandırmaktadır. 

Belediye başkanlarının ilin en büyük mülkî amiri olarak valilerimize karşı sorumlu oldukları
na göre, bu gelişmelere sanki valilerimizin göz yumduğu biçiminde bir düşünce kamuoyunda hâ
kim hale gelmektedir. Bu nedenlerle; 

1. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve Cumhuriyet Bayramlarına valilik duyurumu da bulun
duğu halde Refah Partisinin 27 Mart yerel seçimleriyle birlikte kazandığı başkanlıklarından bu gü
ne kadar hangi il, ilçe, belde belediye başkanları bu kutlamalara katılmadılar? 

2. Bu başkanların ulusal bayramlarımıza katılmama nedenleri nedir? Katılmamalarına neden 
gösterdikleri durumlar, valilik duyumlarından ne kadar zaman önceye tekabül etmektedir? 

3. Bugüne kadar Refah Partili belediye başkanlarından ulusal bayramlara katılmama nedeniy
le, hangi il, ilçe, belde belediye başkanlarına soruşturma açıldı? Bu soruşturmaların son durumu ne
dir? 
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' T.C. 

İçişleri Bakanlığı . 9.1.1995 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55.022 

Konu: İstanbul Milletvekili 
Sayın İbrahim Gürsoy'un 
yazılı soru önergesi 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5375-1181/43715 sa
yılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili İbrahim 
Gürsoy'un "RP'li bazı belediye başkanlarının ulusal bayram törenlerine katılmadıkları iddialarına 
ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak valiliklerden alınan bilgilerden; 

27 Mart 1994 Mahallî İdareler seçimlerinde RP'den belediye başkanı seçilenler, 23 Nisan, 19 
Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim ulusal bayram törenlerine izinli, görevli ya da sağlık problemi dı
şında genel olarak katıldığı, 

Ancak, Sakarya Yazlık Belediye Başkanı hakkında, gerekçesiz olarak resmî bayramlarda hiç 
bir törene katılmadığından mülkî amir tarafından soruşturma açtırıldığı, 

anlaşılmıştır. 

Öte yandan, 19.10.1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan "Rize'nin hasta Belediye Baş
kanı" başlıklı haber üzerine, haber konusunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 
19.10.1994 tarihli onayımla müfettiş görevlendirilmiştir. 

Görevlendirilen mülkiye müfittişlerince Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz hakkında, scçil-
' diği tarihten itibaren ulusal bayramlar ve anma günlerinde Atatürk anıtına çelenk koyma törenleri
ne katılmaması ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etmesi konusunda düzenlenen 14.11.1994 tarih ve 
48/24, 60/82 sayılı tevdi raporu 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun 
uyarınca Rize C. Başsavcılığınca gönderilmiştir. > 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

17. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-İscehisar İlçesinin hastane ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5385) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

• . ' . • • ' / 

Saygılarımla. 
Dr. H. İbrahim Özsoy 

Afyon 
Afyon - İscehisar İlçesi son on yılda nüfus, mermercilik ve diğer yönleri ile gelişen bir ilçedir. 

Bu ilçede köy tipi bir sağlık ocağı vardır ve hizmet vermekten çok uzaktır. 

1. Mermer Sanayiinin geliştiği bu yöreye ilk yardım ve cerrahi bölümü haiz bir devlet hasta
nesi açmayı düşünüyor musunuz? 
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2. Bu ilçemiz hastane için arsa ve maddî katkıya hazır olduğu göz önünde tutulursa bu konu

da acilen bir tetkik yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 6.1.1995 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/61 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 21.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5385-11839/43755 sayılı yazıları. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından Afyon-İscehisar İlçesinin hastane ih
tiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili H.İbrahim Özsoy'un Afyon-İscehisar İlçesinin 

hastane ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesininıcevabıdır: 

Sorular : "Afyon - İscehisar İlçesi son on yılda nüfus, mermercilik ve diğer yönleri ile gelişen 
bir ilçedir. Bu ilçede köy tipi bir sağlık ocağı vardır ve hizmet vermekten çok uzaktır. 

1. Mermer Sanayiinin geliştiği bu yöreye ilk yardım ve cerrahi bölümü haiz bir devlet hasta
nesi açmayı düşünüyor musunuz? 

2. Bu ilçemiz hastane için arsa ve maddî katkıya hazır olduğu göz önünde tutulursa bu konu
da acilen bir tetkik yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevaplar: Afyon İlimizde alınan bilgilerin ve Bakanlığımız kayıtlarının tetkikinden; İscehisar 
İlçemizde mevcut il tipi olarak inşa edilmiş sağlık ocağımızın (10 071)'i merkez olmak üzere top
lam (14 159) kişiye hizmet verdiği anlaşılmıştır. 

Adı geçen sağlık ocağımız, (6) hekim, (1) sağlık memuru, (1) çevre sağlık teknisyeni, (1) hem
şire, (1) ebe, (2) memur, (1) şoför ve (1) hizmetli ile halen hizmet vermektedir. Ambulansı da bu
lunan söz konusu sağlık ocağımızda hizmetin aksadığına dair bir şikâyet ve eksiklikleri hakkında 
herhangi bir talep de bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Afyon İlimizde 400 yataklı Devlet Hastanesi, 180 yataklı Doğum ve Çocuk Ba
kımevi ve 120 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi mevcut olup, İscehisar İlçemizin İl'e ve en ya
kın hastaneye 25 km'lik bir mesafede bulunması sebebiyle, adı geçen ilçemize hastane yapılması 
yolundaki talep, sağlık hizmetlerinde rasyonel kaynak kullanımı ve planlama ilkeleri karşısında, 
şimdilik uygun görülmemiştir. 

18. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Samandağ Müftüsüne ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Necmettin CevherVnin yazılı cevabı (7/5392) 

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

sı için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 3.11.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
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Müftülük Müessesesi Diyanet İşleri Başkanlığı adına dinsel hizmet vermek, dinsel konularda 

sorulan sorulara cevap veren vatandaşlar arasında barış ve kardeşliği ve saygıyı aşılayan bir kurum 
olması gerekirken, Samandağ Müftüsü Kadir Kılınç'm ilçede bir takım davranış ve sözleriyle halk 
arasında bir huzursuzluğa sebep olduğu ve "laiklik müşriklik"tir gibi kışkırtıcı ve alevi ceniaatc ha
karet edici sözler sarf ettiği şikâyetleri mevcuttur. 

Bu şikâyetler bugüne kadar size'ulaşmadı mı? Ulaştıysa neden soruşturma açmadınız? Müftü 
hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? Müftü hangi kaynaktan aldığı güçle bu tür 
davranışlarda bulunmaktadır? Yaptığı bazı açıklamalar ve davranışlarıyla Refah Partisinin örgüt
lenmesine taban yarattığı doğru mudur? Söz ve davranışlarıyla uzun süredir huzursuzluk yaratan 
müftüyü bugüne kadar görevden almama nedeniniz nedir? Görevini kötüye kullanan müftüyü gö
revden almayı düşünüyor musunuz? 

T.C. . . . 

Devlet Bakanlığı ' 3.1.1995 
Sayı: B.02.0.002-2.03/08807 / 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 21.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5392-
11847/43747 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 28.11.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-7686/9084 sayılı yazısı.ı 

c) Devlet Bakanlığı (Sayın Bekir Sami Daçe)'nin 21.12.1994 tarih ve B.02.0.006.0/2.03085 
sayılı yazısı. 

Bakanlığımıza intikal ettirilen, ilgi yazılar eki; Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 7/5392 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Hatay Samandağ İlçesi Müftüsü Kadir Kılıç'ın ilçede bir takım davranış ve konuşmalarıyla 
halk arasında ikilik yarattığı, laiklik müşrikliktir gibi sözler sarf ettiği, bir siyasî partinin örgütlen
mesine taban hazırladığı şeklindeki iddialar daha önce de Diyanet İşleri Başkanlığına intikal etmiş
tir. 

Söz konusu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerince mahallinde inceleme 
yaptırılmış olup, iddia edilen konuların asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak Müftü Kadir Kılıç'ın isteği de göz önünde bulundurularak Diyanet İşleri Başkanlığının 
2.11.1994 tarih ve 5293 sayılı onayı ile Adana Yumurtalık İlçesi Müftülüğüne naklen tayini yapıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 

19. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, bakanlık tarafından alınan mikrofotolu röntgen ci
hazlarına ilişkin sorusu ve. Sağlık Bakanı Doğan Baranhn yazılı cevabı\7/5395) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin en önemli ve en geniş kadrolu bakanlıklarından birisi olan Sağlık Bakanlığı bütçe
sinin yaptığı iş nedeniyle ülke genelindeki teşkilatı göz önüne alındığında bu önem daha ciddî ola
rak ortaya çıkmaktadır. 
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Her alanda mevcut olan yozlaşma ve yolsuzluk, ne yazık ki insan sağlığı ile görevli bu Bakan

lığımızı da etkisi altına almış gözükmektedir. 

ANAP dönemi bakanlarından Halil Şıvgın zamanında alımı yapılan 69 adet mikrofotolu rönt
gen cihazı Egemed adlı bir şirket aracılığı ile Hollanda Deîft firmasından 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun istisnai hükümler taşıyan maddelerine göre milyarlar ödenerek satın alınmış, ancak bu 
cihazlar hiç kullanılmadan arızalı çıkmıştır. Bu sebeple yargıya intikal etmiş ve hâlâ sonuç beklen
mektedir. 

Bu olay sürüp giderken aynı konuda benzer yolsuzluk kokuları belirmiştir. 

Bu sebeplerle aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının 
sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 3.11.1994 

İbrahim Özdiş 
Adana 

1. Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu zamanında yine aynı firmalardan, aynı yöntemlerle 80 adet 
mikrofotolu röntgen cihazı alınmış mıdır? 

2. Bu cihazlara toplam ne kadar para ödenmiştir? 
3. Bu cihazlar teslim alınmış mıdır? Bugün sağlık hizmetinde kullanılmakta mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 6.1.1995 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/62 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5395-11852/43766 sayılı yazıları. 
Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş tarafından, Bakanlığımızca satın alınan Mikrofotorlu 

Röntgen Cihazları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş'in Bakanlığımız tarafından satın alınan 
mikrofotorlu röntgen cihazları ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru 1. "Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu zamanında yine aynı firmalardan, aynı yöntemlerle 
80 adet mikrofotorlu röntgen cihazı alınmış mıdır?" 

Cevap 1. Bakanlığımız Verem Savaş Dairesi Başkanlığına bağlı 253 Verem Savaş Dispanse
rinde toplam 165 mikrofilm cihazının mevcut olması ve bunlardan büyük bir kısmının da çok eski 
ye ekonomik ömürlerini tamamlamış olmaları sebebiyle, 1992 ve 1993 yılı bütçe hazırlık çalışma
larında 80 adet mikrofotorlu röntgen cihazının alımının yapılması için teklif yapılmıştır. 

Ancak, bu ihtiyaçların karşılanması genel bütçe imkânları ile mümkün olmamış ve bu sebep
le, giderleri 3418 sayılı Kanun ile Bakanlığımıza sağlanan gelirlerden karşılanmak üzere ve daha 
önce satın alınan 69 adet mikrofotorlu röntgen cihazları ihalesindeki usuller gibi, özellikleri nede
niyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keş
fettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işlerinin pazarlık usulüyle yapılabileceğine imkân veren 
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2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/p. maddesine göre gerçekleştirilmesi hususunda 10.9.1993 
tarih ve 6468 sayılı makam onayı alınmıştır. 

Bakanlığımızca son.5 yılda alımı yapılan röntgen cihazlarının verimli olup olmadıklarını araş
tırmak ve yeni alımı yapılacak cihazlarda değerlendirmek'maksadıyla 12.10.1993 tarih ve 10252 
sayılı Onay ile görevlendirilen Teknik Heyet,tarafından yerinde yapılan inceleme ve araştırmaların 
neticesinde tanzim olunan 25.10.1993 tarihli raporda, cihazların montaj tarihinden itibaren faal ola
rak çalıştığı kapasite ve performans yönünde cihazlardan memnun kalındığı ancak bakım ve servis 
konusuna daha çok önem verilmesinin gerektiği yolunda kanaat belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, bugüne kadar alman tıbbî cihaz, makine, teçhizat ve araçların çeşitli tip ve mar
kalardan temin edilmesi ve bunun da gerek yedek parça temini ve gerekse servis hizmeti yönünden 
çeşitli aksaklıklara yol açması sebebiyle yapılacak alımlarda standardizasyona gidilmesi öngörül
müş ve daha önce 69 adet alman mikrofotorlu röntgen cihazlardan memnun kalındığı da nazara alı
narak, 80 adet cihazın da aynı tipten alınmasına karar verilmiştir. 

Soru 2. "Bu cihazlara toplam ne kadar para ödenmiştir?" 

Cevap 2. Oldelft B. V. Firması ile yapılan pazarlıklar neticesinde 80 adet cihazın CİF 22 150 
000 Hollanda Florini (15.11.1993 tarihindeki kur karşılığı 155 253 115 000 TL.) bedel ile alınma
sı hususunda anlaşma sağlanmıştır. 

Soru 3. "Bu cihazlar teslim alınmış mıdır? Bugün sağlık hizmetinde kullanılmakta mıdır?" 
Cevap 3. Alımı gerçekleştirilen bu cihazların tamamı teslim alınmış ve Bakanlığımız Ana Do

natım İkmal Bölge Müdürlüğü depolarına teslim edilmiştir. Bunlardan bir tanesi Ankara 3 No'lu 
Verem Savaş Dispanserine monte edilmiş olup, diğerlerinin montajı ise tahsis yerlerinin belirlen
mesini müteakiben yapılacaktır. 

20. - İstanbul Milletvekili Haüt Dumankaya'nın, Bursa Çelik Palas Oteli inşaatıyla ilgili yol
suzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/5399) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Saygılarımla. 
4.11.1994 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

1. Bursa Çelik Palas Oteli Emekli Sandığı tarafından yaptırılmaktadır. İnşaatlardan yapıldığı 
iddia edilen bazı yolsuzluklar dolayısıyla bir soruşturma başlattırdınız mı? 

2. Soruşturma başlatılmış ise soruşturma ne aşamadadır? Sandığın müfettişleri soruşturmayı 
neticelendirmişler midir? Neticelenmiş ise ne gibi yolsuzluk ve usulsüzlük tespit etmişlerdir? Tek 
tek açıklar mısınız? 

3. İnşaata 7 bin metrekare 1 300 alüminyum kullanılıp 29 biri metrekare olarak istihkak alın
dığı iddiaları vardır, bu doğru mudur? Bu konuda bir yolsuzluk ve usulsüzlük var mıdır? Varsa 
miktarı nedir? 

4. Sivas ve diğer inşaatlar konusunda da benzer iddialar vardır. Bu konularda ne gibi işlemler 
yapılmıştır? Yolsuzluk tespit edilmiş ise bunların müsebbipleri ile ilgili ne gibi işlem yaptırdınız? 
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T.C. 

Maliye Bakanlığı 5.1.1995 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.PER.0.29/BİK-21-791 
Konu : Yeni Çelik Palas Oteli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.Ö. 10.00.02-7/5399-11872/43854 sayıh yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ancak 

Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe'nin 21.12.1994 tarih 03128 sayılı yazıları ile Bakanlığımız
ca cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
sunulmuştur. 

Bakanlığımız bağlı kuruluşu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'da yapıl
makta olan "Yeni Çelik Palas Oteli" inşaatı ile ilgili olarak Sandık müfettişlerince soruşturma sür
dürülmektedir. . 

İnşaatta kullanılan metal aksam miktarının, istihkak tutarında yüksek gösterilmek suretiyle. 
yersiz fazla ödemeye neden olunduğu iddiası doğru değildir. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
21. - İzmir Milletvekili Atilla Mutmanhn, Kur'an kursları ve ilköğretim okullarının sayısına 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5404) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Atilla Mutman 

İzmir 
Bu yıl, yılbaşından bu güne kadar açılmış bulunan Kur'an kursları ile Devlet eliyle yapımı ta

mamlanıp öğrenime açılan ilköğretim okullarının sayıları nedir ve nerelerde açılmışlardır? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 30.12.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kumlu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3408 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 28.11.1994 KAN.KAR.MD.7/5404-
11892/43979 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman'ın "Kur'an kursları ve ilköğretim okullarının sayısına 
ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1.1.1994 tarihinden bu güne kadar Bakanlığımızca yapımı tamamlanıp öğretime açılan toplam 
290 ilköğretim okulunun illere göre dağılımı eklidir. 

(Ek=4) Diyanet İşleri Başkanlığınca da 234 adet Kur'an Kursu açılmıştır. (Ek-2) 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

- 2 9 5 -



T.B.M.M. B : 6 5 10.1.-1995 0 : 2 
22. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, hayat standardına bağlı vergilendirme sistemine 

ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5408) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın îsmet Attila tarafından yazılı olarak ccvpalandırıl-
masının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. . 

Atilla Mutman 
İzmir 

Avrupa Topluluğu ile entegre olmaya çalıştığımız bu yıllarda, bu ülkelerin hiç birinde uygu
laması yapılmayan ve esnaf, sanayici ve tüccarımızı olumsuz etkileyen "hayat standardına bağlı 
vergilendirme sisteminin kaldırılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 4.1.1995 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.GEL.0.40/4086-156 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

f Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 28.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5408-11896-43883 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman'ın Bakanlığımıza yönelttiği ve Bakanlığımızdan yazı

lı olarak cevaplandırılmasını istediği 7/5408-11896 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususla
ra ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

Bilindiği gibi, gelir vergisi sistemimiz beyan esasına dayanmaktadır. Sistemin bu özelliği ne-
' deniyle mükellef beyantnın bir kısım oto-kontrol araçları ile kontrol edilmesi ve ödenmesi gereken 
verginin güvence altına alınması bir zorunluluktur. Bu amaçla ortalama kâr haddi, asgarî ziraî ka
zanç esası ve emsal kira bedeli ve hayat standardı esası gibi oto kontrol araçları vergi sistemimiz
de yer almıştır. Söz konusu araçların tamamı, vergi mükelleflerinin kazançlarının, vergi inceleme
si dışında, gerçek tutarlarının kavranılmasını sağlamaya yöneliktir. Bir oto-kontrol aracı olan hayat 
standardı esasında da gerçek usulüde vergilendirilen ticarî ve meslekî kazanç sahiplerinin harcama
larından hareket edilerek vergi incelemesi yapılmaksızın gerçek gelirlerinin kavranması amaçlan
maktadır. 

Bu amaçla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 31.12.1982 tarihli ve 2772 sayılı Kanunun 15 
inci maddesiyle "Hayat Standardı Esası" başlığı altında mükerrer 116 ncı madde eklenmiştir. Ay
rıca, anılan Kanuna 3689 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen geçici 35 inci maddeyle, hayat 
standardı esası yeniden düzenlenmiş ve gerçek usulde vergilendirilen ziraî kazanç erbabı, hayat 
standardı esası uygulaması dışında bırakılmıştır. 

Aynı kanunun geçici 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde, "Hayat standardı temel 
gösterge tutarı; faaliyetin yapıldığı takvim yılı sonunda geçerli olan ve 16 yaşından büyük sanayi 
kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının, birinci sınıf tacirler için 
3,1 katı, ikinci sınıf tacirler için 1,8 katı, serbest meslek erbabı için de 2,8 katıdır." denilmiştir. 

Aynı fıkranın (d) bendinde de "Bu fıkranın (a) ve-(c') bentlerinde yer alan gösterge tutarları; 
3030 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, Büyükşehir belediye sınırları içinde 

- 296 -



T.B.M.M. B : 6 5 10 .1 .1995 0 : 2 
faaliyette bulunan mükellefler için % 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faali
yette bulunan mükelleflerde ise birinci derecede öncelikli yörelerde % 50 oranında, ikinci derece-

, de öncelikli yörelerde % 40 oranında indirilerek dikkate alınır." 

Öte yandan, aynı maddenin 3946 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değiştirilen bent hükmüy
le, ilk defa işe başlayan mükelleflerde işe başlanılan yılda, götürülük şartlarını haiz olanlardan ken
di isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerde ise, gerçek usulde vergilendirilmeye 
başlanıldığı yıldan itibaren 3 yıl süre ile faaliyette bulunulan yörede uygulanan temel gösterge tu
tarının yarısının uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Görüleceği üzere hayat standardı esası uygulamasında ülke şartları göz önünde bulundurul
muş, bir taraftan kalkınmada öncelikli yörelerde farklı oranlar (indirimli oranlar) tespit edilmiş, di
ğer taraftan yeni işe başlayanlar ile götürü usulden kendi isteği ile gerçek usule geçen mükellefler
de indirimli uygulamaya gidilmiştir. 

Beyan esasının cari olduğu vergi sistemimizde, mükellef beyanının doğruluğunun kontrolü ve 
sağlanması açısından hayat standardı gibi vergi güvenlik müesseselerinin varlığı bir zorunluluktur. 

, Bilgi edinilmesini arz ederim. ' 
îsmetAttila 

Maliye Bakanı 

23. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 1995 yılında net aktif vergisinin alınacağı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazdı cevabı (7ı'5409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Altila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masının teminini arz ederim. 
Atilla Mutman 

İzmir 
Sanayici ve tüccardan, 1994 yılında olduğu gibi, 1995 yılında da net aktif vergisi alınacağı 

söylenmektedir. Sanayici ve tüccar kesimini çok rahatsız eden bu söylentinin doğruluk derecesi ne
dir? 

T..C. . 
Maliye Bakanlığı 5.1.1995 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.GEL.0.49/4940-1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.11.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.027/5409-11897/43984 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman'ın tarafından, cevaplandırılması istenilen sorusuna 

ilişkin olarak hazırlanan cevabî metin ilişiktedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın 
T.B.M.M. Genel Kurulundaki Sorusuna İlişkin Not 

Soru : 
Sanayici ve tüccardan, 1994 yılında olduğu gibi, 1995 yılında da net aktif vergisi alınacağı söy

lenmektedir. Sanayici ve tüccar kesimini çok rahatsız eden bu söylentinin doğruluk derecesi nedir? 
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C e v a p : ' " . • • • 

Bilindiği üzere, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın aşılmasında toplumdaki 
her kesimin malî gücüne göre özveride bulunmasını sağlamak amacıyla 4 Mayıs 1994 tarihli ve 
3986 sayılı Kanun ile defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için bir defaya mahsus ol
mak üzere net aktif vergisi ihdas edilmiştir. 

1995 yılında da net aktif vergisi alınması konusunda Bakanlığımızda herhangi bir çalışma ya
pılmaktadır. 

24.- Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, acil yatırım projesine Şanlıurfa'nın da
hil edilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
yazılı cevabı (7/5415) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle

rinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Bölgelerarası kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak üzere Hükümetinizce acil yatırım prog
ramı adı altında bir projenin uygulanması kararı alınmış ve Şırnak, Hakkâri, Mardin, Batman, Di
yarbakır ve Tunceli illeri bu proje kapsamına alınmıştır. 

1. Şunlıurfa neden bu projenin içine alınmamıştır? 

2. Bu şekildeki bir kararın kalkınmışlık farkının gideceğine inanıyor musunuz? 
3. Alınan bu karar daha çok ara seçim olacak illerdedir, Bu bir siyasî karar mıdır? 

4. Şanlıurfa'yı da bu kapsama alacak mısınız? 
5. Projeye dahil edilmeyişine bir açıklık getirmek üzere bir bilgi vermeyi düşünüyor musu

nuz? 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 29.12.1994 

Sayı : B.02.0.002-2.03/08692 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) TBMM Başkanlığının 28.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5414-
11905/44041 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün B.02.0.KKG/106-7792/9324 sa
yılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sayın B. Sami Daçe) tarihsiz, B.02.0.006.0/2.03133 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Eyüp Cenap Gülpınar'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazı
lı soru önergesinde yer alan soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 
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Şanlıurfa Milletvekili Sayın Eyüp Cenap Gülpınar'ın 

Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör nedeniyle aksayan hizmetlerin etkili bir şe
kilde yerine getirilmesi terörden zarar gören vatandaşlarımızın beslenme, barındırma ve eğitim ih
tiyaçlarını karşılamak amacıyla yirmi bir ilde uygulanan Acil Destek Programına Şanlıurfa İli de 
dahil bulunmaktadır. 

Bir taraftan bölge illerinin yol, içme suyu, eğitim, sağlık ve belediye hizmetleri gibi altyapı ya
tırımlarının acil ihtiyaçları desteklenirken diğer yandan vatandaşların günlük hayatlarına yansıya
bilecek acil tedbirlerin alınması imkânı da bu program içinde yer almaktadır. 

Özellikle bütçe imkânlarının sınırlı ve yetersiz olduğu acil durumlarda bölge alt yapısına ve 
ekonomisine katkıda bulunacak üretim tesislerinin de desteklendiği bu program bölge illerinde is
tihdamı destekleyecek bazı tedbirleri de öngörmektedir. 

Söz konusu programın hazırlıkları ilkbahar aylarında yapılarak uygulanmasına 4 Temmuz 
1994 tarihinde yayınlanan bir genelge ile başlatılmış olup, konunun ara seçimlerle hiçbir ilgisi bu
lunmamaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkınmasına özel bir önem veren Hükümetimiz, 
uyguladığı genel ekonomik politikaların yanı sıra Acil Destek Programı gibi alt yapı ve ekonomi
ye katkıda bulunan programların uygulanmasının terörle mücadeleyi daha etkin hale getirdiğine 
inanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

25. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, GAP'a dahil olan elektrik ve sulama amaçlı 
projelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Abdulbaki Ataç'ın yazdı cevabı (7/5425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Hasan Korkmazcan 

Denizli 

Sorular: 

1. Güney Anadolu Projesine (GAP'a) dahil olan kaç adet elektirk ve kaç adet de sulama amaç
lı proje vardır? 

2. Bu projelerin her birine, başlangıç tarihinden bugüne kadar yapılan yatırımların yıllar iti
bariyle ve sabit fiyatlarla tutarları nedir? 

3. Her bir barajın su toplama kapasitesi ayrı ayrı ne kadardır? ( 

4. Elektrik üretimine dönük barajların ayrı ayrı enerji üretim kapasitesi nedir? 

5. Sulama amaçlı barajların ayrı ayrı sulama alanları ne kadardır? 

6. GAP'a dahil barajlarda başlangıcından bugüne kadar yatırımlardaki yıllar itibariyle gerçek
leşme hızı nedir? 

- 299 -



T.B.M.M. B : 6 5 10 .1 .1995 0 : 2 
• 'T.C. '. 

Devlet Bakanlığı 6.1.1995 
Sayı: B702.0.012/00030 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.11.1994 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5425-11948/44231 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 2.12.1994 gün ve 
B.02.0.KKG/106-7755/9287 sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sayın Bekir Sami Daçe) 21.12.1994 gün ve B.02.0.006.0/2.03125 sa
yılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan tarafından verilen Bakanlığım ile ilgili yazılı 
soru önergesi hakkında hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

, Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
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26. - Erzincan Milletvekili Mustafa KuVun, İlim, Kültür ve Eğitim Vakfına ilişkin Başbakan

dan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin CevherVnin yazılı cevabı (7/5433) 
.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla.. 

^ Mustafa Kul 
Erzincan 

1. İlim Kültür ve Eğitim Vakfı; 
a) Kaç yılında kurulmuştur? 
b) Kurucuları kimlerdir? 

c) Kuruluş amacı nedir? 
d) Kuruluşundan bugüne kadarki faaliyetleri nelerdir? 
e) Amacına uygun olarak faaliyet göstermekte midir? 
f) Herhangi bir siyasî bağlantısı var mıdır? 

g) Vakıf kuruluş sözleşmesinde belirtilen adresin dışında herhangi faaliyeti var mıdır? 

h) Eğer başka bir faaliyeti var ise bu faaliyetleri nelerdir ve ne tür faaliyet göstermektedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 3.1.1995 
Sayı: B.02.0.002-2.03/08805 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 28.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5433-
11978/44421 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 2.12.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-7761/9293 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığı (Sayın Bekir Sami Daçe)'nın 21.12.1994 tarih ve B.02.0.006.0/2.03137 

sayılı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı 

soru önergesinde yer alan soruların cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nevmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türk Medenî Kanunu Hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuş olan İlim Kültür ve Eğitim Vak
fı İstanbul 28 nci Noterliğince düzenlenen 16.12.1992 gün, 46211 yevmiye No.lu, yine aynı noter
likçe düzenlenen 27.8.1993 gün, 35577 yevmiye No.lu senetler ile tescilleri hakkında Fatih 1 inci 
Asliye Hukuk Hâkimliğince verilen 15.4.1994 gün, E : 1993/454, K : 1994/415 sayılı karar ile ku
rulmuş olup, vakıf kurucuları Mustafa Nevzat Kor, Yunus Akçamollaoğlu, Ahmet Çalkılıç, Süley
man Mercümek, Mehmet Recai Kutan, Ömer Yüksel Özek'tir. 
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Vakfın amacı : Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve halkımızı, inançlı bilgili, kültür

lü, geleceğe ilim ve teknolojisine hâkim şahsiyetler olarak yetiştirmek ve onları millî ve manevî de
ğerler doğrultusunda korumak ve kollamaktır. 

Vakfın 1994 yılına ilişkin bilançosu, gelir-gider ve faaliyet raporu 1995 'yılı içerisinde Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne gönderileceğinden, vakfın kuruluşundan bu yana yaptığı faaliyetlerle ilgili 
olarak kayıtlarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Vakfın faaliyetlerine ilişkin bilgiler henüz Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmediğinden 
ve vakıf herhangi bir teftiş geçirmediğinden siyasî bağlantının bulunup bulunmadığı hususunda ka
yıtlarda bir bilgi bulunmamaktadır. Esasen Türk Medenî Kanununun 74 üncü maddesinin 2 nci fık
rası ve bu Kanunun uygulamasını gösterir tüzüğün 31 inci maddesi gereğince vakıfların herhangi 
bir siyasî bağlantılarının olması da mümkün görülmemektedir. / 

Merkezi İstanbul Fatih Fevzipaşa Cad. No : 23/3'de bulunan vakfın bundan başka adresi veya 
" faaliyette bulunduğu şubesi ya da temsilciliği gibi bir kaydı mevcut değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

27. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, günlük bir gazetede yayımlanan "Sırpları Türk 
Silahı Vuruyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
han'ın yazılı cevabı (7/5449) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı arz ederim. 
Dr. Ahmet Feyzi İnccöz 

Tokat 
9 Kasım 1994 Çarşamba günü yayınlanan Akşam Gazetesinde "Sırpları Türk Silahı vuruyor" 

başlıklı haberle ilgili olarak;. 

1. Gazetede çıkan haberler doğru mudur? 
2. Doğru değil ise "Akşam" Gazetesi hakkında ne işlem yapılacaktır? • 

• T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 5.1.1995 

Ankara 

Kanun: 1994/1093-AÖ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : (a) TBMM Bşk.lığınm 30 Kasım 1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5449-
11998/44523 sayılı yazısı. 

(b) Devlet Bakanlığının (Sayın B. Sami Daçe) 27 Aralık 1994 tarihli ve B.02.0.006.0/2, 
03180 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı ektedir. 

Arz ederim. ' 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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Tokat Milletvekili Dr. Ahmet Feyzi İnceöz'ün 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. 9 Kasım 1994 Çarşamba günü "Akşam" Gazetesinde yayımlanan "Sırpları Türk Silahı Vu

ruyor" başlıklı haberin gerçekle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Esasen, Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyinin 25 Eylül 1991 tarih ve 713 sayılı Kararı ile Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerine si
lah ve teçhizat ambargosu uygulandığı bilinmektedir. Uluslararası hukuka saygılı bir ülke olarak 
Türkiye Cumhuriyetinin, bölgedeki herhangi bir ülkeye silah/mühimmat satışı veya temini söz ko
nusu olmamıştır. 

2. Anılan haberin doğru olmadığı konusunda "Akşam" Gazetesine gerekli bilgi gönderilmiştir. 
Bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

28. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi kuruluş ça
lışmalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı (7/5456) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 22.11.1994 
. Şaban Bayrak 

. • . ' Kayseri 

Diyarbakır Güneydoğumuzun en kalabalık nüfusunu merkezinde barındıran, işsizliğin hat saf
haya çıktığı diğer illerden de göçün en çok olduğu büyük şehirlerimizden biridir. 

Diyarbakırlınızda sanayinin gelişmesi orada yaşayan sanayici ve iş adamlarımızın ve hatta 
sağlanacak teşviklerle batıya göç eden Diyarbakırlı sanayici ve iş adamlarımızın kendi memleket
lerinde yatırım yapmalarını sağlayacak olan organize sanayi şu ana kadar gerçekleşememiştir. 

Sorularım: 
1. Diyarbakır organize sanayi kuruluş çalışmaları hangi tarihte başlamıştır? 
2. Organize sanayi kurulabilecek yer tespiti şu ana kadar yapılabilmiş midir? 

3. Yer tespiti yapılmışsa hangi ilçe hudutları içerisinde yer almaktadır? 
4. Diyarbakır'a kurulacak organize sanayi bölgesi kuruluş çalışmaları hangi safhadadır ve 

1995 bütçesine ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
5. Diyarbakır organize sanayi bölgesi şimdiyekadar hangi sebeplerden dolayı gerçekleşeme

miştir? 
6. Şayet organize sanayi bölgesi Diyarbakır'a kurulmayacaksa sebepleri nelerdir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 26.12.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.140.BHÎ.01 -309 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.11.1994 tarih ve AB.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5456-12007/44538 sayılı yazınız. 
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Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmala

rına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Dönen 

. Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın 

Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Cevap 1. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 91K0900120 proje numarası ile 1991 yılında 
Yatırım Programına dahil edilerek kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. 

Cevap 2. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi kesin yer seçimi ilgili kuruluş temsilcilerinden 
oluşturulan heyet tarafından 19.11.1990 tarihinde mahallinde yapılmış ve tespit edilen O.S.B. ala
nının, 415 hektarlık kısmının kamulaştırma işlemleri 1992 yılında tamamlanmıştır. Müteşebbis Te
şekkül Başkanlığının 3.2.1993 tarih ve 93-1/37 sayılı yazısında, mevcut alanın ihtiyacı karşılaya
mayacağının belirtilmesi üzerine, O.S.B. alanının 343 hektar ilave edilerek 758 hektara çıkarılma
sı', 19.2.1993 tarih ve 2933 sayılı yazımızla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından talep edil
miş, adı geçen müsteşarlığın 13.4.1993 tarih ve 1802 sayılı cevabî yazısıyla alanın 758 hektara çı
karılması uygun görülmüştür. Ancak Müteşebbis Teşekkül Başkanlığınca 552,5 hektarlık kısmı ka
mulaştırılmıştır. 

Cevap 3. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi kuruluş yeri, Diyarbakır-Elazığ karayolunun 22 
nci km.sinde, Geyik Tepe Köyü Tülik mevkiinde merkez ilçe sınırları içinde yer almaktadır. 

Cevap 4. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, 758 ha. alan büyüklüğü ve 18 000 milyon TL. 
ödenekle 1994 yılı yatırım programında yer almakta olup ilk etapta sanayicilerin ihtiyacını karşıla
yacak olan 100 hektarlık kısmının altyapı inşaatının yapılması planlanmıştır. 

Bölgenin, bugüne kadar 552,5 ha. alanı kamulaştırılmış ve halihazır haritalar, imar ve aplikas
yon planları hazırlanmış olup, imar planları GAP İdaresi Başkanlığına tasdik için gönderilmiştir. 
İmar planının tasdikinden sonra altyapı projelerinin yapımına başlanacaktır. 

Söz konusu bölge için 1995 yılı ödeneği olarak, 15.7.1994 tarih ve 8232 sayılı yazımız ekin
de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen 1995 yılı yatırım programı teklifimizde 
95 000 milyon TL. teklif edilmiştir. 

Cevap 5-6. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1991 yilı yatırım programına dahil edilmiş 
olup, yukarıdaki maddelerde belirtilen çalışmalar yapılmıştır. 

29. -İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, hayvan ürünleri ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/5461) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için: gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

- Atilla Mutman 
İzmir 

Ülkemiz et ve süt hayvancılığında ortaya çıkan darboğaz sonucu azalan hayvan nüfusuna bağ
lı olarak hayvansal ürünlerin fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasını sağlamak amacyıla hay
vansal ürünler ithalinin gündeme getirildiği basında yer almaktadır. 
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Daha önce denenmiş olup, kısa bir süre için fiyat kontrolü sağlayan ancak ülke hayvancılığı

na zararlı etkileri görülen bu yöntem yeniden gündeme gelmekte midir? 

İthalat yerine, Avrupa ile gümrük birliğine gidilmesi hazırlıklarının yapıldığı bu günlerde, be
si hayvancılığı ile hayvansal gıda üretimini teşvik edici tedbirler düşünülmekte midir, düşünülmek
te ise bu teşvik tedbirleri nelerdir? 

TC. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 10.1.1995 
Özel Kalem Müdürlüğü * 

Sayı: ÖKM : 2-472 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan.Kar.Müd.lüğünün 30.11.1994 tarih ve 7/5461/12023 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Gerek canlı hayvan ve gerekse bazı hayvansal ürünlerin ithalatı yapıl agel mektedir. Hüküme

timiz döneminde de bazı zorunluluklar nedeniyle belirli ölçülerde ithalat yapılmaktadır. 

Hayvancılığımızı teşvik ve desteklemek amacıyla çeşitli uygulamalarımız bulunmaktadır. 
Bunlar özet olarak; 

1. Hayvancılık, su ürünleri, seracılık, meyvecilik ve fidancılık konularında öz sermayeye da
yalı projeli yatırım yapanlara Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan sabit yatırımlarının % 25-
30'u oranında bir miktar, yatırımcıya geri ödenerek bu tür yatırımlar Bakanlığımızca teşvik edil
mektedir. 

2. Ülkemiz et açığının hızlı bir şekilde kapatılabilmesi amacı ile, yatırımını tamamlamış an
cak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle hayvan materyali alamadığı için barınakları atıl du
rumda bulunan yetiştiricilere aynî olarak hayvan ve yem sağlamak üzere Et ve Balık Ürünleri A.Ş. 
ile 2678 sayılı Yasaya göre açılma izni almış özel kombinalara % 0 faizli kredi açılması ile ilgili 
uygulama Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Kırmızı et üretimini teşvik etmek amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve YPK Kara
rı olarak yürürlüğe giren karara göre Et ve Balık Ürünleri A.Ş. ile 2678 sayılı Kanuna göre kurul
muş ve ruhsat izni almış özel ve resmî kombinalarda kesilen hayvanlar için bu hayvanları söz ko
nusu kombinalara satan hayvan yetiştiricisi ve besicileri ile sadece kesim yaptıran üreticilere teş
vik priminin ödenmesi öngörülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'ıın yazılı cevabı (7/5464) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Soru. 1. Bakanlığa geldiğinizden bugüne kadar bir milyarın üzerinde kaç ihale yapıldı? 

İhaleler hangi tarihlerde yapıldı? Keşif bedelleri ne kadardır? İhalede tenzilatlar nedir? 
Soru 2. Avans verilen ihaleler var mıdır? Varsa hangi ihalelere avans verildi? Verilen avan

sın miktarı nedir? Bu ihalelerde son durum nedir? Alınan her ihale için son istihkak miktarı nedir? 
Günü geçen ihaleler var mıdır? İhalelerde keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 3. Döviz cinsinden yapılan ihaleler var mıdır? Varsa ihaleler kimlere verilmiştir? Keşif 
bedeli nedir? Bu işler ne aşamadadır? Son istihkak miktarı nedir? Bu ihaleler için tenzilat miktar
ları nedir? İhale ve işler hangi tarihlerde bitmiştir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 30.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı V 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-21Ö4-16128 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 30.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5464-12034/44627 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazı

lı soru önergesine ilişkin cevabı ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Veysel Atasoy 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 

Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 
7/5464 

Soru : 
Bakanlığa geldiğinizden bugüne kadar bir milyarın üzerinde kaç ihale yapıldı? 
İhaleler hangi tarihlerde yapıldı? Keşif bedelleri ne kadardır? İhalede tenzilatlar nedir? 
Soru: 
Avans verilen ihaleler var mıdır? Varsa hangi ihalelere avans verildi? Verilen avansın mikta

rı nedir? Bu ihalelerde son durum nedir? Alınan her ihale için son istihkak miktarı nedir? Günü ge
çen ihaleler var mıdır? İhalelerde keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru: 
Döviz cinsinden yapılan ihaleler var mıdır? Varsa ihaleler kimlere verilmiştir? Keşif bedeli ne

dir? Bu işler ne aşamadadır? Son istihkak miktarı nedir? Bu ihaleler için tenzilat miktarları nedir? 
İhale ve işler hangi tarihlerde bitmiştir? 

Cevap : 
Bakanlığa atanmış olduğum 25 Haziran 1993 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Merkezinde 

ihale olmamıştır. 
Diğer bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda yapılan ihalelere ait bilgiler ilişikteki dosyada sunulmuş-

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
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31. - Erzincan Milletvekili Mustafa KuVun, Türkiye'nin hac kontenjanına ilişkin Başbakan

dan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevherinin yazılı cevabı (7/5468) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Kul 

Erzincan 

İ. Her yıl Ülkemize ne kadar Hac kontenjanı verilmektedir? 
2. Bu kontenjanın ne kadarı Diyanet İşleri tarafından kullanılır? Ne kadarı özel turizm seya

hat acentaları tarafından kullanılır? 

3. Ülkemize tanınan kontenjan dışında; herhangi bir siyasî parti, dernek veya seyahat acen-
tasına ayrıca bir kontenjan tanınmış mıdır? -

4. Eğer bu tür kuruluşlara kontenjan tanınmadıysa bu tür kuruluşların özel olarak Hac kon
tenjanı almak için herhangi bir müracaatı veya başvurusu olmuş mudur? 

5. Hacı adaylarının tamamından konut fonu alınmakta mıdır, yoksa bir muafiyet var mıdır? 

6. Muafiyet var ise, bu sadece Diyanet İşleri tarafından yapılan organizasyonlar için mi ge
çerli, yoksa herkes için geçerli midir? 

7. Wan Der Zee isimli şirkete 1990-1991-1992-1993 ve 1994 yıllarında ne kadar hac konten
janı tanınmıştır? 

8. Wan Der Zee isimli şirket 1990-1991-1992-1993 ve 1994 yıllarında ne kadar hacı aday 
göndermiştir? 

9. Wan Der Zee isimli şirketin hacca göndermiş olduğu kişilerin kaçı ilk kez hacca gitmiştir, 
kaçı birden çok hacca gitmiştir? 

10. Wan Der Zee isimli şirketin 1990-1994 yılları arasında hacca gönderdiği hacı adaylarının 
kaçından konut fonu almıştır? 

11. Alınan bu konut fonlarının tutarı ne kadardır? 

12. Wan Der Zee isimli turizm seyahat acentasının ortakları kimlerdir? 
13. Wan Der Zee isimli şirketin Almanya, Suudi Arabistan, Belçika, Hollanda ve Fransa'da 

büroları var mıdır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 9.1.1995 
Sayı: B.02.0.002-2.03/08897 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 5.12.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5468-

12051/44727 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 12.12.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-7826/9612 sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığı (Sayın Bekir Sami Daçe)'nın 27.12.1994 tarih ve B.02.0.006.0/2.03362 
sayılı yazısı. 
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Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, 

7/5468-1205 esas No.lu yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı hazırlanarak ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği Sorularına 
Cevap Olarak Hazırlanan Bilgiler 

1. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanlarınca alınan kota kararı çerçevesinde, Suudi Arabistan ta
rafından ülkemize 1993 yılında 57 bin, 1994 ve 1995 yılında ise 60 bin kişilik hacı kontenjanı ve
rilmiştir. 

2. 1995 yılı hac mevsimi için verilen kontenjanın 39 bini Diyanet İşleri Başkanlığınca, 21 bi
ni ise Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denitimi altında hac organizasyonu düzenleyen 56 
adet (A) Grubu Seyahat Acentası tarafından kullanılmıştır. 

3. Ülkemize tanınan hac kontenjanı dışında, herhangi bir siyasî parti, dernek veya seyahat 
acentasına ayrıca bir kontenjan tanındığına dair elimizde herhangi bir belge mevcut değildir. 

Hac Komisyonu Karan uyannea, 1994 yılında ülkemize verilen kontenjan sayısınca Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından "Hac Kimlik Kartı" düzenlenmiştir. Bu kartlar gerek Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve gerekse Hac Komisyonunca belirlenen (A) Grubu Seyahat Accntalan organizasyonu 
ile hacca giden vatandaşlarımıza verilmiş ve söz konusu kartı olmayanlara yurt dışına çıkış izni ve
rilmemiştir. Bu uygulamaya 1995 yılında da devam edilecektir. 

Bu sebeple, herhangi bir siyasî parti, dernek veya seyahat acentasına, Suudi Arabistan Konso-
losluklannca ülkemize verilen kontenjan dışında vize verilse bile, bunların hac mevsiminde yurt dı
şına çıkma imkânı bulunmamaktadır. 

4. Mevzuat uyannea, ülkemize tanınan hacı kontenjanlan, Hac Komisyonunca Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile Başkanlığın gözetimi ve denetimi altında hac organizasyonu düzenleyen (A) Grubu 
Seyahat Acentalarınca kullanılmaktadır. Söz konusu acentalann evsafı ve organizasyona katılabil
me şartları her yıl Hac Komisyonunca belirlenmektedir. Bu şartlan yerine getiremeyen seyahat 
acentalanna hac organizasyonu düzenleme izni verilmemektedir. 

Herhangi bir kuruluşun özel olarak hac kontenjanı almak üzere resmî makamlara müracaatı 
veya başvurusu hakkında elimizde herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. Yukarıda da be
lirtildiği üzere, Suudi Arabistan Konsoloslukları bu tür kuruluşlara özel vize verseler bile, Hac Ko
misyonu kararı uyarınca, 1994 yılından itibaren resmî hac organizasyonlarına katılanlann dışında
kilere ilgilikuruluşlarca yurt dışına çıkış izni verilmemektedir. 

5. Yürürlükteki mevzuat uyarınca hacca ilk defa gidenlerden Toplu Konut Fonu harcı alınma
maktadır. Birden fazla hacca gidenler söz konusu harcı ödemektedirler. 

6. Toplu Konut Fonu harcı ile ilgili muafiyet, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın göze
tim ve denetimi altında hac seferi düzenleyen (A) Grubu Seyahat Acentaları organizasyonu ile ilk 
defa hacca gidenleri kapsamaktadır. Kendi imkânları ile ilk kez hacca gidenler, söz konusu fon uy
gulamasına tabidirler. 

7. Wan Der Zee Seyahat Servis Ltd. Şti. 1991-1992 ve 1993 yılında hac organizasyonu dü
zenlemek üzere müracaat etmiş ve Hac Komisyonunca belirlenen şartları yerine getirdiğinin anla-
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şılması üzerine söz konusu acentaya, Komisyonca 1991 yılında 244, 1992 yılında 1 629 ve 1993 
yılında 69 kişilik hacı kontenjanı verilmiştir. 

8. Wan Der Zee Seyahat Servis Ltd. Şti. kendisine verilen kontenjanlar dahilinde 1991 yılın
da 244, 1992 yılında 1 629 ve 1993 yılında da 69 kişiyi resmî kanaldan hacca götürmüştür. 

Ayrıca, söz konusu acentanın, 1993 yılı hac mevsiminde Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzala
dığı sözleşme şartlarına aykırı olarak, yurt dışından çeşitli ülkelerden vize almak suretiyle 6-10 bin 
civarında vatandaşımızı resmî Organizasyon dışında hacca götürdüğü, Suudi Arabistan'daki dene
timler sırasında tespit edilmiştir. Bu sebeple, Hac Komisyonu bu hareketinden dolayı anılan acen
taya bir yıl süre ile hac organizasyonu düzenlememe cezası vermiş ve bu yüzden de 1994 yılında 
hac organizasyonu düzenleyememiştir. 

9. 1991 ve 1992 yıllarında Hac Komisyonu birden fazla hacca gidecek olanlara bir sınırlama 
getirmediği için Wan Der Zee Seyahat Servis Ltd. Şirketinin kontenjanı dahilinde götürdüğü hacı
lardan daha önce hacca gidenlerle ilgili bilgi istenmemiştir. 

Söz konusu komisyon, 1993 yılı hac mevsiminde ilk defa hacca gidecekler ile daha önce hac
ca gidenlerden eşine, annesine, kız kardeşine ve kayınvalidesine refakat edeceklerin hacca gidebi
leceklerini kararlaştırmıştır. 1993 yılında bu acenta resmî kontenjanı dahilinde hacca götürdüğü ki
şilerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığına verdiği listede daha önce hacca gidenler ile ilgili 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak, Suudi Arabistan'daki denetimler sırasında anılan yılda söz konusu acentanın resmî or
ganizasyonu dışında, hacca götürdüğü tespit edilen 6-10 bin civarındaki vatandaşlarımızla ilgili, 
Diyanet İşleri Başkanlığında herhangi bir kayıt bulunmadığı için, bunlardan daha önce hacca gi
denlerin sayısı tespit edilememiştir. 

10. Mevzuat uyarınca, birden fazla hacca gidenler toplu konut fonu harcını kendileri ödemek
tedirler. Bu harcı yatıranlara ilgili bankalarca 3 nüsha makbuz verilmektedir. Bu makbuzların 2 
nüshası çıkış esnasında görevli gümrük memurlarına teslim edilmekte ve bir nüshası da şahısların 
kendilerinde kalmaktadır. Bu sebeple, Wan Der Zee Seyahat Servis Şirketinin resmî kanalla 1991-
1992 ve 1993 yıllarında hacca gönderdiği hacı adaylarından konut fonu harcı ödeyenlerle ilgili Di
yanet İşleri Başkanlığında herhangi bir belge bulunmamaktadır. 

11. Yukarıda belirtildiği üzere,. Wan Der Zee Seyahat Servis Ltd. Şirketinin, söz konusu yıl
larda resmî kanalla hacca götürdüğü hacı adaylarından Toplu Konut Fonu Harcı ödeyenlerle ilgili 
Diyanet İşleri Başkanlığında herhangi bir belge bulunmadığından, bunlardan alınan konut fonu har
cı tutarı da tespit edilememiştir. 

12-13. Seyahat acentalan Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlar olduğundan, Wan Der Zee Se
yahat Servis Şirketi ile ilgili bu soruların cevpalannın, söz konusu Bakanlıkça verilmesi gerekmek
tedir. 

32. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, bakanlık bütçesinden yapılan harcamalara 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaşhn yazılı cevabı (7/5473) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Timuçin Savaş tarafından yazılı olarak cevpalan-

dırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 25.11.1994 

Dr. Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
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1. Bakanlığınız 1995 yılı bütçesinden Devlet Opera ve Balesine ne kadar ayrılmıştır? Bu mik

tarın ne kadarı opera ve bale sanatçılanna (Sözleşmeli olan veya olmayan) ödenecek ücret vb. öde
nekler içindir? 

2. Bakanlığımız 1995 yılı bütçesinden kitap alımı ve basımına ne kadar miktar ayrılmıştır? 

3. Bakanlığınızca özel tiyatrolara yardım yapılması konusunda; 
a) 1994 yılı içinde hangi tiyatrolara ne kadar yardım yapılmıştır? 

b) 1995 yılı bütçesi içinde bu yardım miktarı ne kadar öngörülmüştür? 
c) Bu yardımlarda "Yardım verilme kıstası" nedir? 
4. Millî Kütüphanedeki hizmetlerde, bilgisayar kullanılması ve hizmete sunulması işlemleri 

ne safhadadır? 

T . C . . • ' . . " ' ' • 

Kültür Bakanlığı 29.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-715 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 5.12.1994 gün ve KAN.KAR.MÜD. 7/5473-12056/44747 sayı

lı yazısı. 
Bakanlık bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İrtce-

öz'ün yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Timurçin Savaş 
- Kültür Bakanı 

Yanıt 1. Bakanlığımız 1995 yılı bütçesinden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne; 
Personel giderleri için 1000 000 000 000 TL. 
Diğer cari gederler için 44 000 000 000 TL. 

Yatırımlar için 34400 000 000 TL. 
Toplam 1078 400 000 000 TL. 

Personel giderleri için ayrılan 1 000 000 000 000 TL.'nin; 
- 94 766 000 000 TL.'sı 657 sayılı Yasaya tabi 466 adet personel için, 
- 830 124 000 000 TL. 1309 sayılı Yasaya tabi 1 805 adet sözleşmeli 

personel için, 
- 75 100 000 000 TL. ise personelin diğer sosyal harcamaları için 

ayrılmıştır. 

Yanıt 2. Bakanlığımız 1995 yılı bütçesinden kitap alımı ve basımı için 234 750 000 000 TL. 
ayrılmıştır. 

Yanıt 3. a) Ulusal kültür ve çağdaş anlayışa uygun etkinlikleriyle kültür ve sanatınıza hizmet
te bulunan ve gelişmekte olan özel tiyatrolara maddî destek vererek tiyatro sanatının yaygınlaşıp 

- 3 1 0 -



T.B.M.M. B : 65 10 .1 .1995 O : 2 
sevilmesini sağlamak yerli oyun yazarlarım teşvik etmek oynanan oyunların kalitesini yükseltmek 
ve bu yolla da Türk tiyatrosunun gelişmesini ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla Kültür Bakanlı
ğınca 1982 yılından itibaren verilmeye başlanan destek özel tiyatrolanmıza yürürlükte bulunan 
özel tiyatrolara Devlet desteği yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlanmıştır. 

1992 yılından itibaren Kültür Bakanlığının yardımı tiyatrolara ilişkin dernek, birlik ve sivil ör
güt temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından ve proje esasına dayalı olarak dağıtılmaktadır. 
1994-1995 sezonunda destek için başvuran özel tiyatroların dosyalarını incelemiş ve toplam 16 750 
000 000 TL. devlet desteğinde bulunmuştur. 

Değerlendirme Kurulu destek kararını alırken; perdelerini sürekli açan, yıllara dayalı kalıcı, 
köklü, tiyatro geleneği oluşturan ve çalışmalarıyla ulusal tiyatromuza katkıları bulunan; aynı za
manda sürekli bir tiyatro salonunda, bir kadro sorumluluğu taşıyan, bu çalışmayı yıl içinde uzun bir 
döneme yayarak sürdüren toplulukları göz önünde bulundurarak başvuruları değerlendirmiştir, 

Destekleme tiyatrolar şunlardır: 
1. Adana Gösteri Sanatları Merkezi 

(Nafile Dünya) 

2. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 
(Milyoner Kenti) 

3. Ankara Ekin Tiyatrosu Yay. Tic. Ltd. Şti. 
(Mektep) 

4. Ankara Sanat Tiyatrosu 
(Jan Dark Davası) 

5. Bizim Tiyatro 
(Kafka'dan Milana'ya Mektuplar) 

6. Çağdaş Etkinlikler Sahnesi (Yücel Turgut) 
(Gülün Öteki Adı) 

7. Çisenti Sanat Rek. Ltd. Şti. 
(Yağmurla Gelen Yüzler) 

8. Çorum Bölge Tiyatrosu (Nail Demir) 

(Zengin Mutfağı) 

9. Dilek Türker Tiyatro Ayna 
(Rosa Luxemburg) 

10. Dostlar Tiyatrosu 
(Saf Adam ve Kundakçılar) 

11. Düzce Şehir Tiyatrosu 
(Ayla Öğretmen) 

12. Enis Fosforoğlu Tiyatrosu 
(Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası) 

13. Eps-Gösteri Sanatları Ltd. Şti. 
(Yalan Rüzgarı) 

200 Milyon 

900 Milyon 

200 Milyon 

900 Milyon 

200 Milyon 

200 Milyon 

150 Milyon 

100 Milyon 

450 Milyon 

750 Milyon 

100 Milyon 

200 Milyon 

200 Milyon 
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14. Eskişehir Tiyatro Kumpanyası San. ve Tic. Ltd. Şti. 150 Milyon 

(Zengin Mutfağı) 
15. Gaziantep Tiyatrosu Medya Tic. Ltd. Şti 150 Milyon 

(Mahmut ile Yezida) 
16. Giresun Sanat Tiyatrosu Turizm İşit. Paz. San. 

ve Tic. Ltd. Şti 100 Milyon 

(Keşanlı Ali Destanı) 
17. Halk Oyuncuları 250 Milyon 

(Kurban) 
18. İgot-İçimizden Gelen Oyunlar Tiyatrosu 200 Milyon 

(Cehennemin Kerameti) 
19. İsem-İzmir Sanat Tiyatrosu 150 Milyon 

(Yarın Sokağa Açılan Pencerede) 
20. Kartal Sanat İşliği Tiyatro İşi. Ltd. Şti. 150 Milyon 

(İhsan'ın Evreleri) 
21. Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk A.Ş. 1 Milyar 

(Lütfen Kızımla Evlenirmisiniz) 
22. Kocaeli Bölge Tiyatrosu 200 Milyon 

(Tavuk Vak'asinın Epik Komedyası) 
23. Kumpanya 400 Milyon 

(Sokak ye Harita) 
24. Manisa Özel Af sem Sanat Etkinlikleri Merk. 80 Milyon 

(Vatandaş Oyunu) 
25. MGB Tiyatro Grubu i 400 Milyon 

(Çiçekli Saksı Sokağı) 
26. Nokta Tiyatrosu-Abdullah Şahin 250 Milyon 

(Ne Yazık Jci-Namuslu) 
27. Nüans Tiyatro Sanatevi Gösteri Hiz. 100 Milyon 

(Devekuşu) 
28. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiy. 270 Milyon 

(Çıkmaz Sokak) 
29. Ortaoyuncular Sanat Gösteri ve Yay. A.Ş. 900 Milyon 

(Üç Kurşunluk Opera) 
30. Oyuncular Tiy. TV ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. 150 Milyon 

(Güzellik Ustaları ya da Bahar İsyancıdır) 
31. Salih Kalyon Tiyatro Açt. : 200 Milyon 

(Komik Bir Sınav) 
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32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44., 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tevfik Gelenbe Tiyatrosu 

(Mon Bebe) 

Tiyatro Grup Tiyatroculuk Ltd. Şti. 

(Yaz Gelmesin) 
Tiyatrokare Sinema ve Tanıtım Ltd. Şti. 

(Enayiler Yemeği) 

Tiyatro Mie 
(Kızım Keçileri Kaçırdı) 

Tiyatro Oluşum Sanat Etk. Ltd. Şti. 

(Kâtip Çıkmazı) 
Tiyatro Stüdyosu Gös. Tan. Org. Tic. A.Ş. 
(Oyunun Adı Belli Değil) 

Tiyatrofil Tiyatroculuk Ltd. Şti. 
(Beni Kuma Yaz) 

Tiyatro Ti Gös. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. 
(Ada) 

Tuncay Özinel Tiyatrosu 
(Alma Mazlumun Ahım) 

Yasemin Yalçın Tiyatrosu 
Yeditepe Tiyatro ve Gösteri Tic. Ltd. Şti. 
(Matruşka) 

Yeni Tiyatro Gös. San. Aj. Tan. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Misery) 
Dormen Tiyatrosu 
(Sevgilime Göz Kulak Ol) 

Toplam 

AMATÖR TİYATROLAR 
Ankara Deneme Sahnesi 

(Misafir) 
Balemodern-Ankara 

(Zımni) 
Başak Sanat Tiyatrosu (Ali Karaköse) 

(Nostalji Çadır) 
Bilsak Tiyatro Atölyesi 
(Mimar ve Asur İmparatoru) 

Demiryolunu Sevenler Derneği 

1995 0 
350 Milyon 

200 Milyon 

450 Milyon 

100 Milyon 

• 100 Milyon 

450 Milyon 

150 Milyon 

100 Milyon 

250 Milyon 

300 Milyon 

450 Milyon 

150 Milyon 

800 Milyon 

13 500 000 000 TL. 

150Milyon 

60 Milyon 

50 Milyon 

150 Milyon 

40 Milyon 

(Nikâh Kâğıdı) 
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6. Dikmen Halkevi Tiyatrosu 50 Milyon 

(Yeniden Başlamak) 
7. Elazığ Şehir Tiyatrosu 200 Milyon 

(Hürrem Sultan) 

8 Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu 60 Milyon 
(Camm Böyle İstedi) 

9. Kayseri Kültür Sanatı Yaşatma ve Geliştirme 

Derneği Tiyatro Topluluğu 100 Milyon 
(Batakhane Güzeli) 

10. K.K.T.C. Devlet Tiyatrosu 150 Milyon 
(Sarısabır Çiçeklerinden Bir Ders) 

11. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 150 Milyon 
(Ölüm ve Kız) 

12. Maliye Tiyatrosu . > 100 Milyon 
(Düğün Ya da Davul) 

13. Mersin Kültür Merkezi Derneği Tiyatrosu 60 Milyon 
(Karacaoğlan) 

14. Müjdat Gezen Sanat Merkezi 150 Milyon 
(Bozuk Düzen) 

15. Namık Kemal Bölge Tiyatrosu 50 Milyon 
(Anna Frank'ın Hatıra Defteri) 

16. Tiyatro Özgün Deneme 100 Milyon 
(Okullara Yas Yakışır) 

17. Trabzon Sanat Tiyatrosu 100 Milyon 
(Milyoner Napoli) 

18. Van Bölge Tiyatrosu 100 Milyon 
(Misafir) 

Toplam 1820 000 000TL. 

ÇOCUK OYUNLARI 
1. A. Yılmaz Gruda Tiyatrosu 

(Bilgi ile Saygı) 
2. Ankara Masal Tiyatrosu 

(Güneşi Çalan Adam) 
3. idil Abla Çocuk Tiyatrosu 

(Sinderella-Külkedisi) 

4. Masal Gerçek Tiyatrosu 
(Al Takkeli Dev ile Mor Takkeli Dev) 
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5. Oluşum Tiyatrosu 100 Milyon 

(Bir Eğitim Mucizesi) 

Toplam 800 000 000 TL. 

24 Kasım 1994 Tarihli Toplantıda Devlet Desteği Alan Tiyatrolar 
İ. Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu 100 000 000 TL. 

(Pijamalılar) 

2. Ankara Halk Tiyatrosu 100 000 000 TL. 
(Münasip Beyin Sıradan Hikayesi) 

3. Ankara Sanatevi Tiyatrosu-Aset 120 000 000 TL. 

(Urgan) 
4. Başkent Oyuncuları Tiy. Yay. Ltd. Şti. 80 000 000 TL. 

(Öç) 
5. Çan Tiyatrosu 80 000 000 TL. 

(Daldaki Yazar) 
6. U.G.H. Uluslararası Gös. Hiz. Ltd. Şti. 150 000 000 TL. 

(Othello) 
Toplam 630000000TL. 

olmak üzere toplam 16 750 000 000 TL. devlet desteğinde bulunulmuştur. 
b) Özel tiyatrolara yardım için 1995 malî yılı bütçesinden 37 600 000 000 TL. ödenek ayrıl

mıştır. 
c) Değerlendirme Kurulunca; özel tiyatrolara yapılacak yardım için değerlendirmeden şu 

esasların göz önünde tutularak yapılması öngörülmüştür. 

- Değerlendirme Kurulu destek kararını alırken perdelerini sürekli açan, yıllara dayalı kalıcı, 
köklü tiyatro geleneği oluşturan ve çalışmalarıyla ulusal tiyatromuza katkıları bulunan aynı zaman
da sürekli bir tiyatro salonunda, bir kadro sorumluluğu taşıyan; bu çalışmayı yıl içinde uzun bir dö
nem yayarak sürdüren toplulukları, 

- Tiyatro kişiliğine ve özgeçmişine bakıldığında tiyatroyu yaşam biçimi seçmiş olup önerisi
ni ciddî bir projeye! dayandıran toplulukları, 

- içerik ve biçim açısından yeni bir tiyatro dili arayışında olan ticarî anlamda da riskleri üst
lenen deneysel alternatif çıkışları olan toplulukları; 

- Sunduğu projenin amacıyla uygunluğu açısından umut veren ilk ve yeni atılımlara yönelen 
toplulukları göz önünde bulundurmuştur. 

Yanıt 4. Millî Kütüphane Bilgisayar sistemi 18 Ekim 1993 tarihinde düzenlenen bir törenle 
kullanıcının hizmetine açılmıştır. 

Sistem, Digital Vax 6610 olup, şu anda Türkiye'de bulunan en hızlı ve yüksek kapasiteli sis
temlerden birisidir. Sistemin ana belleği 128 MB, disk belleği ise 8 GB olup, istenildiğinde 10 TB'a 
kadar artırılabilecektir. Sisteme bağlı 56 adet terminal, 67 adet PC ve 16 adet Macintosh vardır. 
Tüm donanım ana sisteme entegre edilmiştir. 
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Sistem kendi içinde ve modüler olarak büyüme olanağına sahiptir. İşlemci kartı yükleme su

retiyle ana işlemcisi 6 kat hızlandırılabilecektir. Bu olanak sayesinde ileride verilmesi planlanan 
hizmetlere kolayca cevap verebilecektir. 

Sistem üzerine yerleştirilen Aleph (Genişletilebilir Otomatik Kütüphane Programı), kütüpha
ne ve benzeri veri merkezlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiş bir yazılım ürünü
dür ve dünyamn çeşitli ülkelerinde 150'den fazla kuruluşta hizmet vermektedir. 

Program, kütüphane, arşiv, araştırma merkezi vb. kurumların özgün taleplerine uyarlanabilir. 
Kitap, süreli yayın, para, pul, harita vb. değişik kütüphane materyali için düzenlenebilecek nitelik
tedir. Ayrıca, bir veya birden çok bilgisayardan kütüphaneler arası ağları destekleyebilir. 

Söz konusu sistemin konuşlandırılmasından sonra tüm Millî Kütüphane koleksiyonunun bil
gisayar ortamına aktarılma çalışmalarına başlanmıştır. Türkçe kitap ve süreli yayınların.tamamı 
(300 000 adet), yabancı dil yayınların bir bölümü (100 000 adet) ve görsel-işitsel materyallerin 15 
000 adedi manyetik ortama geçirilmiştir. Tüm koleksiyonun bilgisayara aktarılma çalışmaları sür
dürülmektedir. 1994 yılı içinde 100 000 kütüphane materyali daha bilgisayara aktarılmıştır. 

Millî Kütüphane genel otomasyon projesini yürütürken, yasa gereği hazırlamakla yükümlü ol
duğu "Türkiye Bibliyografyası" ve "Türkiye Makaleler Bibliyografyası "m söz konusu proje ta
mamlanmadan 1989 yılında Machintoch ortamında özel olarak yazdınlan programla çıkarmaya 
başlamıştır. Her iki bibliyografyanın da bu yolla üretilmesi devam etmektedir. 

Millî Kütüphane bu çalışmaların yam sıra, bilgi akım hizmetlerine gereken hızı kazandırıp kul
lanıcısını evrensel bilgiye en seri şekilde eriştirmek amacıyla 1990 yılında yurt dışında isim yap
mış 5 büyük bilgi bankasına (Data Star, Blaise Line, BRS, OCLC, STN) x25 Protokolü ve TUR-
PAK aracılığı ile bağlandı. 

v Bilgi bankası olarak adlandırdığımız bu bilgi erişim sistemleri, içlerinde milyonlarca belgenin 
yer aldığı yüzlerce veri tabanını içerirler. Bu veri tabanları belirli aralıklarla bulundukları merkez
lere yeni belgelerin eklenmesiyle güncelleştirilmekte, hizmete sunulan yeni veri tabanları da erişim 
ağına katılmaktadır. Böylece veri tabanı ve doküman sayısı sürekli artmaktadır. 

Yukarıda söz konusu olan bağlantı kurduğumuz bilgi erişim merkezlerinden iş analizi ve iş 
dünyası ile ilgili haberler, finansla bilgi, pazar araştırması, ticarî istatistikler, halk sağlığı, farmasö-
tikler, petrokimya, biyotıp, teknoloji, eğitim, sosyal bilimler ve benzeri pek çok konuda bilgi edi
nilebilir. 

Millî Kütüphane Bilgi îşlem Merkezinde kullanıcılara, çevrimci (On-Line) tarama yanında, 
CD-ROM koleksiyonu ile de hizmet verilmektedir. Koleksiyonumuz; 

Bookbank 
ERİC 
Oxford Dictionary 
PC-SİG Library . 
Sociofile 
Medline . 
UMI 
Enviroment Library 
CD-MARC Subjects 
International Statistical YearBook on CD-ROM 
Science Sitation Index 
gibi CD-ROM'lardan oluşmaktadır. Koleksiyonun, sürekli güncel tutulup geliştirilmesine özen 

gösterilmektedir. 
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Millî Kütüphane 1994 yılında, yukarıda adı geçen bilgi bankaları yanında uluslararası yaygın 

bir iletişim ağı olan INTERNET'e bağlanmıştır. ,. 
INTERNET tüm dünyayı kapsayan, 110 ülkeye dağılmış ve yaklaşık 2 000 000 bilgisayarı bir-~ 

birine bağlayan 5 000 bilgisayar ağının toplamıdır. Kuruluşlar INTERNET'e iki ana nedenden do
layı bağlanmaktadırlar; birincisi INTERNET yararlı bilgilere dünya çapında bir bağlanabilirlik ve 
erişim sağlar. İkincisi, INTERNET'e bağlanmak özel bir geniş bölge ağı kurmaktan daha ucuza gel
mektedir. 

Oluşturulan Millî Kütüphane Veri Tabanına kütüphane içinden ve uzaktan erişim sağlanmıştır. 
Ayrıca, Millî Kütüphane bilgisayara dayalı bilgi sistemine kurma çalışmalarına paralel olarak 

Millî Kütüphane Başkanlığı bünyesinde yer alan kitapların BARCOD'lanması işlemine başlanmış
tır. 1994 yılından geriye dönük olarak işlem sürdürülmektedir. Şu anda 1988-1994 arası kitaplar 
BARCOD'lanmış ve sisteme yüklenmiştir. 

Turnike BARCOD sistemi geliştirilmiş, Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü kullanıcı gi
riş/çıkış ve kullanıcıların materyal bilgilerini denetleyebilecektir. Çalışmalar devam etmektedir. 

33. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemine ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/5564) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın spordan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Sorular 
1. Son Lazio maçından sonra bu defa da Galatasaray maçında büyük hakem haksızlığına kur

ban giden Trabzonspor'un bundan sonra aynı durumlarla karşılaşmaması için bir tedbir alacak mı
sınız? 

2. Daha evvel yönettiği bir çok maçında Trabzonspor'u büyük haksızlığa uğratan Ahmet Ça-
kar'ın maçtan evvel basında da çıkan tepki ve itirazlara rağmen İstanbul Bölgesi Hakemi olduğu bi
line biline bu maça verilmesinde Merkez Hakem Komitesinin bir kastı ya da kusuru olup olmadı
ğı tarafınızdan araştırılacak mı? 

3. Ligin sağlıklı bitmesini tehlikeye sokan bu gelişmeleri önleyici ne gibi tedbirler düşünüyor
sunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.1.1995 

Sayı: B.02.0.01.5.0.00.00.00-08/3362 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 22.12.1994 tarih ve 
5565-12173/44921 sayılı yazıları. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık tarafından Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemine ilişkin 
olarak verilen ilgi yazıya ekli soru önergesi üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerek
li inceleme yaptırılmış olup, önergeye ilişkin cevaplar ilişikte arz olunmuştur. 

Saygılarımla. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 
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1. Ülkemizi Avrupa ve dünyada başarı ile temsil eden ve bu görevini bundan sonra da sürdü

recek olan FİFA hakemlerimizden Ahmet Çakar'm, diğer tüm hakemler gibi insan olmanın gereği 
olarak hata yapabilmesi doğal karşılanmalıdır. Bu düzeydeki hakemimiz için başkaca bir düşünce 
içinde olunması kabul edilebilir görülmemektedir. Nitekim Ahmet Çakar Avrupa'nın en başarılı 30 
hakemi içinde değerlendirilerek UEFA tarafından Ocak 1995'te Malta'da yapılacak seminere davet 
edilmiş ve lig takımlarımız Avrupa kupalarında elenmiş olmalarına rağmen bu hakemimiz 
6.12.1994 tarihinde 3 üncü Tur Bayer Leverkuscn - GKS Katowice (UEFA Kupası) ile 
17.12.1994'te de Avrupa Futbol Şampiyonası A Millî maçı olan Belçika-îspanya karşılaşmalarını 
yönetmek üzere görevlendirilmiştir. 

2. Söz konusu Galatasaray-Trabzonspor müsabakasındaki teknik hataları nedeniyle kusurlu 
bulunarak Ahmet Çakar'a Merkez Hakem Kurulu uyarı mektubu göndererek dikkatini çekmiştir. 

3. FİFA hakemlerinin ülke sınırlarını aşan uluslararası kimlikleri nedeniyle bölgesinin olma
yacağı prensibi ile ülke içinde her müsabakayı yönetebileceği geçmişteki uygulamalarda olduğu gi
bi, günümüzde de devam etmektedir. Bu husus yeni bir uygulama olarak değerlendirilmemelidir. 

4. Merkez Hakem Kurulu 9 üyesi ile her müsabakanın önemi doğrultusunda ciddî ve istatisti-
ki incelemeleri sonucunda hakem tayini yapmakta, yönetim esnasındaki teknik kusurlarını tespit et
tiği hakemleri yazılı olarak uyarma, dinlendirme ve devamı halinde kadrodan çıkarma müeyyide
lerini ödünsüz uygulamaktadır. 

Hataların asgariye indirilmesi yönünde ise sürekli ve görsel metotlarla en etkili eğitimlerin uy
gulaması yine kurulca sürdürülmektedir. 

34. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Tavşanlı İlçe Çıraklık Eğitimi Merkezi inşaatına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (715581) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırmasının teminini saygılarımla arz ederim. 1.12.1994 

Ahmet Derin 

Kütahya 

Tavşanlı İlçe Çıraklık Eğitimi Merkezi inşaatının hafriyatı alınmış, 1993 yılında 1 milyar ay
rılmış, ancak tahsisat gelmemiştir. 

1995 yılı için tahsisat ayrılacak mıdır? 
T.C." 

Millî Eğitim Bakanlığı 5.1.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.022/57 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 22.12.1994 gün ve Kan.Kar.Md. 7/5581-12207/45065 sayılı ya
zısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Tavşanlı İlçe Çıraklık Eğitim Merkezi inşaatına 
ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
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Söz konusu inşaat 1995 yılı yatırım programında değerlendirilecektir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

35. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Haydarpaşa Gümrüğünde yakalanan ve 
bir işadamına ait olduğu iddia edilen antikalara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın 
yazılı cevabı (7/5592) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda dela

letinizi arz ederim. 9.12.1994 

Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
Soru : Haydarpaşa Gümrüğünde yakalanan ve Halil Bezmen'e ait olduğu iddia edilen tablo ve 

diğer eşyanın içinde Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren "anti
ka" hükmünde kaç parça vardır? 

T.C. 

Kültür Bakanlığı 5.1.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-6 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 22 Aralık 1994 gün, KAN.KAR.MÜD. 7/5592-12243/45261 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mukadder Başeğmez'in 'Haydarpaşa Gümrüğünde yakalanan ve 
bir işadamına ait olduğu iddia edilen antikalara ilişkin" yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Timurçin Savaş 
Kültür Bakanı 

Söz konusu soru önergesinde, Haydarpaşa Gümrüğünde yakalanan ve Halil Bezmen'e ait tab
lo ve diğer eşyaların içinde 2863 sayılı Kanun kapsamında kaç parça olduğu sorulmaktadır. 

Halil Bezmen'e ait Santral Mensucat A.Ş.'nin deposunda ve İrfan ile Enver Çelik isimli şahıs
lara ait Küçüksu Talimhane Cad. Selvi Sok. No: 2 adresinde malî polis tarafından ele geçirilen sa
nat eserleri ve ev eşyaları; Türk ve İslam Eserleri Müzesinden iki, Topkapı Sarayı Müzesinden iki, 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisinden bir ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesinden bir uz
man olmak üzere toplam altı uzman tarafından incelenmiş, 78 adet el yazması hat örneğinin 2863 
sayılı Kanun kapsamına girdiği anlaşılmıştır. 

36. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Darende-Günpınar Şelalesine ilişkin soru
su ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı (7/5603) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Şahin Ulusoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 8.12.1994 

Gazi Barut 

Malatya 
Malatya-Darende-Günpınar Şelalesinin mesire yeri olarak düzenlenmesi ve mola noktası ola

rak kullanılması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 
• • T . C . " 

Turizm Bakanlığı 9.1.1995 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00/27-697 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 
İlgi : 27.12.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5603-12259/45331 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile Malatya Milletvekili Gazi Barut tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesinin cevabı aşağıya sunulmuştur. 

Turizmin çeşitlendirilmesi ve ülke sathına yaygınlaştırılması politikasından hareketle Bakan
lığımızca, çeşitli illerle ilgili olarak, il sınırları içerisinde bulunan doğal, tarihî ve kültürel kaynak
ların turizm potansiyelinin belirlenmesi, bu kaynaklardan yararlanma düzeyinin ve ileriye dönük 
olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken işlerin tespiti amacıyla "Turizm Envanterleri ve 
Turizmi Geliştirme Planlan" yaptırılmaktadır. Bu kapsamda Malatya İline ilişkin İl Turizm Envan
teri ve Turizmi Geliştirme Planı hazırlatılmış ve plan ışığında, öncelikli yatınmları, bu yatmmlann 
hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ve ilgili kuruluşu gösteren "Gerçekleşme 
Programı "nın netleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dolayısıyla, planda öngörülen, bölgenin geliştirilmesine yönelik öneriler ile paralellik göste
ren soru önergelerindeki hususların değerlendirilmesi, ilgili kamu kuruluşları ile de işbirliği yapı
larak, Bakanlığımız iş programı ve bütçe olanaklanmız çerçevesinde zaman içerisinde ele alınabi
lecektir. 

Ayrıca Malatya İli sınırları içerisinde bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Bakanlığı
mızca yürütülen İpek Yolu Projesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasın
da imzalanan protokolde yer almaktadır. 

Bu protokolde bulunan Han ve Kervansarayların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore et-iş-
let-devret modeli ile turizme kazandırılmak üzere 2886 sayılı Yasa gereği ihale edilmesi öngörül
mektedir. 

Bunun dışında, çevredeki doğal ve kültürel değerlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve korun
ması amacıyla Malatya İline bağlı 12 belediyeye 1993 yılında 385 000 000 TL. 1994 yılında ise 
610 000 000 TL.sı kanalizasyon, WC yol yapımı ve çevre düzenlenmesi işi için maddî katkıda bu
lunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Şahin Ulusoy 

Turizm Bakanı 
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37.- Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Eski Darende'de bulunan tarihî eserlere ilişkin so

rusu ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazdı cevabı (7/5604) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Şahin Ulusoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 8.12.1994 

Gazi Barut 

Malatya 
Eski Darende'de bulunan kalıntıların korunması ve restore edilmesi Somuncu Baba (Şeyh Ha-

mid-i Veli) Camii ve çevresiyle Zengibar Kalesinin çevre düzenlemesinin yapılması için herhangi 
bir çalışma yapılmış mıdır? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 9.1.1995 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.17.HKM.0.0O.0O.OO/26-698 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 
İlgi: 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5604-12260/45332 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile Malatya Milletvekili Gazi Barut tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı so

ru önergesinin cevabı aşağıya sunulmuştur. 

Turizmin çeşitlendirilmesi ve ülke sathına yaygınlaştırılması politikasından hareketle Bakan
lığımızca, çeşitli illerle ilgili olarak, il sınırları içerisinde bulunan doğal, tarihî ve kültürel kaynak
ların turizm potansiyelinin belirlenmesi, bu kaynaklardan yararlanma düzeyinin ve ileriye dönük 
olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken işlerin tespiti amacıyla "Turizm Envanterleri ve 
Turizmi Geliştirme Planları" yaptırılmaktadır. Bu kapsamda Malatya İline ilişkin İl Turizm Envan
teri ve Turizm Geliştirme Planı hazırlatılmış ve plan ışığında, öncelikli yatırımları, bu yatırımların 
hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ve ilgili kuruluşu gösteren "Gerçekleşme 
Programının netleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dolayısıyla, planda öngörülen, bölgenin geliştirilmesine yönelik öneriler ile paralellik göste
ren soru önergelerindeki hususların değerlendirilmesi, ilgili kamu kuruluşları ile de işbirliği yapı
larak, Bakanlığımız iş programı ve bütçe olanaklarımız çerçevesinde zaman içerisinde ele alınabi
lecektir. 

Ayrıca Malatya İli sınırları içerisinde bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Bakanlığı
mızca yürütülen İpek Yolu Projesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasın
da imzalanan protokolde yer almaktadır. 

Bu protokolde bulunan han ve kervansarayların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore et-iş-
let-devret modeli ile turizme kazandırılmak üzere 2886 sayılı Yasa gereği ihale edilmesi öngörül
mektedir. 

Bunun dışında, çevredeki doğal ve kültürel değerlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve korun
ması amacıyla Malatya İline bağlı 12 belediyeye 1993 yılında 385 000 000 TL. 1994 yılında ise 
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610 000 000 TL.sı kanalizasyon, WC yol yapımı ve çevre düzenlenmesi işi için maddî katkıda bu
lunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Şahin Ulusoy 

Turizm Bakanı. 
38, - Malatya Milletvekili Gazi Barufun, Malatya-Darende-Balaban İçmelerine ilişkin soru

su ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı (7 I 5605) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Şahin Ulusoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. .v 

Saygılarımla. 8.12.1994 
Gazi Barut 

. Malatya 

Malatya-Darende-Balaban içmelerinin geliştirilmesi (Çevre düzenlemesi, tesislerin geliştiril
mesi ve alt yapısı) ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

T.C. 

Turizm Bakanlığı 9.1.1995 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00/29-696 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5605-12261/45333 sayılı yazınız. 
ilgi yazı ile Malatya Milletvekili Gazi Barut tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı so

ru önergesinin cevabı aşağıya sunulmuştur. 
Turizmin çeşitlendirilmesi ve ülke sathına yaygmlaştınlmasıpolitikasından hareketle Bakan

lığımızca, çeşitli illerle ilgili olarak, il sınırları içerisinde bulunan doğal, tarihî ve kültürel kaynak
ların turizm potansiyelinin belirlenmesi, bu kaynaklardan yararlanma düzeyinin ve ileriye dönük 
olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken işlerin tespiti amacıyla "Turizm Envanterleri ve 
Turizmi Geliştirme Planları" yaptırılmaktadır. Bu kapsamda Malatya iline ilişkin İl Turizm Envan
teri ve Turizm Geliştirme Planı hazırlatılmış ve plan ışığında, öncelikli yatırımları, bu yatınmların 
hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ve ilgili kuruluşu gösteren "Gerçekleşme 
Programı "nın netleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dolayısıyla, planda öngörülen, bölgenin geliştirilmesine yönelik öneriler ile paralellik göste
ren soru önergelerindeki hususların değerlendirilmesi, ilgili kamu kuruluşları ile de işbirliği yapı
larak, Bakanlığımız iş programı ve bütçe olanaklarımız çerçevesinde zaman içerisinde ele alınabi
lecektir. \ 

Ayrıca Malatya İli sınırları içerisinde bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Bakanlığı
mızca yürütülen İpek Yolu Projesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasın
da imzalanan protokolde yer almaktadır. 
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Bu protokolde bulunan han ve kervansarayların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore et-iş-

let-devret modeli ile turizme kazandırılmak üzere 2886 sayılı Yasa gereği ihale edilmesi öngörül
mektedir. 

Bunun dışında, çevredeki doğal ve kültürel değerlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, ve korun
ması amacıyla Malatya îline bağlı 12 belediyeye 1993 yılında 385 000 000 TL. 1994 yılında ise 
610 000 000 TL.sı kanalizasyon, WC yol yapımı ve çevre düzenlenmesi işi için maddî katkıda bu
lunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Şahin Ulusoy 

Turizm Bakanı 
39. - Malatya Milletvekili Gazi Barutun, Malatya-Hekimhan İlçesindeki tarihî eserlere ilişkin 

sorusu ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı (7/5606) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Şahin Ulusoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 8.12.1994 
Gazi Barut 

Malatya 
Malatya-Hekimhan tarihî eserlerinin çevre düzenlemesinin yapılması ve tanıtılması ile ilgili 

herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 9.1.1995 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.17.HKM.0.00.0O.00/31-694 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 27.12.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5606-12262/45334 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile Malatya Milletvekili Gazi Barut tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı so

ru önergesinin cevabı aşağıya sunulmuştur. 
Turizmin çeşitlendirilmesi ve ülke sathına yaygınlaştırılması politikasından hareketle Bakan

lığımızca, çeşitli illerle ilgili olarak, il sınırları içerisinde bulunan doğal, tarihî ve kültürel kaynak
ların turizm potansiyelinin belirlenmesi, bu kaynaklardan yararlanma düzeyinin ve ileriye dönük 
olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken işlerin tespiti amacıyla "Turizm Envanterleri ve 
Turizmi Geliştirme Planlan" yaptırılmaktadır. Bu kapsamda Malatya İline ilişkin İl Turizm Envan
teri ve Turizm Geliştirme Planı hazırlatılmış ve plan ışığında, öncelikli yatınmlan, bu yatırımların 
hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ve ilgili kuruluşu gösteren "Gerçekleşme 
Programı "nınnetleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dolayısıyla, planda öngörülen, bölgenin geliştirilmesine yönelik öneriler ile paralellik göste
ren soru önergelerindeki hususların değerlendirilmesi, ilgili kamu kuruluşları ile de işbirliği yapı-
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larak, Bakanlığımız iş programı ve bütçe olanaklarımız çerçevesinde zaman içerisinde ele alınabi
lecektir. 

Ayrıca Malatya ili sınırları içerisinde bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Bakanlığı
mızca yürütülen ipek Yolu Projesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasın
da imzalanan protokolde yer almaktadır. 

Bu protokolde bulunan han ve kervansarayların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore et-iş-
let-devret modeli ile turizme kazandırılmak üzere 2886 sayılı Yasa gereği ihale edilmesi öngörül
mektedir. 

Bunun dışında, çevredeki doğal ve kültürel değerlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, ve korun
ması amacıyla Malatya iline bağlı 12 belediyeye 1993 yılında 385 000 000 TL. 1994 yılında ise 
610 000 000 TL.sı kanalizasyon, WC yol yapımı ve çevre düzenlenmesi işi için maddî katkıda bu
lunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Şahin Ulusoy 
Turizm Bakanı 

40. - Malatya Milletvekili Gazi Barutun, Malatya- Yeşilyurt ve Gündüzbey'in geleneksel yer
leşim yapısının korunmasına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı 
(7/5607) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakam Sayın Şahin Ulusoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 
ı • . . • , 

Saygılarımla. 8.12:1994 
Gazi Barut 

Malatya 
Malatya-Yeşilyurt ve Gündüzbey yerleşmelerinin geleneksel konut dokusunun korunması ve 

geliştirilmesi için yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 9.1.1995 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00/30-695 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 27.12.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5607-12263/45335 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile Malatya Milletvekili Gazi Barut tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı so

ru önergesinin cevabı aşağıya sunulmuştur. 
Turizmin çeşitlendirilmesi ve ülke sathına yaygınlaştırılması politikasından hareketle Bakan

lığımızca, çeşitli illerle ilgili olarak, il sınırları içerisinde bulunan doğal, tarihî ve kültürel kaynak
ların turizm potansiyelinin belirlenmesi, bu kaynaklardan yararlanma düzeyinin ve ileriye dönük 
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olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken işlerin tespiti amacıyla "Turizm Envanterleri ve 
Turizmi Geliştirme Planları" yaptırılmaktadır. Bu kapsamda Malatya îline ilişkin İl Turizm Envan
teri ve Turizm Geliştirme Planı hazırlatılmış ve plan ışığında, öncelikli yatınmlan, bu yatırımlann 
hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ve ilgili kuruluşu gösteren "Gerçekleşme 
Programı"nın netleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dolayısıyla, planda öngörülen, bölgenin geliştirilmesine yönelik öneriler ile paralellik göste
ren soru önergelerindeki hususların değerlendirilmesi, ilgili kamu kuruluşlan ile de işbirliği yapı
larak, Bakanlığımız iş programı ve bütçe olanaklanmız çerçevesinde zaman içerisinde ele alınabi
lecektir. ' 

Aynca Malatya İli sınırlan içerisinde bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Bakanlığı
mızca yürütülen İpek Yolu Projesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasın
da imzalanan protokolde yer almaktadır. 

Bu protokolde bulunan han ve kervansarayların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore et-iş-
let-devret modeli ile turizme kazandırılmak üzere 2886 sayılı Yasa gereği ihale edilmesi öngörül
mektedir. 

Bunun dışında, çevredeki doğal ve kültürel değerlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, ve korun
ması amacıyla Malatya İline bağlı 12 belediyeye 1993 yılında 385 000 000 TL. 1994 yılında ise 
610 000 000 TL.sı kanalizasyon, WC yol yapımı ve çevre düzenlenmesi işi için maddî katkıda bu
lunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Şahin Ulusoy 

Turizm Bakanı 

41. - İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, güneydoğumda görev yapan öğretmenlere silah verilip 
verilmediğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhanhn yazılı cevabı (7/5664) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunu delaletlerinize arz ederim. 

İlhan Kaya 
İzmir 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı üyesi 
Sayın Bakanın 15 Eylül 1994 tarihli gazetelerde yer alan öğretmenlere silah dağıtırız. "Kendi

si ölür ama karşısındakini de öldürür" şeklindeki beyanatına ilişkin olarak bugüne kadar kaç öğret
mene silah dağıtılmıştır. Bunların kaçı hanımdır? 

Eğer silah dağıtıldıysa öğretmenler eğitime tabi tutuldular mı? 
Silahla birlikte çelik yelek verildi mi? . 
Öğretmenlerin güneydoğu görevleri sona erdiğinde bu silahlar geri alınacak mı? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 5.1.1995 

Ankara 
Kanun: 1995/11-TÖ 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bşk.lığının 2 Ocak 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.010.GNS. 10.02-7/5664-

12401/45732 sayılı yazısı. 
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İzmir Milletvekili ilhan Kaya tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplandırılma

sı istenilen "Güneydoğu'da görev yapan öğretmenlere silah verilip verilmediğine ilişkin" yazılı so
ru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
İzmir Milletvekili İlhan Kaya Tarafından Verilen 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Öğretmenlere silah verilmesine ilişkin olarak, 15 Eylül 1994 tarihli gazetelerde yer alan ha

berlerin konu edildiği soru önergesi incelenmiştir. 
2. Bilindiği üzere, 1994-1995 öğretim yılının başlangıcı olan 12 Eylül 1994 tarihinde Tunce

li İlimizin Darıkent Beldesinde görevli 6 öğretmenimiz PKK terör örgütü tarafından katledilmiş, 
olay başta eğitim camiamız olmak üzere tüm yurtta büyük infial uyandırmıştır. 

Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalamayı 
amaçlayan terör örgütüne karşı yapılan mücadelede askerî alanda büyük mesafelerin katedildiği bir 
ortamda, güvenlik güçleriyle sıcak temasta bulunmaktan kaçan terör örgütünün, savunmasız kim
seleri hedef alan eylemleri ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin sözlerim, bir kısım ba
sın tarafından kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir. 

3. Tüm yurttaşlarımızın olduğu gibi öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanması da Dev
letin temel görevleri arasında olup, güvenlik kuvvetlerimiz bu görevi basan ile yerine getirmekte
dir. Basın tarafından kamuoyuna yanlış aksettirilen husus, öğretmenlerimizden nefsi müdafaa ama
cıyla talepte bulunanlara silah temin edilmesi gerekliliğine ilişkin düşüncemizin ifadesidir. Gerçek
ten de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde büyük bir özveri ile görev yapmakta olan öğ
retmenlerimizin yoğun şekilde silah edinme talepleri bulunmaktadır. 

4. Basın ve yayın organları tarafından maksadımızı aşan şekilde değerlendirilen sözlerimizle; 
öğretmenlerimize silah temininde kolaylıklar sağlanarak, teröriste karşı can güvenliklerini koruma
larına yardımcı olunmasına işaret edilmek istenilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. , 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
65 İNCİ BİRLEŞİM 10 . 1. . 1995 SALI Saat : 15.C0 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — istanbul Milletvekili Sabri öztünk'ün; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonunda Bulunan İstanbul İli İçme Suyu Havzalarının Korunması Hak
kında Kanun Teklifinin, (2/694) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğ
ruya Gündeme Alınma Önergesi 

2. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; İçişleri Komisyonunda Bulunan 
Belediye Kanunu ile İl Özel idaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin (2/175) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi 

3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonun
da Bulunan 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin (2/423), İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — R.P. Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili. Abdullatif Şener' 
in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler konusunda 
(8/56); Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının Çeçenistan ve Kafkas
ya'da meydana gelen son olaylar konusunda (8/57); Çorum Milletvekili Muharrem Şem-
sek ve 11 arkadaşının, Ceçenistan'da meydana gelen son olaylar konusunda (8/59), 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme. 

3 _____ 
SEÇİM 

__ 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

— 1 — 
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SÖZLÜ SORULAR 

*1. — İstanbul Mlilletvekili Halıit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Mlilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve miUetvekillerinin 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 zaıman 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 Ç6/36H) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü som öner 
gesi (6/365) . 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 

..sözlü'şom önergesi (6/366) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halt 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. 

• •' .. — 2 — • ' . . ' ; 
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SÖZLÜ SORULAR 

*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

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

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

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

16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçki'ner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dalhil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

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

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

19.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTFsine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

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

21. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve'30 
fiilî hizmet yılım doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/491) 

22. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer -• Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora önergesi (6/501) 

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

*25. — 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) 

_ 3 — 
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SÖZLÜ SORULAR 

*26. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişlkin Kültür Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

27. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleiri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

28. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişlkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddia'sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

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

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

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

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

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

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

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

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

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

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

*40. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İneeöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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41. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'm, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

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

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/7İ15) (1) 

*44. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'ıın, günlük bir gazetede yer alan 
«TEKlin Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

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

46. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırima Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

*47. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kairarlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önerigesi (6/719) (1) 

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

49. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

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

51. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

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

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

54. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'ıın, Yardımcı Sağlık, Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 
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55. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
iilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

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

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

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

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

*60. — 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) 

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

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

63. — 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) 

64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Balkanından sözlü soru önergesi (6/602) 

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine iilişkin Maliye Bakamından sözlü soru önergesi (6/603) 

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

*67. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerûn Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*68. — 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) 

69. — 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) 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*70. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

• 71. — 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) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

73. — 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) 

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

*75. — İstanbul Miilletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

77. — 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) 

78. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

79. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

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

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

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

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

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

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

_ 7 _ 
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86.— Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

*87.— İstanbul Milletvekili Şabri öztürfc'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki il idare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

88. — Giresun Mülletveklili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*89. — istanbul 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) 

90. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

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

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

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

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

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

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

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

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

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*101. — 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) 

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

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

104. — 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) 

105. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'm, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/649) 

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

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

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

*109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (f) 

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

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

112. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

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

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

115. — 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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116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere iliştin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/662) 

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

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

119. — 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) 

120. — 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) 

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

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

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

124. — 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) 

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

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

127. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

128. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

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

130. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 
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131. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

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

133. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim.Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*137. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

138. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

139. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, YeşÜ Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

140. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/687) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

143< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

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

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
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148*, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve 'Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

150. — İstanbul 'Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/69.6) . 

151. — İstanbul 'Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

152. Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*153.'— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

154.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

155.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel-
gelerino ilişkin Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 'bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

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

*158. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

162< — iBaybürt Milletvekili Bafoattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
•soru önergesi (6/843) (1) 

163. -— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/844) (1) 
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164. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

165., — 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) 

166. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman 'başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

167̂  — Kahramanmaraş 'Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

168. — 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) 

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

170., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

171. —• Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, seçim 'beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

173. —• istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

174. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/749) 

175. — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, pancar üreticilerinin alacak-
. larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) • ' . , . 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

178., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 
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180. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi ((î/755) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

182. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden 'bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

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

184. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

186H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

187. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

188. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

190. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

191. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına lilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) . 

192. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'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) 

193. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

194. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

195.— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 
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196. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

198. — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

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

201.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) . 

202. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

203. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

204. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

205. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/784) 

207. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümran'iye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman 'Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) . 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

210. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.(6/788)_ \ 
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211. —İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

212. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

213. —• Afyon Milletvekili Halil, ibrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santralli ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

214. — Karaman Milletveküli Zeki Ünal'ın, Karaman Hinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

215. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

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

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

218. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğiu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

219. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/811) 

220. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili, olarak ortaya atılan iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

221. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından'sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

222. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık: ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

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

224. — 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) 

225. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/915) (1) 
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226. — 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) 

227. — 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) 

• \ 

228. -r- 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) 

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

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

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

232. — 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) . 

233. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

234. — 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) 

235. —• 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) 

236. — İzmir Milletvekili ismet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

237. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

238. — 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) . " : 
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239. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

240. — 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) 

241. — 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) 

242. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylü'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

243. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma vie Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

244. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

245^.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

246w — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milleilvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara .ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

247a •—Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletıvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

248. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/83(1) 

249. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân ©akanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

250. — 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) (11) 

25|1, —' Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan, Adıyaman üindekli belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 
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252a — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) ı(l) 

253. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/927) (1) 

254. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardlımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) i(l) 

255. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) i(l) 

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

257. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İ'sfcân Bakanından sözlü soru önergesi (6/93İ) 1(1) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

• 259.— Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından $özlü soru önergesi (6/933) (î) 

260. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ye İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

261. — Ankara Milletvekili Hamdi Erişen, Düzenleme ve Kamulaştırma Tonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

262. — 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) 

263.; — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkiin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi1(6/938) (i) 
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265. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikiei'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramantriaraş İlindeki belediyelere yapılan yardkmlara ilişkin Ba-
ymidMıfc ve İskân Bakanından sözlü soru; önergesi (6/939) (I) 

266. — İstanbul Milleüvekili Halit Dumanlkaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Baışlbakandan , sözlü-soru önergesi 
(6/940) 0 ) 

267. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusurida ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

268. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personelli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından slözlü soru önergesi 
(6/852) 

269. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin-' 
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

270.J — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesli ı(6/854) 

271. — Denizli Milletvekili Adnan Kesfcin'in, Bakanlık bütçesinden. 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmetli götürülüp gö'türülme-
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Bülent Akareah'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Maikaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin S'anayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

273. — İstanbul Milletvekili Bülent Akareah'nın, SEKA. Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Maikaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

274. — İzmir Milletvekili Timur Dem'ir'in, İzmir Büyiikşehir Belediyesi tarafın
dan (kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (jl) 

275a — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Baklanından sözlü sora önergesi (6/1088) (1) 

276.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve m'imar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) ı(l) 

277. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık fBakanındlan sözlü soru önergesi (6/856) 
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278, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına • ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru 'önergesi (6/857) 

279, — Trabzon Milletvekili Kemaîettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi (gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

280, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

281;j — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Sarahanh'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) > 

282. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine J.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım.ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

283. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

284Ü —• İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

285. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

286j —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı- . 
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

287. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıf banktan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

289. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865) 

290. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

29,lî — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

292. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
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293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

294. — İstanbul Milletvekili Bahattiın Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başlbalkandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

295. —İstanlbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişikin Başlbalkandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

296. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

297. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük hir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garalbeti» 'başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

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

299. — 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) 

300.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağn'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» 'başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

301 „ — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

302. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

303. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

304. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orlhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haiberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

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

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

307. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 
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308. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

309. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen, alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011). (1) 

310. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

3111 — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet foinası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/879) 

312. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

313. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına 'ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

314. — Erzurum Milletvekili Abdulilalh Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

315. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

316.— Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

317. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet 'Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

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

319. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

320;, — îstanbull Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

321. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

322.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

323. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 
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324. — 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) 

325. — İstanbul Milletvekili Emin Kurun, 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) 

326|—İstaribul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

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

328. — 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) 

329. — 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) 

330. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SŞK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

331. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

332. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

333. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren 'bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma (Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

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

335< — İstanbul Milletvekili Halil Orhan" Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

336. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında (basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

337. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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338. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

339- — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin iBaşbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

340. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

341. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in^ MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) ı(l) • • . ' 

343. — Kayseri Milletvekili Salih ICapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

344. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

345d — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

346. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkona'k Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
som önergesi (6/946) 

347..— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) -

348. — istanbul Milletvekili Mehmet S evigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

349. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

350. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

351. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü som önergesi (6/954) 

352. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/957) ' 
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353. _ Kayseri Milletvekili Seyfi Şa'hin'in, Kuzey Ira'k bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

354. — 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) 

355. -—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamaısının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (l) 

356. — 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) 

357. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

358. — 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) 

359. — Tunceli Mületvekili 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) 

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

361. — Bilecik Milleetvekili Mehmet Seven'iri, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

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

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

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

365. — 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) 

366. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/966) 

367. — Ankara Milletvekili, Hamdı Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
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368. — İstanbul Milleetvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

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

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

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

372. — 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) 

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

374. — 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) (1) 

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

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

377. — Kayseri Milleetvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

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

379. — 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) 

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

381. — 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) 

382., — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın* Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve tKöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
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383.— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

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

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

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

387. — 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) 

388., — 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) 

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

390. —'Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

391. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba-
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 

392. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven*in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) '(1) 

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

394. — 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) 

395. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

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

397. -r-r- Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) • (1) 
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398. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

399. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, gözaltına alındıktan sonra kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1176) (1) 

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

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

402. — 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) 

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

404. — 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) '"XI) 

405. — 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) 

406. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nm, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin flçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

407d — İstaribul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, KENTHAŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

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

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

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

411'. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) , 

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

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

414. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyİşleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

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

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

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

418. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

419. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, toplu sözleşmeli memur sendika
sının ne zaman .çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

420̂  — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın» Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik hir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1194) ı(l) 

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

422. — 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) 

423. — Istan'bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kanYardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

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

425. — 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) 

426a — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 
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427.İ — Konya 'Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

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

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

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

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

432. — (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) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

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

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

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

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

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

439. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1038) 

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

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

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

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, imam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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444, __. Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi' 
(6/1198) (1) ' . - ' . - , 

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

446.— istanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsaüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 

447. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin. Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

448. — 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) 

449. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1), 

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

451. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1204) (1) 

452. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Başbakanlık Müsteşar Vekiline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

453. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi (6/1045) 

454.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/1046) 

455. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Gelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1264) (1) 

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

457. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.t.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

458. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar ilçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1265) (1) 

459. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

460. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalt'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 
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461. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 

462. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1268) (1) 

463. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğüne dı
şarıdan emekli sözleşmeli personel alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1269) (1) 

464. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

465. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir- • 
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

466. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

467. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

468. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Refah Partisinin Bosna için topla
dığı yardım parasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (1) 

469. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) 

470. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı dcamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

471. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

472. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) 

473. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, hayalî ihracata karışmış şirketlerin 
mahkemeye veriliş tarihleri ile sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1277) (1) 

474. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

475. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1057) 

476. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
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477. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cem'iil Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

478. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

479. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

480. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

481. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1) 

482. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

483. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

484. — Bilecik Müüetvekili Mehmet Şeven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1) 

485. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedenliyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

486. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

487. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

488. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

489. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

490. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

491. — Bilecik Milletvekili Mehmet Şeven'in, hayalî ihracat iddiasıyla savcılıklara 
intikal ettirilen dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) (1) 
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492. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1) 

493. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

494. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

495. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

496. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

497. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

498. — istanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

499. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, faaliyetlerine son verilen bazı bankala
rın mevduat sahiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1298) (1) 

500. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Bağ - Kur'un içinde bulunduğu malî 
sıkıntıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1299) (1) 

501. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) , 

502. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1064) 

503. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin Öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

504. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

505. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1303) (1) N 

506. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

507. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, enerji politikalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1305) (1) 

508. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

509. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 
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510. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

511. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Bağ - Kur üyelerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1308) (1) 

512. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

513. -— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

514. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1310) (1) 

515. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çel'ik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan siözlü soru önergesi (6/1311) (1) 

516. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çel'ik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi ((6/131-2) (1) 

517. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in bir firmaya 
zamanında teslim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1313).(1) 

518. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

519. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

520. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

521. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te iş akdi fes
hedilenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1317) (1) 

522. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas. Demir. - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1318) (1) 

523. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdürlüğünün neden taşınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1319) (1) 

524. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük, bir gazetede yayınlanan 
«Torpilli Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbalkandan sözlü 
soru önergesi (6/1320) (1) 

525. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 

526. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demiir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başlkanma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

527. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 
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528. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'iın, Sivas Demir - Çeliık'in, şirketlerle 
yaptığı satış sözleşmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1324) (1) 

529. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait otolara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1325) (1) 

530. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenkullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

531. —; Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Şeker Fabrikalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) (1) 

532. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hazine'Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1328) (1) 

533. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

534. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü öoru öner
gesi (6/1330) (1) 

53'5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
• ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

536. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkinvest firmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1332) (1) 

537. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marııflu'nun, 'ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

538. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er Öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

539. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

540. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik A.Ş.'nde per
sonel maaşlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) (1) 

541. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

542. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Celal Bayar Üniversitesi Rektörünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) (1) 

543. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

544. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Açık Öğretim Fakültesi mezunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1339) (1) 

545. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 
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546. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından siözlü soru önergesi (6/1071) 

547. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

548. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük 'bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

549. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

550. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

551. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

552. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

553. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

554. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun* Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

555. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

556. —• İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Başbakan'ın ABD Başkanı Clinton ile 
yaptığı görüşmenin zapta geçirilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1344) (1) 

557. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

558.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

559. :— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

560.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/1098) 

561. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

562. -— Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'dn, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 
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563. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

564. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba-
bakandan sözlü soru önergesi (6/1346) (1) 

565. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sermaye piyasasındaki aracı kuru
luşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1347) (1) 

566. -— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1348) (1) 

567. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

568. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupmar ve Çalköy'de 
kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1350) (1) 

569. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dıımlupınar ve Çalköy'de 
kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1351) (1) 

570. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 

571. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın yazılı matbuatlarının 
yaptırıldığı yerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1353) (1) 

572. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

573. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürünün 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna gönderdiği bir yazıya ilişkin Başbalcandan sözlü soru 
önergesi (6/1355) (1) 

574. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

575. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

576. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

577. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

578. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Marina Mü
dürünü teftişle görevlendirilen müfettişe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1360) (1) 

579. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğü tara
fından ihaleye sunulan Kuşadası Akaryakıt İkmal İstasyonuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1361) (1) 
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580. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür •Yardımcı» 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

581. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

582. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TÜRBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin ıBaş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

583. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sağlık Meslek Liseleri giriş sınavları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1365) (1) 

584. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, özelleştirme programına -ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi »(6/1366) (1) 

585. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, göreve 'başladığı günden itibaren de
ğiştirilen ve görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1367) (1) 

586. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/1101)' 

587. — 'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir müşavirine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1368) (1) 

588. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ - ICur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin'Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

589. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 'Başbakanlık Basın - Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinde görevli personele ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/1369) (1) 

590. — İstanbul Milletvekili Halli Dumanikaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere 'ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1370) (1) , 

591. — Artvin 'Milletvekili .Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

592ı —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maraflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

593. — Hatay Millöüvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) ı(l) 

594. — (Bilecik MilletvdkiM Mehmet Seven'in, Bilecik bölgesinde banka hesapları
na el konduğu iddiasına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1373) (1) 

595i — (Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük toir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı ha'bere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

596., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) ! 
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597. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

598. —• Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üye
lerinin geçecekleri yol güzergâhlarının trafiğe kapatılması uygulamasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1375) (1) 

599. — Edirne .Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

600. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, altyapı yatırımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1377) (1) 

601. — Bilecik Mlilletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

602. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379). (1) 

603. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundnrabilme imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

604. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

605. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) (1) 

606. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, oğlunun öğretmenini danışman ola
rak atadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1397) (1) 

607. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (.6/1108) 
• 608. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş - Ayvah 
ve Klavuzlu 'barajlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 'önergesi (6/1398) <(1) 

609. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

610. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yatkınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

611. — (İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

612. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

613. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1) 
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614. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

615. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

616. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

617. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin [Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

618. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

619. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Deevlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

620. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

621. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

622. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

623. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

624. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü isoru önergesi (6/1120) • 

625. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki 'bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

626. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basımda «Kraliçemin büyük 
oyunu» haslığı ile yeraian habere ilişkin ıBaşIbakandan Sözlü soru önergesi (6/1405) (1) 

627. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

628. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

629. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

630. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 
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631. — İstanbul Milletvekili Kalit Dunıankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

632. — İstanbul Milletvekili Hal it Dunıankaya'nın,E.KJB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 

633. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

634. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

635. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivari'ın, orman sınırlan dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Balkanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

636. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

637. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

638. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir - Ankara 'karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İslkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

639; — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habeıre ilişkin Baslbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

640. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) « . . • . 

641. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

642. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

643. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

644. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, 'bazı hastanelerde kullanılmış 
materyallerin yeniden kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1410) (1) 

645. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişk'in'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

646. —• İstanbul Milletvekili Halit Dunıankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 
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647. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, TRT'de yayınlanan «Din ve 
Ahlak» programlarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1413) (1) 

648. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kamu ve özel bankalardaki mevduat 
miktarına ilişkin Baş'bakandan sözlü soruönergesi (6/1414) (1) 

649. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/14İ5) (1) 

650. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

651. -— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

652. — 'İstanbul MiUeOve'kili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VtfDEO HOUSE 
Firması iile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

653. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

654. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Tanıtma Fonu'nun faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1417) (1) 

655i — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, (basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1418) (1) 

656. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKt'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

657v — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1141) 

658. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

659. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sioru önergesi (6/1144) 

660. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan âözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

661!, — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 

662. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri'de 27 Mart Mahallî Seçim
lerinde görev alan sandık görevlilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin Baş
bakandan Jsözlü soru önergesi (6/1421) (1) 
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663. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Bayındırlık ve iskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

664. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen 
Samandağ ortadoks cemaatı vakfına ait taşınmazlara ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/1423) (1) 

665. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'jn, TH'Y'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) '(1) 

666. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ine zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

667. — Ankara 'Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

668. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

669. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

670. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

671', — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

672. — Trabzon 'Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

673, — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

674< — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

675. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426) (1) 

676. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

677. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'de değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1428) (1) 

678. —• Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'da serbest bölge kurulmasına yöne
lik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1429) (1) 

679. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

680. — 'Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı kamu bankalarının verdikleri 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1430) (1) 
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681'. — Giresun 'Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca BC - 9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

682. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/1206) 

683. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.S.E. Genel Sekreteri hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (1) 

684. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal 'Bölgesindeki gönül
lü köy 'korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

685. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
'hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

686. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

687.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

688. -— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

689. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

690. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerjgesi (6/1210) 

691. — 'Nevşehir Milletvekili 'Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru. önergesi (6/1436) (1) 

692. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

693. —• Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Tumban Genel Müdürüne ilişkin Baş'ba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

694. — Adana 'Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

695. — IBilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dışından getirilen yatların ül
keye giriş - çıkış sürelerine 'bir sınırlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Baş'bakandan 
sözlü soru önergesi (6/1439) (1) 

696. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

697. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

698. — IBilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 

699. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 
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700. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

701. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

702. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

703. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

704. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

705. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

706. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

707. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

708. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

709. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

710. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

711. — İzmir 'Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

712. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

713. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

714. T— İzmir Milletvekilli Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

715. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 

716. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İşsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

717. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 
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718. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

719. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

720. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

721. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1237) 

722. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

723. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

724. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

725. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

726. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstan'bul Sheraton Oteline ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

727. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

728. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Sabancı'ya ayrıcalık» başlıklı bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1245) 

729. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük, bir gazetede yayınlanan 
; «Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 
730. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, günlük bir gazetede yayınlanan 

«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) . ' . . ; • ' ' , ' • . . 

731. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

732. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) v 

733. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

734. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 
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735. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

736. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

737. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait «anılmamalı» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

738. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

. 739. —- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

740. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

741. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, askerliklerini Doğu Anadolu Bölgesinde 
yapanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1258) 

742. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

743. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

744. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

745. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) . - . • • . . • • 

746. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

747. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

748. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

749. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

750. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1384) 
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751. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 

752. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

753. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

754. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1388) 

755. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 ' 
IL4NUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ' 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞ-ER İŞLER 
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